ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ УЧЕНИЦИМА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Разговор са ученицима шестог разреда о читању је нешто ново за наставницу српског
језика Бојану Данчулу Дејановић и мене. Осим књига, ученици су навели и стрипове као
омиљено штиво, а воле да гледају и цртане филмове. Као мали волели су књиге о
диносаурусима, песмице Јована Јовановића Змаја, "Књигу о џунгли" Радјарда Киплинга,
"Доживљаје мачка Тоше" Бранка Ћопића, бајку "Мачак у чизмама", цртани "Мачке из
високог друштва", стрип "Загор"... Ср ећни су када добију књигу на поклон и воле да
поклањају књиге. Воле авантуристичке романе и оно што је занимљиво воле да читају
лектире. Многи ученици који воле да читају не воле лектире, а овде смо наишли на
другачију ситуцију која нас је одушевила. Како каже наставница српског језика, лектире,
то су књиге за сва времена. На списку омиљених лектира се налазе следеће књиге :
1. Марк Твен, "Том Сојер"
Роман у коме је писац Mарк Твен оживео
успомене из детињства. Том Сојер је живео
у истим условима као и писац, а све остале
личности из романа представљају стварне
особе из пишчевог живота. Твенова мајка је
описана као тетка Пола, а Сид је његов млађи
брат. Међу његовим добрим пријатељима било
је дечака као што је Хак и писац је познавао
много црнаца као што је Џим, јер је
становништво места у коме је живео било
састављено од свакојаких белаца и црнаца робова.

2. Бранко Ћопић, "Орлови рано лете"
Књига говори о безбрижном детињству
деце у селу Липову у Босни чије игре насилно
престају доласком рата. "Орлови" прерано
морају да одрасту и носе се са проблемима
одраслих као што је одбрана њиховог села
и одлазак у војску. Идилу њиховог логора
"Тепсија", где су бежали из школе, нарушавају
бомбе и непријатељска војска.

3. Јасминка Петровић, "Ово је најстрашнији дан у мом животу"
Роман прати одрастање тинејџера Страхиње.
Он је суочен са свакаквим мукама одрастања.
Одрастање, љубав у тинејџерском добу, учење,
пријатељство, компликовани међуљудски
и породични односи су теме којима се бави
ова књига.

4. Ференц Молнар, "Дечаци Павлове улице"
Овај роман је авантуристички омладински
роман мађарског писца Ференца Молнара.
Тема романа је о двема групама дечака који
воде "рат". Повод за сукоб ове две групе била је
заплена кликера малом плавокосом дечаку
Немечеку из Павлове улице од стране чланова
противничке дружине. Када друга група дечака
покуша да преузме Павлову улицу, дечаци су
принуђени да се одбране. Дечаци Павлове улице
су победили.

5. Ерик Најт, "Леси се враћа кући"
Роман говори о љубави, оданости, пријатељству
између човека и пса. Срећа дечака из сиромашне
породице Џоа и његовог љубимца Леси бива
прекинута принудном продајом оданог пса. Са
раздвајањем се нису помирили ни дечак ни пас,
па тако почиње борба за повратак кући, борба
у којој побеђује упорност, верност, пожртвованост
и љубав.

6. Џек Лондон, "Зов дивљине"
"Зов дивљине" је авантуристички роман познат
и под именом "Глас дивљине". Пас Бак живи
удобним животом кућног љубимца у Калифорнији,
све док га не украду кријумчари и одведу у Јукон,
на крајњи север Канаде, где служи као пас тегљач
за време Клондајске златне грознице. Служећи
неколико господара, Бак сагледава суровост
природе и открива сопствене урођене примитивне
инстикте.

7. Реј Бредбери, "Маслачково вино"
Ова дирљива прича о давно прошлом златном
добу засигурно је један од најзаноснијих
романа Реја Бредберија. Маслачково вино издваја
се из Бредберијевог литерарног опуса као дело у
ком је аутор лично најдубље присутан, као готово
аутобиографско присећање на једно магично лето
у једном малом граду, 1928. године.

8. Ијан Макјуан, "Сањар"
" У време док сам писао "Сањара", свако ново
поглавље читао сам својој деци. Деца су добијала
најновију "причу о Питеру", како смо их тада звали,
а ја сам могао да се вратим послу са корисним
примедбама. Та пријатна, готово обредна размена
оставила је трага и на мом писању, натеравши ме да пажљивије него
иначе пратим звук сваке реченице
изговорене гласом одраслог."
Оглашавање птица
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php?fbclid=IwAR3_p5yLRsNym
w5yNh9-aPpGR1Exo9NEJTHk4NYm1fyBkKWvGrJlnAE9rRE
Ивица и Марица
https://www.youtube.com/watch?v=NhMXWIuOwQo
Црвенкапица
https://www.youtube.com/watch?v=E5hGlTbyZ7M
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