Петра Пјевач
ОШ „Свети Сава“ Београд

„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Приказ збирке прича
Збирку прича „Кога се тиче како живе приче“ написао је наш познати писац из
Краљева Дејан Алексић. Он не пише само приче за децу, него и за одрасле.
Књигу сам прочитала врло брзо, јер ми се баш свидела. Писац ме је
заинтересовао за читање, јер је у ову збирку ставио пуно различитих и занимљивих
прича. Приче углавном нису повезане, али неке имају везе једна с другом. Највише ми
се допала „Прича о Зиду“ који је од најружнијег постао најлепши зид у граду. Основни
проблем у причи је тај што је на Зиду била написана ружна реч, али је једног дана
дошао сликар и нацртао на њему предивну слику. Поред зида је била и огласна табла,
коју је Зид замолио да га научи да чита. Огласна табла није хтела да му помогне, јер би
онда Зид знао да прочита ружну реч која је на њему писала. Од када је сликар нацртао
слику, то је постао најлепши зид у граду. Замишљала сам да је сликар нацртао ноћно
небо, пуно звезда и месечине. Из ове приче се може научити како се из ружног може
направити дивно и лепо и то ми се јако свиђа.
Такође, свидела ми се и „Прича која бежи“ јер ништа није писало на папиру, па
сам се насмејала кад сам је видела. Мислим да је та прича побегла зато што је њен
посао да бежи и нико је никада неће ухватити. Баш је смешна - прича побегуља!
Свидела ми се и „Размажена прича“ зато што је другачија од осталих прича. Она се
посвађала са писцем јер је хтела да буде лепша, а он то није хтео да учини. После се
прича извинила писцу за своје понашање. Он и даље није хтео да је учини лепшом јер
је она једна размажена прича.
Свака прича из ове збирке је јако занимљива. Препоручила бих је свима, јер има
пуно занимљивих прича из којих се много може научити. Ову књигу сам поклонила
најбољој другарици Мини да и она сазна нешто ново и лепо. Надам се да је уживала
баш као и ја.

Петра Пјевач III3
ОШ „Свети Сава“ Београд

Име наставника Ивана Уљанов 1
L

Број телефона 0637332656

Маил адреса ivana.uljanov@outlook.com

Петра Пјевач
ОШ „Свети Сава“ Београд

„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Најлепши зид у граду

Петра Пјевач III3
ОШ „Свети Сава“ Београд

Име наставника Ивана Уљанов 2
L

Број телефона 0637332656

Маил адреса ivana.uljanov@outlook.com

