
                                                          Monika Laslo 

 

Priča o životinjama 

                                                    Zla zubarka 

 

Bilo je mirno zimsko podne. Zeki su se zubi klimali zbog tvrde šargarepe, pa je 

otišao kod zubara. Kada je video da je lisica zubarka, prekrstio se tri puta, 

izgovorio je molitvu  i polako krenuo ka njoj. Lisica mu je obećala da ga neće 

pojesti, slagala ga je, i dala mu je tablete za spavanje umesto lekove za zube. 

Lisica je sakrila zeku u kupatilo, da pacijenti ne bi videli taj zločin!! 

Kada je videla da su zekini roditelji došli, ona je brže-bolje stavila igračku zeca 

umesto pravog zeca. Zekini roditeljisu je pitali:  ,,Zašto se naše dete ne 

pomera“? 

A lisica će na to: ,,Ovaj, kada je video da sam ja zubarka,uhvatila ga je srčka“.... 

I tako su roditelji ožalošćeno otišli kući, ali lisica se slastila klopom.... 

 

 

                                                       

                                                       Filip Jovanović 

                                                              Kukavica 

 

Jednom davno na livadi su živeli zec i jež. Zec i jež su bili jako dobri priatelji i 

svaki dan su se družili .I tako skoro kao i svaki dan  jeli su travu i posmatrali svet 

oko sebe. ,,Zeče, da li ti znaš šta se nalazi iza one planine?“ , upita jež. ,,Pa 

valjda neka livada kao ova naša“,odgovori zec. Upita jež radoznalo: ,,A šta ima 

na toj livadi? “ Odgovori zec nezainteresovano:,,Pa ne znam, moj dragi 

prijatelju“. Upita jež :,,Pa da li  hoćeš da mi tu livadu   istražimo?“ Odgovori zec : 

„Ne, nikako, moram da uradim neki jako važan posao“. Zec je brzo otrčao u 

svoju jazbinu. 

 



                                                            Mila Mićović 
 

                                               Malo pa radoznalo 

 

Rodilo se jedno pile , radoznalo, pa doznalo da čak i on može da upozna kralja 

Londona. Ma, ko zna šta se njemu dešava u glavi... Pođe on polako niz breg kad 

vidi njegovog starog druga petla. Upita ga petlić: ,,A kud si ti pošao?“ 

Pile mu uzbuđeno odgovori: ,,Pa do Londona!“ 

A petlić ga gleda sav zbunjen, pa mu reče: ,,E, ajde da te vidim!“ 

I nastaviše put sa njim. Šetaju oni,šetaju. Kad se čuje: ,,Jooj!“ 

Stanu oni,a ispod petlove noge iskoprca se miš. Pile počinje da se izvinjava , a 

miš ga upita: ,,Pa de ćete, vas dvoje blente?“ 

A pile mu reče: ,,Do Londona“. 

A ovaj udari u smeh pa se skoro onesvesti. Dođoše oni do šume i sretnu se sa 

lisicom. Miš ce Liji: ,,E, ’đe s bona,šta se radi?“ 

,,Evo, nista ,Mišo, neg’ ’de ćete, vi pilići“? 

A pile joj reče: ,, Do L-O-N-D-O-N-A“! 

A ona im kaže lukavo: ,,E, dođ’ te ovamo! Vi promašiste put! Ajd ka ovamo“! 

A oni za njom. Nažalost, nisu došli do Londona, nego do Lijinog stomaka.  

 

 

Mladen Nenadić 

                                                           Krava i ovan 

 

Jednoga dana ovan je pokušao kravi da ukrade mleko. Ali, krava ga je videla. 

Ovan se zaleteo da udari kravu rogovima. Ali, krava ga je uhvatila za rogove i 

bacila. Od tada ovan nikada nije više pokušao da ukrade nešto. 

Poruka: Ne treba krasti jer ćeš zažaliti. 

 



Anđela Ilić 

 

Priča o životinjama 

 

Bili ovan,mačak i petao, pa krenuli u šumu da prenoće. 

Vuk naiđe i pita ovna i mačka da li hoće da prevare petla da bi ga on pojeo, pa 

će ih on ostaviti na 

miru. Oni reče da hoće. Kada je vuk došao po petla mačak i ovan su ga napali i 

nisu dali petla. Vuk  je 

pobegao i ostavio ih je na miru. 

