
Tko čita, ne skita 

 

U okviru manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2013. Godine, koja se održava od 15. Listopada do 15. 

studenoga , pod geslom Tko čita (ne) skita, u našoj školskoj knjižnici održat će se mnogobrojne 

kreativne radionice, neobični sati lektire i neobičnog literarnog stvaralaštva i još mnogo, mnogo 

toga…. 

  

Tko čita, ne skita 

Tko pita, ne skita 

 

Učenici 4.b  razreda dobili su zadatak da pročitaju dvije priče Branka Ćopića.  Priče „Bašta 

sljezove boje“ i „Trešnja“. Uz taj „težak“ zadatak čitanja , morali su da porazgovaraju sa bakama i 

djedovima,  prabakama i pradjedovima o tome kako se nekada živjelo. Morali su da otkriju godine 

njihova rođenja, u kakvim su kućama živjeli, da li su u kućama imali kupatila, televizore, radio, kakva 

su jela jeli, kolače, kakva ima je bila odjeća i obuća, igračke, kojih su se igara igrali, kako su provodili 

slobodno vrijeme i da li su imali obaveze kod kuće…. 

Vrijedni učenici su odradili svoj dio posla, a zatim smo se našli u školskoj knjižnici da zajedno 

provedemo vrijeme i da vidimo što su to oni naučili o nekadašnjem načinu života, a sve kroz čitanje 

priča i razgovore . 

ČITALI SMO - NISMO SKITALI,  PITALI SMO - NISMO SKITALI. 

Nakon ponovnog čitanja Ćopićevih priča i razgovora o pričama, zaključili smo da je Branko jako volio 

svoj djeda Radu , jer je tvrdoglavi, smiješni, nespretni starac bio u stanju da učini sve za svoje unučiće. 

„Godinama poslije toga, i onda kad se starac već odavna odmarao na mirnom seoskom 
groblju, na ledini pored naše kuće stajao je onaj trešnjin panj i podsjećao me na dobrog čovjeka. 
Stajao je usamljen oljušteni panj, ali ja sam uvijek umjesto njega gledao krošnjatu rodnu trešnju i u 
njenim  granama mog nezaboravnog djeda, spremnog da za me učini sve na svijetu.“ 

A zatim smo pisali što su to sve naše bake i djede učinile za nas i što je to nama posebno. 

Stvorili smo krošnju naših baka i djedova… 



 

 

Na našoj krošnji je pisalo: 

„Ja svoga dedu volim jer mi svako jutro u pekari kupi doručak „ 



„Najposebnije kod mog dede je što me stalno izvlači iz nevolje.“ 

„Baku volim jer mi priča neke svoje priče. I još je volim zato što mi priča o mome tati.“ 

„ Ja najviše volim kada ja i baka napravimo kolač, koji svi volimo i kasnije ga pojedemo.“ 

……. 

 

Zatim smo razgovarali o nekadašnjem životu i čitali naše intervju. Njih smo iskoristili da 

napravimo plakat „ Ovako se nekada živjelo“ 



 

 

Dok su jedni neki učenici pisali po plakatu, drugi su na posebne papiriće zapisivali STARE 

RECEPTE I STARE IGRE. Tako smo „jednim udarcem“  stvorili plakat, knjigu intervjua,  knjigu starih 

recepata i starih igara. 



Evo nekih starih recepata i starih igara. 

TAŠCI 

Od jaja, vode i brašna umesimo testo. Tanko ga razvijemo, isečemo na kvadratiće. Na svaki kvadratić 

stavimo pola kašike pekmeza. Kvadratiće preklopimo u trokute i slepimo stranice. U kipuću vodu 

stavimo taške, kad isplivaju , tašci su kuvani. Na ulju upržimo mrvice i pospemo po tašcima. 

PATIŠPANJA 

3 jaja 

Jedna šolja mleka 

Jedna šolja šećera 

Prašak za pecivo 

Brašna po potrebi 

To sve izmešati i staviti u peć peći. 

 

A igre: 

KO DALJE , POBEDNIK 

U igri mora biti 4 igrača. Svaki igrač mora imati kamenčić. Imaju ocrtanu liniju na zemlji. Do te linije 

ima 2 metra. Ko prebaci kamenčić preko linije, pobednik je. 

ŠANTUCALO 

Ova igra se igra slično kao školica samo se u ovoj igri igra tako da kada skačeš moraš pomaknuti 

kamen. 



