Уводна реч
Ова збирка прозних и стихованих текстова, цртежа и презентације, настала је
као резултат једног од домаћих задатака на онлајн настави књижевности за децу,
предмета, који наши ученици и наше ученице на образовном профилу: медицинска
сестра/васпитач, слушају ове године. Сви радови представљају самостална остварења
наших ученика и показују колико су они креативни, маштовити и колико се залажу за
свој будући посао, за осмех на лицу деце.
Након анализираних ,,Огласа Шумских новина” Бранка Ћопића, ученици су
имали задатак да сами осмисле духовити оглас или рекламу за децу. Пошто су ме
слатко насмејали док сам читала, решила сам да све ово поделимо са Вама, драги
читатељи. Све слике које се налазе у овој збирци и прате огласе/рекламе, пронашли смо
на интернету и употпуњују приче наших ђака. Надамо се да ћете уживати у читању
радова, као и ми. И како би рекао пингвин, један од ликова цртаног филма ,,Пингвини
са Мадагаскара”: ,,Ово није реклама, ортак, ово је уметност”.
Наташа Милановић, наставник српског језика и књижевности
и наставник књижевности за децу
Наташа Милановић
РЕКЛАМА ЗА 3/2
Добар дан, људи прави!
Надамо се да сте ових дана здрави!
Добар дан, децо мила!
Здрава нам била!
Да бисте видели како проводимо ове дане,
објављујемо наше огласе и рекламе!
Овим путем рекламирам и ја:
радове одељења ТРЕЋЕГ ДВА!
Читајте, радујте се, маштајте!
Само се не досађујте!
У овим рекламама кратким
уживајте у бомбоницама слатким,
у воћу, шећерној вуни,
и на вирус постаните имуни!
Уз меце, маце и лутке
Проживите са нама дивне тренутке!
Вратите се у детињство, у снове,
а и проживите необичне авантуре нове!
До скорог виђења, другари,
Воле вас медицинари!!!
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Милица Глигоријевић 3/2
МЕДВЕДИЋ МЕЦИН ОГЛАС
Мене знају многа деца,
Зову ме, зову, Медведић Меца.
Купују ме одрасли, много ме и воле,
Ја деци пружам још лепше снове.
Али и ја њих највише волим,
То поручујем огласом овим!

Ана Нешић 3/2
АНИН ОГЛАС
Ево једног огласа већег
чули сте оглас и неког трећег,
продају се колца и приколче,
играчке разне и авионче.
Нове су играчке, купите сада
не надајте се да ће бити тада.
Извол’те, извол’те, дечице драга,
не тражите другога врага.
Свака играчка боља од боље,
треба вам пара и мало воље.
Зовем се Ана, ево вам број,
и одмах будите на адреси тој.
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Јелена Аризановић 3/2
РЕКЛАМА: ЗВРЧКОВА КУЋИЦА ЗА ИГРУ
Да ли желите да са нама зароните у свет
маште и авантуре?
Ако је ваш одговор ДА, наш пријатељ
Зврчко скакавац ће вас спровести кроз кућицу за игру! Да, да, добро сте чули. У кућици
можете наћи под од пене са разним дезенима, два прозорчета, разне лампице на
плафону, можете чути звукове из дивљине (џунгла, прашума, пустиња…). Зврчко ће
вам пустити разне цртаће о животињама у далеким земљама, зидове можете шарати
колико желите… И то није све! У кућици се налазе вибрирајуће лампе напуњене водом
која мења боју! Време је да поведете своје другаре у фантастичну авантуру
истраживања кућице која крије још много изненађења. ,,Крени са мном” – Зврчко те
зове! Само у нашим Лидлекс продавницама од 20. априла!

Маја Нинковић 3/2
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Милица Марковић 3/2
МАЛИ ОГЛАС
За наш оглас мали
сви су добро знали
На продају је меда
што те лепо гледа.
Лоптица шарена свака
за игру тражи јунака.
Луткица из колевке гледа
хоће теби да се преда.
Пожурите сместа,
jер ова продаја није честа.