Tako su ovan i mačak prevarili vuka i spasili petla.  

 

 

 

 

Adriana Fekete 

 

Priča o životinjama 

 

Živelo jedno malo mače. Njega su svi mrzeli. 

Bilo je jako tužno. Posle nekog vremena je lisica napala psa,a mače ju je 

pretuklo. Spasilo je psa i 

on je postao drug sa njim. Ubrzo, svi su zavoleli mače i bili su srećni. 

Mače je bilo srećno što ipak ima  prijatelje. 

 

 

 

 



Damjan Filipović 
 

Ni kriv ni dužan 
 

Jednog dana miš htede otić kod svoje bake. Na putu do nje sretne mačka. 

-Ooo, gde si komšija! 

Mačak tada poče jurit miša, a miš potpuno zbunjen poče da beži. 

-Što sad ovo, komšija? 

Malo kasnije miš se seti da je mačak bio u kafani, pa mu sve postade jasno. U 

tom času kad se miš toga seti, prođe jedan pas niz ulicu i spazi ovu zbrku. Onda 

i pas poče juriti mačku, te poče da pravi haos. Posle jako, jako duge jurnjave, 

mišu dosadi da se vrti u krug, te skoči u malu baricu. Mačka, kao i uvek, nije 

smela da skoči u vodu, te se zaputi ka jednom drvetu da se popne. 

-Aha! Šta ćeš sad malecni! - reče mačak psu koji je bio pet metra ispod njega. 

Pas bez i malo strpljenja, uhvati zalet i udari drvo. Mačak se ne može zadržati, 

te padne na zemlju. Pas ga tada uhvati i baci u baru gde je bio miš. Miš brže-

bolje uhvati priliku pa pobeže. 

Konačno, on stiže do kuće svoje bake i ni ne pokuca nit se zagrli sa njom nego 

poče pričati :  

- Bako, da znaš šta se sve desilo usput do ovde...  

 

 

                                                          Aleksa Rnić 

                                                     

                                                  Priča o životinjama 

Mačak, pas, golub i zec dogovore se da zajedno naprave veliku kuću u kojoj bi 

živeli zajedno. Pas je raspoređivao svakome po jedan zadatak. Oni su vredno se 

trudili i sakupljali potreban materijal, a pas se odmarao. Oni su videli psa kako 

se izležava, dogovorili su se da mu se osvete. Dogovorili su se da on napravi 

celu kuću sam, ako ne bi pristao da celu kuću napravi sam, pretili bi mu 

batinama. Na kraju pas se uplašio batina i pristao da celu kuću napravi sam dok 

su se mačak, golub i zec odmarali. 



Dušan Kaloper 

Velika trka 

 

Živele jednom dve životinje - pas i mačka. Oni su bili najveći nepijatelji. Uvek su 

nadmetali ko je brži. Tako da su se dogovorili da se trkaju sutra u podne. 

Svanulo je jutro, a mačka i pas su odavno na nogama i spremaju se za trku. 

Podne je stiglo i svi su se okupili da gledaju trku. Miš je bio sudija. Pas i mačka 

su krenuli trku, a trka se završavala kada neko prvi prođe kroz cilj.  

Pas i mačka su se dogovorili da ko izgubi, ide iz grada. Posle nekoliko minuta 

pas je prošao kroz cilj, a mačka odmah za njim tako da se nije videlo ko je prvi 

stigao do cilja. Oni su se tako prepirali i ispostavilo se da je pas prvi prošao kroz 

cilj. Mačka tužna ode po stvari i napusti grad. Pas, sav srećan, slavi pobedu nad 

mačkom.  

 

 

Danilo Paulica 

Opasna trka 

 

 

U jednom gradiću održalo se takmičenje. Rešiše petao i paun da odu. Otišli su 

tamo i videli ko se  sve trka sa njima. A tamo su bili konj, ovca, krava i svinja. 

Krenula je trka i odmah na početku trke konj se sapleo na kamen i pao na glavu. 

Trkali su se i trkali , a na pola takmičenja krava se udarila u drvo i pala na ovcu, 

a ovca na svinju. Nastaviše trku petao i paun, a na kraju su otišli zajedno kroz 

cilj. Sudija nije mogao da odredi ko je pobedio, pa su na kraju petao i paun otišli 

u kafanu. 