 

 



 

 

Uslijedila je podjela na grupe, NEKAD I SAD. 

Grupe su imale zadatak na da papire zapišu što više argumenata koji će im pomoći u tome da 

obrane tvrdnju da je BILO BOLJE ŽIVJETI NEKADA ILI BOLJE JE ŽIVJETI SADA. 



Grupa SAD je zapisala sljedeće argumente: kompjuter, tehnologija, automobil i motor, struja, 

navodnjavanje, kuće, avioni, gliseri i jahte, grijalice i peći, skajp, druženje, fejs, upoznavanje preko 

fejsa, vredniji i pametniji, satovi, fotoaparati i kamere, umetna trava i prskalice, traktori i kamioni, 

trgovine, kreditne kartice. 

A grupa NEKAD: 

„ Bolje je vreme nekad zato što se više družilo i zato što ljudi nisu stalno gledali u kompjutere i 

televizore. Naučili su biti skromni, a ne pohlepni, nisu imali sve što su želeli. Nekad su ljudi bili pošteni 

i nisu varali. Živeli su u zajednici i novac ih nije kvario. Bili su srećni i zadovoljni onime što si imali. 

Morali su poštovati i slušati roditelje. Bili su mudriji i pametniji . Život je nekad bio teži i ljudi su živeli 

drugačije. Nekada su ljudi delili i bili pravi prijatelji.“ 

Uslijedila je žestoka rasprava. 



 



 



 

 



 



 



 

 

A mi Vam ne možemo reći kakav je zaključak ove rasprave. Želimo Vam samo poručiti - 

RAZMISLITE I VI DA LI JE BILO BOLJE ŽIVJETI NEKADA ILI JE BOLJE ŽIVJETI SADA, ŠTO SMO TO DOBILI 



SUVREMENIM NAČINOM ŽIVOTA, A ŠTO SMO IZGUBILI, KOJE SU VRIJEDNOSTI DANAŠNJEG NAČINA 

ŽIVOTA, A ŠTO JE NEKADA BILA VRIJEDNOST……. 

  RAZMISLILTE I HVALA VAM ŠTO STE MALO SVOG VREMENA POSVETILI NAMA. 

 

Kо чита, не скита 

  

У оквиру манифестације Месец хрватске књиге 2013. gодине, која се одржава од 15. 

октобра  до 15. новембра , под геслом Тко чита (не) скита, у нашој школској библиотеци 

одржаће се многобројне креативне радионице, необични часови лектире и необичног 

литерарног стваралаштва и још много, много тога… 

  

Ко чита, не скита 

Ко пита, не скита 

 

Ученици 4.2  разреда добили су задатак да прочитају две приче Бранка Ћопића. То су 

биле приче  „Башта сљезове боје“ и „Трешња“. Уз тај „тежак“ задатак читања , морали су да 

поразговарају са бакама и дедовима,  прабакама и прадедовима о томе како се некада 

живело. Морали су да открију године њихова рођења, у каквим су кућама живели, да ли су у 

кућама имали купатила, телевизоре, радио, каква су јела јели, колаче, каква има је била одећа 

и обућа, играчке, којих су се игара играли, како су проводили слободно време и да ли су имали 

обавезе код куће…. 

Вредни ученици су одрадили свој део посла, а затим смо се нашли у школској 

библиотеци да заједно проведемо време и да видимо што су то они научили о некадашњем 

начину живота, а све кроз читање прича и разговоре . 

ЧИТАЛИ СМО- НИСМО СКИТАЛИ,  ПИТАЛИ СМО - НИСМО СКИТАЛИ. 

Након поновног читања Ћопићевих прича и разговора о причама, закључили смо да је 

Бранко јако волио свој деда Раду , јер је тврдоглави, смешни, неспретни старац био у стању да 

учини све за своје унучиће. 