РЕКЛАМА
МОЈ МАЛИ ПОНИ – ПРИЈАТЕЉСТВО ЈЕ ЧАРОЛИЈА

Лето се ближи, а ми се и ове године дружимо са вама!
Долазимо у специјалном издању!
Ако нас све сакупите, добијате на поклон нашу краљицу Селестију и њену сестру Луну.
Можете нас наћи у свакој продавници играчака и на киосцима. Пожурите!
У сваком паковању добићете и бонус стикере наших малих понија!

ИСИДОРА КОЦИЋ 3/2
Марија Вуксановић 3/2
РЕКЛАМА: МЕКАНА ПЛИШАНА ИГРАЧКА КОЈУ ЋЕ
СВАКО ДЕТЕ ОБОЖАВАТИ
Ако не знате како да обрадујете ваше малишане, ово
је права играчка за њих. Играчка је у облику хаскија, сиве
боје и сјајних очију. Осим што је мекана и плишана, ваше
дете ће уз њу моћи да научи и бројеве и боје. Играчка је
4

мала и дете ће моћи да је носи са собом где-год да крене. Драга децо, слушајте своје
родитеље и они ће вас обрадовати вашом омиљеном играчком!
Анита Тодоровић 3/2
РЕКЛАМА ЗА НЕСТАШНУ ЛУТКУ
Има једна лутка која стално маше,
у рукама деце дебело је прасе.
Кад је узме дете, осмехне му се лако,
Погледа га и онда га загрли јако.
Од руке до руке, шири љубав деци,
али и ножицама својим зна им утећи.
Често зна да спава, на кревету од грања,
Покрива се крпом избледелом од прања.
Може и да плаче кад је дете мучи,
али кад се пробуди,
она ће га тући.
Сања Митровић 3/2
ОГЛАС ЗА НАЈНОВИЈУ ИГРАЧКУ ПОРОДИЦЕ КОКА
Чујте и почујте, породица кока чека само на вас. Сакупите петла, коку и пиле и
добићете најновију играчку – коку која носи јаја. Чувајте је у гнезду које добијете
заједно са коком и након неколико дана јаја ће кренути да пуцају. Излећи ће се мали
пилићи. Шта чекате? Време је да набавите ову сјајну играчку. Уз то, кока ће изгледати
као права, са пуно перца и наранџастим кљуном, који испушта звукове: КО КО ДА!
Можете је наћи у свакој продавници играчака за децу. А као додатно изненађење, у
сваком јајету, поред пилета, добијете поклон и тетоважу. Мислим да је време да
употпуните своју колекцију.
Тијана Васић 3/2
ОГЛАС ЗА ПАМЕТНУ ЛУТКУ
Желим да издам своју лутку,
која се налази у мом кутку.
Она само жели да разговара са вама,
док на вас виче мама.
Уме да ради домаћи,
а функционише до поноћи.
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Сваког дана,
она жели да се игра са вама.
Иде и у школу уместо вас.
Ова лутка је прави спас!
РЕКЛАМА: ПРЕДСТАВА ,,ПИНОКИО И ЊЕГОВИ СНОВИ”

КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ 3/2
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Никола Јаковљевић 3/2
ОГЛАС
Од 1. маја у свим већим градовима Србије!
Продавница играчака где ћете наћи све што сте икада пожелели! Од ситних
тетоважа ваших омиљених јунака, сличица и албума о њима, до огромних плишаних
играчака већих од вас! Биће и маскота најпознатијих цртаних јунака, па ће малишани
моћи и да се сликају са њима и да се упознају са својим херојима. И да, то није све!
Сваки десети купац добиће једну играчку по избору, бесплатно! На улазу, деца ће
добијати поклон тетоважу њиховог омиљеног јунака! ПРВЕ НЕДЕЉЕ ЈЕ СВЕ НА
ПОПУСТУ ОД 50% !!! Не желите да пропустите званично отварање! Обавезно
доведите ваше малишане! Хајде да се забавимо без технологије!
Анастасиа Николић 3/2
РЕКЛАМА