 

 

 

 

 



                                                       Leonardo Jumerović 

Mačka i miš 

Mačka je pošla da se prošeta videla je miša 

Mačka kaže: „ Hoćeš da se prošetamo zajedno?“, 

a miš kaze: „ Naravno da hoću!“ Mačka upita: „Hoćeš kod Mene da pijemo 

čaj?“,  a miš kaže: „Naravno“. Kad su sve završili, mačka kaže kako je bio lep čaj, 

a miš isto to odgovara i bili su srećni. 

 

 

 

Goran Bogovac 

                                                           Krađa kobasica 

 

Pošao mačak da nađe nešto za jelo. Tražio je sat vremena hranu po gradu, pa 

video psa. Pas je krenuo sa njim, pa su iza mesare videli kroz otvoren prozor 

kobasice. Skočili su kroz prozor i ukrali kobasice i pobegli napolje. Na vratima ih 

je dočekao mesar i uhvatio. Mačka je udario štapom po šapi, a psa po glavi. 

Mačka je isterao napolje sa slomljenom šapom,a psa odveo u prihvatilište. 

Posle toga su naučili da više ne treba da kradu. 

 

 

 

 Marija Stanković 

Zaljubljene kuce 

   

Bleki se igrao u dvorištu sa devojčicom Anom. Kada ga je izvela u park malo da 

se prošetaju Bleki je ugledao Laru i svidela mu se, a i on njoj. Pošto je Ana videla 

da se sviđaju jedan drugom, dovela je Laru kući. Lara se oštenila i dobili su male 

kuce. Nazvali su ih Žuća, Slatkica, Šarenko i Mašnica. 

 



Marija Klisura 

                                                      Priča o životinjama 

 

Jednog dana dok je mačka pila mleko, videla je miša. Miš je uspaničeno počeo 

da beži kada je ugleda mačku. Mačka ga je jurila,ali miš je ušao u rupu i 

pomislio da mu mačka ne može ništa. Posle nekog vremena miš je mislio da je 

mačka otišla, ali mačka mu je postavila zamke ispred rupe,  a miš je sve video 

pa nadmudrio mačku. Miš je namamio mačku do stola sa hranom, a u stvari u 

svoj hrani je bio prašak za kijanje. Tako da ne možeš uvek da radiš nešto,a pre 

toga da ne razmisliš o tome, zato što se možda tebi to vrati.                                                      

 

                                                      

                                                     Jelena Šalipur 

                                                  Priča o životinjama 

 

Bio jednom jedan mravinjak . U njemu je živelo na stotine mrava . Oni su voleli 

da rade . Zidali su i kopali tunele , pronalazili hranu za zimu... Jednog dana 

kraljica mrava je pozvala sve mrave da se okupe . Rekla je:  „ Dragi moji mravi, u 

blizini mravinjaka su se pojavili mravojedi! Da , da. Samo da znate - nećemo se 

seliti!“ Mravi su se složili sa kraljičinom naredbom . Govorili su „ Da, u pravu ste 

, zašto bismo opet gradili ceo mravinjak! “ Svi su se složili sem jednog mrava 

koji je odlučio da izgradi ceo mravinjak opet  negde u blizini . Pošto je bio 

najvredniji, sam je sebi izgradio lepu, pristojnu kućicu . Jednoga dana došli su 

mravojedi  i pojeli sve mrave , čak i kraljicu . Mrav je živeo u svojoj kućici srećno 

do kraja života . 

 

 

 

 

 

 



Mateja Petrović 

Priča o životinjama 

 

Marko (moj mačak) je išao svuda. 

Jednog dana Marko nije bio  kod kuće. Drugi dan takođe nije došao. 

Ja sam se zabrinuo, zvao sam ga i dozivao 

dok ga nisam potržio sa tatom. 

Jurili su ga mačori i čuvali  da ne pobegne . 

Marko je bio malo buckast i imao je lepu dlaku. 

Na kraju smo uspeli da ga nađemo i spasili smo ga. 

Ali, on je na kraju ponovo pobegao. I dalje ga tražim. 

Bio je narandžast. 

