Назив дела: Овако је то било
Име и презиме писца: Бранко Стевановић
Наслов рада: Бранко и ја (састав и видео рад - https://www.youtube.com/watch?v=tFVOJzUQ2Y0 )
Бранко и ја смо веома слични. Обојица много маштамо и играмо се речима, словима и бројевима. Обојица
смо прве дане детињства провели у Војводини, он у Бачкој Тополи а ја у Ердевику.
Бранко је у причи Рачунарска посла тек почео да користи рачунар. Ја сам пре годину дана исто тако куцао.
Сада сам много бољи. Много волим да правим видео клипове за YouTube. Мој канал се зове u9zabava и на њему
постављам видео упутства која помажу људима да направе занимљиве играчке и да се тако забаве. Направићу
видео од Бранкове књиге зато што је веома занимљива. Књигу ћу вам приказати кроз задатке из математике и
српског. Да бисте решили ове задатке морате прво прочитати Бранкову књигу, али потребна вам је и машта.
ЗАДАТАК БР.1: Прво прочитајте причу: Слово о речима
Од имена и презимена: Бранко Стевановић врло лако се добија име и презиме Урош Недић. Како?
Покушајте да решите овај проблем.
ЗАДАТАК БР.2: Прво прочитајте причу: Елвира
Бранко Стевановић је у причи Елвира направио једну велику грешку. Написао је да је његова васпитачица
најбоља. Није у праву. Весна и Весела су најбоље. Написао сам им песму када сам завршио предшколско.
Покушајте да погодите непознате речи у свакој строфи:

ПЕСМА ЗА ВЕСЕЛУ И ВЕСНУ
У вртићу ми смо фудбал играли,
пахуљице смо правили
и в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ се похвалили.

Похвали се да смо били у Зрењанину,
да смо били у селу
и да смо изненадили В_ _ _ _ _.
Весела се зачудила јако
кад је видела да чику од м_ _ _ _ _ _,
правимо врло лако.
А Весну смо загрлили сви
па смо се вратили и _ _ _ .
Ђаво с неба смо се играли
а кад нам у фудбалу испадне п_ _ _ _ _,
сви смо се смејали.
Девојчице карикама сy се играле
и т_ _ _ _ _ _ правиле.
Све су нас засладиле!
Пре приредбе ц_ _ _ _ _ смо гледали,
пуно увежбавали и доста научили.
Научили смо нешто ново.1
Љ_ _ _ _ је највреднија на свету овом.
Свако дете треба
спортом да се бави
да би били јаки,
да би били здрави.
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Стихове које сам искосио су преузети из рецитација које смо изговарали на приредби.

Мале су нам песме
јер смо и ми мали.
Али ако нисте знали
велико знање
Весна и Весела су нам дали!
ЗАДАТАК БР.3: Прво прочитајте приче: Таванска прича и Скоро сасвим обична мачка
Бранко има таван на коме држи своје старе играчке. Ја имам своју јазбину испод кревета – јер немам таван.
За време распуста био сам у селу. Због ове приче сам био и на тавану. Ту сам смислио следећи задатак:
У једном ћошку тавана висе две табле сланине. У другом висе три табле сланине. У трећем виси пет табли
сланина. Колико на тавану има табли сланина?
ЗАДАТАК БР.4: Пронађите на интернету омот Бранкове сликовнице: Када се лаву замрси грива2.
Да ли писац Бранко Стевановић воли бројеве?
Одговоре на ова питања можете наћи на мом каналу.
Ова књига је била веома занимљива и уживао сам док сам је читао. Када будем порастао волео бих да
направим сличну књигу.
Име и презиме: Урош Недић Разред: 4/2
Основна школа: ОШ „Стефан Немања“ Број телефона: 061/6223684
Маил адреса: u9nedic@gmail.com
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Брат ми је помогао у исцртавању лава и за задатак са сланином. Цртеж сам ставио на крај видеа.