Једите крушку, јабуку, банану
и ананас.
Два пута у једном дану,
То је здраво за вас.
Све то можете наћи у продавници ,,Вини Пу”!
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Анђела Злонога 3/2
РЕКЛАМА: БУМ-БУМ ЧОКОЛАДА
Пожурите, мали људи, нешто слатко вам се нуди.
Разгласите свима сада – стигла је нова чоколада.
Могу вам рећи савести чисте, овакву још пробали нисте,
опрезни јако морате бити, јер ћете је и од родитеља крити.
Њој нико не може да одоли, сваки је човек на свету воли.
Чешће ћете зубе прати јер да је једете нећете стати.
Нова краљица у граду влада, наша другарица Бум-бум чоколада!

Тамара Стојадиновић 3/2
РЕКЛАМА ЗА ЧОКОЛАДИЦУ ЛИНО
Ћао свима, ја сам чоколадица Лино…
Следеће секунде провешћете фино!
Воле ме млађи, воле ме и старији,
Док ме једу осећају се као у дечијој играрији.
Није ово класична реклама,
Ја сам стварно чоколадица без мана!

Кристина Марковић 3/2
ОГЛАС ЗА ЧОКОЛАДУ
Ова чоколада је производ прави
да вам у лошим тренуцима
расположење поправи.
Јесте црна, јесте права,
и ту је да вам свако чуло
укусом завара.
Овај укус је чаран
и никако нећеш бити разочаран!
Кристина Димитријевић 3/2
РЕКЛАМА
ЧОКО КЕКСИЋ
Чоко кексић,
мали је и млечни,
воле га сви,
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чак и одрасли.
Кад га наређамо ми,
тортица се направи.
Пун је лешника и млека,
а корица медено мека.
Хеј, хеј, волимо те ми,
чоко кексићу медени.
Сара Митровић 3/2
БАБА ЗЛАТКИН ОГЛАС
Драга децо моја,
овде су бомбоне шарених боја.
Чоколадне или воћне.
за вас су, свакако, моћне.
Ко је добар, биће за њега слатка,
а ко неваљао, смејаће му се баба Златка.
Баба Златка спрема бомбоне,
које су укусне као макароне.
Дођите и пробајте,
сваку бомбону погледајте.
Чека вас продавница Баба Златке
да јој поставите нове задатке.
Катарина Станојевић 3/2
РЕКЛАМА: РУЖИЦА БОМБОНИЦА
Ја сам Ружица бомбоница и има ме у свим бојама.
Топим се у устима и веома сам укусна.
Дечица су радосна и ја сам на то поносна.
Купују ме све маме и тате, да своје муке скрате.
Да дечицу развеселе и да ме свима деле.
Анђела Јевтић 3/2
ОГЛАС: КУЋИЦА ИЗ СНОВА
Обрадујте своје малишане феноменалним поклоном који ће памтити и развијати
машту, уз безброј осмеха и радости. Продајем кућицу од чоколаде са прозорима од
мармеладе, са сточићем од ваниле и столицом од шећерне свиле. Свако дете нека једе
шта хоће, у кућици је и најлепше воће. Па шта ко воли, нека изволи.
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Марија Симић 3/2
РЕКЛАМА О ЧОКОЛАДИ ЧОКО
Ћао, свима, ја сам чоколада Чоко,
Неки ме зову и Чоко Моко.
Мораш ме одмах појести,
То су велике и битне вести.
Даћу ти енергију снажну
И килажу, ипак неважну.