Ali, bio je tu dosta dugo. 

Ja sam ponekad jako tužan 

što ga nema. 

 

 

 

Milica Maksimović 

Naivni vrabac 

 

Bio jednom jedan vrabac. On je odlučio da ide u svet. I tako je on krenuo 

da vidi šta to ima u tom velikom svetu o kom je toliko slušao. Nije 

odmakao daleko, a čuo je da ga neko zove da se vrati. To je bila mačka. 

Pitala ga je gde je pošao pa tako žuri. On joj odgovori da želi da vidi 

svet. Mačka reče vrapcu da ona zna prečicu do sveta koji vrabac toliko 

želi da vidi. Vrabac naivno krenu za mačkom. Ona ga odvede u neki 

ćošak, i potom ga zadavi i pojede. Jadni vrabac nikad nije stigao do 

velikog sveta. 

 



Miloš Jovanović 

Živa  komedija  

  

Kada su svinja, pače i lisica zaspali posle sat vremena u njihovu kuću ulazi 

ozoglašeni vuk obijač. Kada je pače to čulo, probudilo se i počelo gledati po kući 

šta je to , a kad je pače naletelo na vuka, kada je videlo njegove oči, počelo je 

da vrišti i trči po kući. Utrčalo je u svinjinu i lisičinu sobu, one su se uznemirile i 

počele da viču šta je bilo i pače je reklo u našoj kući je neki duh...  

 

 

                                                                        Marija Milenković 

                                                      Priča o životinjama 

                                                           Ljubomora 

 

Jedan od izuzetno posećenih stanovnika zoološkog vrta bio je prelepi labud. 

Imao je raskošna krila perja poput bisera. Posetiocima je privlačio svojom 

gracioznom figurom i pokretima koji su podsećali na ples po površini jezera. 

Jednoga dana u zoološki vrt se doselio paun i nastanio travnjak pored jezera. 

Mamio je poglede posetilaca svojim raskošnim perjem i elegantnim repom. 

Labud je shvatio da je dobio konkurenciju ,a paun da će morati da deli pažnju 

prolaznika. Počeli su da se takmiče u tome ko je lepši,talentovaniji,bolji... Sa 

grane jedne breze posmatrala ih je vrana i smislila plan kako da ih dodatno 

zavadi ,a sebe zabavi . Otišla je do labuda i rekla mu:,, Da li si video kako je 

paun graciozan?“,  čime je izazvala još veću ljubomoru kod njega.Paunu je 

potom saopštila kako je labud izuzetan plivač i da svojim talentom očarava 

prolaznike . Paun se jako naljutio i odlučio da se okuša u ovoj veštini. 

Bezuspešno je pokušavao da se održi na površini jezera zadržavajući potpuno 

raširen rep , ali se ubrzo zagnjurio , a njegovo se pokvasilo i izgubilo prvobitan 

sjaj. 

 

 

 



Nikola Adamov  

Priča o životinjama 

Mačka i beli miš 

 

Bila jedna mačka, koja je mrzela miševe. Ta mačka je živela u kuć,i kao i beli 

miš. Miš je voleo da plaši gazu  pa nije mačka, zbog toga dobila mleko, pa je 

mačka rešila da uhvati miša. A miš je bio brz, mačka ga nije uhvatila, mačka nije 

htela izvinjenje nego osvetu. Mačka je bila mnogo zla. Kad je  uhvatila miša, 

shvatila je da je miš uplašen. Ona se izvinila mišu  pa su bili najbolji drugovi. 

Pouka priče : Treba biti dobar prema drugima, a ne zao. 

 

 

 

                                                         Nikola Talijan  

                                                  Priča o životinjama 

 

Bili jednom medved i svinja želeli su da izgrade kuću. Nisu mogli da se dogovore 

od čega će da izgrade kuću. Medved je želeo da izgradi kucu od žica, a svinja je 

htela od slame. Oni su izgradili kuće taman na vreme kad je trebalo da bude 

nevreme. Ušli su u kuće i čekali da prođe nevreme. Nažalost, bilo je munja, a 

žica privlaci munje, a seno može da se zapali. Tako je medveda udarila struja, a 

od praseta se napravilo pečenje. 

