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1

Шта ако сам сакрио мобилне телефоне Шта ако сам сакрио мобилне телефоне 
мами и тати, кад они, уместо да се играју са мном,мами и тати, кад они, уместо да се играју са мном,

цео дан их траже!цео дан их траже!



2

мама и тата не поШтују мама и тата не поШтују 
роду која ме је донела! роду која ме је донела! 

не зову је на мој рођендан!не зову је на мој рођендан!



3

кад год мама жели да гледа филм,кад год мама жели да гледа филм,
а тата фудбал, имам право реШење. а тата фудбал, имам право реШење. 

сви гледамо цртане филмсви гледамо цртане филм OO вв EE..



4

није фер! мама и тата кажу није фер! мама и тата кажу 
да учимо на греШкама, да учимо на греШкама, 

а грде ме кад добијем јединицу!а грде ме кад добијем јединицу!



5

за разлику од маме и тате, за разлику од маме и тате, 
бака и деда нису пријатељи. бака и деда нису пријатељи. 
немају профил на фејсбуку !немају профил на фејсбуку !



6

деда верује деда верује 
да се земља окреће. да се земља окреће. 

али само кад се касно увече враћа из кафане!али само кад се касно увече враћа из кафане!



7

бака жели да постанем сликар. бака жели да постанем сликар. 
за разлику од маме, она ме не грди за разлику од маме, она ме не грди 

када цртам по зидовима и вратима!када цртам по зидовима и вратима!



8

мој стриц верује мој стриц верује 
да су у лажи кратке ноге. зато се окреће да су у лажи кратке ноге. зато се окреће 

само за девојкама са дугим ногама.само за девојкама са дугим ногама.



9

емотивно сам везан за Школу. емотивно сам везан за Школу. 
дође ми да плачем дође ми да плачем 

када морам ићи на часове.када морам ићи на часове.



10

писмени радови ми не иду од руке. писмени радови ми не иду од руке. 
учитељица ме увек ухвати, учитељица ме увек ухвати, 

када преписујем од марије.када преписујем од марије.



11

ајнШтајн сигурно није имао прву љубав. ајнШтајн сигурно није имао прву љубав. 
за њега је све било релативно, за њега је све било релативно, 

па и прва љубав.па и прва љубав.



12

знам заШто рибе знам заШто рибе 
смрде од главе! смрде од главе! 

немају ноге.немају ноге.



13

моја маца моја маца 
не воли гмо храну. не воли гмо храну. 

увек бежи од компјутерског миШа.увек бежи од компјутерског миШа.



14

зечеви су најслабији ђаци, зечеви су најслабији ђаци, 
а наставници их стално вуку за уШи.а наставници их стално вуку за уШи.

зато имају најдуже уШи.зато имају најдуже уШи.



15

најлакШе је дружити се са децом! најлакШе је дружити се са децом! 
треба само треба само 

да пробудите дете у себи.да пробудите дете у себи.



16

највиШе другова највиШе другова 
имају деца којима је књига имају деца којима је књига 

најбољи друг!најбољи друг!
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