Анђела Илић 3/2
РЕКЛАМА ЗА ШАРЕНЕ БОМБОНИЦЕ
У једној кесици тако малој
доста бомбоница је стало.
После сваког ручка, свима је стало
да се засладе бар мало.
Небитна је боја, да л’ је жута или плава
битно је да деца узимају и кажу: ,,Хвала”.
Бомбоницу једну ти сада купи
и срећу у свом срцу скупи.
Марија Ђелић 3/2
РЕКЛАМА ЗА СЛАДОЛЕД
Увек се смеје на то,
свако дете слатко,
укус је предиван
и топи се лако.
На дрвцету стоји,
у чаши га има,
његов је укус посластица свима.
Деца га једу када сунце греје,
хладан као лед,
сладак као мед,
децо моја то је сладолед.
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Николина Милетијев 3/2
Чоколадице и бомбонице су за свако дете,
А шаргарепице за зеке.
Свако има своју срећу!
Зато пожурите код нас
и узмите своју срећу!
ЗДРАВА ХРАНА И СЛАТКИШИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!

Александра Вуковић 3/2
ОГЛАС
Чујте и почујте,
отвара се продавница за играчке мале,
а и за оне велике што сва деца воле.
Биће и чоколаде и од шећера вуна,
као и за принцезу сјајна и блистава круна.
Како би могло без меда да прође?
Због тога ће мали меда у продавницу да дође.
На средини биће бина од бетона
на којој ће певати девојчица слатка као бомбона.
Биће и слаткиша разних
зато немојте долазити руку празних.
Понесите торбе и кесе,
да вам мама играчке и слаткише кући понесе.
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Светлана Јаћимовић 3/2

РЕКЛАМА: УЧИМО ДА ЦРТАМО
Овде заједно учимо да цртамо и развијамо
машту. Пратите наша упутства и за трен ока
научићете да нацртате ваш омиљени облик
животиње, цвета или неког предмета. Изаберите ваш
облик и узмите најдражи фломастер и вежбајте цртање на вашој новој пиши-бриши
табли. Када сте довољно увежбали, нацртајте сами без облика који вам помаже и
поклоните цртеж драгој особи.

Никола Пешић 3/2
РЕКЛАМА ЗА ВРТИЋ
Ми смо деца, мала али јака.
Не бојимо се никог, осим великих првака.
Ми смо деца, дружимо се сваког дана.
Кад одемо напоље играмо се капетана.
Ми смо деца, а васпитачица нам је Мина,
У вртићу нас хвале да смо деца фина.
Лука Милутиновић 3/2
РЕКЛАМА ЗА СТРИП
Упознајте нове акционе хероје,
злочинце зачас построје.
Трче, скачу, играју се цео дан,
све док у тим није ушао нови члан.
Како победити нове непријатеље,
занимаће све наше читатеље.
Они су храбри, они су вешти,
Такве хероје нећете срести.
О акцији и пријатељству ово је стрип,
читаћете, ако сте овакав тип.
За све девојчице и дечаке,
за деке и баке,
од принцеза до морнара,
само за 150 динара!
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Надица Стошић 3/2
МАЧКИН ОГЛАС
Мачка Мица вредно преде,
џемпере за бабе и деде.
Само је позовите, она ће доћи,
у било које доба дана и ноћи.
Џемпере прави од вуне и плиша,
а продаје их за једног миша.

Настасија Митић 3/2
РЕКЛАМА
НОВИ ЦРТАНИ ФИЛМ СА ОМИЉЕНИМ СИРЕНАМА И
ЈОШ ЗАНИМЉИВИЈИМ АВАНТУРАМА!
Тони, Миа, Клое, Алекс и Никол постаће ваше нове омиљене
јунакиње који ће пролазити кроз много узбудљивих авантура
на вашим малим екранима! Сваког дана у 13 часова на каналу
Никелодион моћи ћете да одгледате ваш нови омиљени цртани
филм и заједно са сиренама учите нове песмице које ће
победити свако зло. Ускоро, моћи ћете, такође, и да купите све
сличице о њиховим авантурама на свим трафикама и у боље снабдевеним
продавницама. Можете касније да мењате сличице са својим другарима и на тај начин
сакупите свих 50 сличица. Наравно, постоји и албум у ком ћете моћи да залепите све те
сличице које сте вредно сакупљали... И то није све! Уз свако треће паковање сирениних
сличица, добићете поклон привезак у облику ваше омиљене јунакиње. Гледајте,
сакупљајте сличице ваших сирена и уживајте!
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