„Годинама послије тога, и онда кад се старац већ одавна одмарао на мирном 
сеоском гробљу, на ледини поред наше куће стајао је онај трешњин пањ и подсјећао ме на 
доброг човјека. Стајао је усамљен ољуштени пањ, али ја сам увијек умјесто њега гледао 
крошњату родну трешњу и у њеним  гранама мог незаборавног дједа, спремног да за ме 
учини све на свијету.“ 



А затим смо писали шта су то све наше баке и деде учиниле за нас и шта је то нама 

посебно. Створили смо крошњу наших бака и дедова… 

 

 

На нашој крошњи је писало: 



„Ја свога деду волим јер ми свако јутро у пекари купи доручак „ 

„Најпосебније код мог деде је што ме стално извлачи из невоље.“ 

„Баку волим јер ми прича неке своје приче. И још је волим зато што ми прича о моме 
тати.“ 

„ Ја највише волим када ја и бака направимо колач, који сви волимо и касније га 
поједемо.“ 

……. 

Затим смо разговарали о некадашњем животу и читали наше интервју. Њих смо 

искористили да направимо плакат „ Овако се некада живело“ 



 

 

Док су једни писали по плакату, други су на посебне папириће записивали СТАРЕ 

РЕЦЕПТЕ И СТАРЕ ИГРЕ. Тако смо „једним ударцем“  створили плакат, књигу интервјуа,  књигу 

старих рецепата и старих игара. 



Ево неких старих рецепата и старих игара. 

ТАШЦИ 

Од јаја, воде и брашна умесимо тесто. Танко га развијемо, исечемо на квадратиће. На сваки 

квадратић ставимо пола кашике пекмеза. Квадратиће преклопимо у трокуте и слепимо 

странице. У кипућу воду ставимо ташке, кад испливају , ташци су кувани. На уљу упржимо 

мрвице и поспемо по ташцима. 

ПАТИШПАЊА 

3 јаја 

Једна шоља млека 

Једна шоља шећера 

Прашак за пециво 

Брашна по потреби 

То све измешати и ставити у пећ пећи. 

 

А игре: 

КО ДАЉЕ , ПОБЕДНИК 

У игри мора бити 4 играча. Сваки играч мора имати каменчић. Имају оцртану линију на земљи. 

До те линије има 2 метра. Ко пребаци каменчић преко линије, победник је. 

ШАНТУЦАЛО 

Ова игра се игра слично као школица само се у овој игри игра тако да када скачеш мораш 

помакнути камен. 



 



 

Уследила је подела на групе, НЕКАД И САД. 

Групе су имале задатак да на папире запишу што више аргумената који ће им помоћи у томе да 

обране тврдњу да је БИЛО БОЉЕ ЖИВЕТИ НЕКАДА ИЛИ БОЉЕ ЈЕ ЖИВЕТИ САДА. 



 



 

 

Група САД је записала следеће аргументе: компјутер, технологија, аутомобил и мотор, 

струја, наводњавање, куће, авиони, глисери и јахте, гријалице и пећи, скајп, дружење, фејс, 



упознавање преко фејса, вреднији и паметнији, сатови, фотоапарати и камере, уметна трава и 

прскалице, трактори и камиони, трговине, кредитне картице. 

А група НЕКАД: 

„ Боље је време некад зато што се више дружило и зато што људи нису стално гледали у 

компјутере и телевизоре. Научили су бити скромни, а не похлепни, нису имали све што су 

желели. Некад су људи били поштени и нису варали. Живели су у заједници и новац их није 

кварио. Били су срећни и задовољни ониме што си имали. Морали су поштовати и слушати 

родитеље. Били су мудрији и паметнији . Живот је некад био тежи и људи су живели другачије. 

Некада су људи делили и били прави пријатељи.“ 

Уследила је жестока расправа. 

 



 



 



 



 

 

 

А ми Вам не можемо рећи какав је закључак ове расправе. Желимо Вам само поручити - 

РАЗМИСЛИТЕ И ВИ ДА ЛИ ЈЕ БИЛО БОЉЕ ЖИВЕТИ НЕКАДА ИЛИ ЈЕ БОЉЕ ЖИВЕТИ САДА, ШТА 



СМО ТО ДОБИЛИ САВРЕМЕНИМ НАЧИНОМ ЖИВОТА, А ШТО СМО ИЗГУБИЛИ, КОЈЕ СУ 

ВРЕДНОСТИ ДАНАШЊЕГ НАЧИНА ЖИВОТА, А ШТA ЈЕ НЕКАДА БИЛА ВРЕДНОСТ……. 

РАЗМИСЛИТЕ И ХВАЛА ВАМ ШТО СТЕ МАЛО СВОГ ВРЕМЕНА ПОСВЕТИЛИ НАМА. 

 

 

 

 

 