 

 

 

 

 

 

 



Đorđe Zarija 

Ovan, vuk i zec 

 

Ovan vuk i zec išli su na skijanje. Zec je najbolje skijao. Svi su bili ljubomorni na 

zeca. Trkali su se, a ovan i vuk su se dogovorili da ga gurnu. Gurnuli su ga i on je 

pao. Malo posle toga su se i oni gurali pa su i oni pali. Zec je brzo ustao i 

pobedio. 

 

  

Nađa Dovatov  

Priča o životinjama 

 

Bio jednom jedan jež po imenu Bocko. Krenuo on na drugu stranu šume jer je 

čuo da tamo raste drvo jabuke i kruške. Usput sretne lisicu i lisica ga upita: 

 „ Kuda si se uputio?“. „Idem na drugi deo šume, tamo raste drvo jabuke i 

kruške“, reče jež. Lisica reče: „Ja ću ići s tobom, možda i ja pronađem nešto za 

mene“. „U redu“, reče jež. Krenuše oni i sretnoše vuka pa ih vuk upita gde su 

pošli. Jež reče: ,, Idemo kod drveta jabuke i kruške“. „Idem i ja, praviću vam 

drustvo“, reče vuk i oni pođoše dalje. Krenuše oni i sretnoše divlju svinju, pa ih 

svinja upita: ,,Kuda ćete?“ „ Mi idemo do jedne lepe livade na kome raste drvo 

jabuke“. „Idem i ja“. I tako oni najzad stigoše do te livade. Kada su oni taman 

krenuli da jedu čuo se urlik medveda. Svi su se uplašili jer je on veći od njih svih 

koji su bili tu. Ali, kada su ga videli nekako skupiše snagu i vuk mu reče da se 

vrati onim putem koji je išao i tamo u jednom delu videće puno drveta jabuke. 

On je i poverovao u njihovu priču  i otišao i tako su oni svi zajedno nadmudrili 

medveda. 

 

 

 

 

 



Saša Kužner 

 

Priča o lisici 

 

Bila jednom jedna lisica koja je volela da jede piliće. Šetala je livadom i ugledala jedno seosko 

imanje blizu te livade. Krenula je da trči. Trčala je pet minuta dok nije stigla. Videla je žicu sa 

strujom i nije mogla da prođe. Setila se da prokopa mali tunel ispod ograde. Kopala je dugo 

dok nije videla svetlo, ušla je dvorište i videla je jedno pile. Odmah je potrčala za njim, ali je 

bio u kokošinjcu, a kokošinjac je odmah pored pseće kućice. Nije znala kako da prođe i 

jednostavno je krenula da trči iz sve snage, ali je pas koji je štitio dvorište potrčao je za njom i 

ujeo ju je za rep. Lisica je bila i suviše gladna da bi je to omelo. Iako je bolelo, ona je skočila u 

kokošinjac, uhvatila je pile i potrčala ka tunelu koja je prokopala dok je pas jurio za njom. 

Uskočila je u tunel, a pas se zaleteo i udario u žicu koja ga je pecnula. Pas je toliko glasno 

lajao da je uspeo da probudi farmera. Farmer je istrčao sa puškom i pucao ka lisici. Iako je 

bila jako uplašena, razmišljala je kako će da nahrani svoje mladunce. 

Poruka:Ne odustaj od svojih planova i uspećeš. 

 

 

 

 

Ognjen Vukić 

Prevara mačke 

 

Nekada su postojali u kući jedna mačka, pile i miš. Jednog dana, kada je mačka jednom 

uživala u prelepom podnevu, čuje na radiju da te večeri dolazi jedan veoma jak lopov u njenu 

ulicu. Ona se uplaši i obezbedi sve ulaze u kuću, ali se miš setio kako da uplaše mačku. 

Noć je i tri sata ujutru. Baš sada miš i pile, kada nema struje, lome tanjire i pokušavaju da 

probude mačku. Mačka se budi i pomisli da je lopov ipak tu u kući. Kada je videla patike, ona 

je otišla pod kauč da ga ne vidi. Kada je videla da se patike kreću prema njoj, ona se uplaši i 

prenoći napolju, u dvorištu. 

Sutra, kada se probudila, ničeg se nije sećala i nije znala da su se oni malo šalili sa njom. 

 

 

 



Tatjana Cvetković 

Mačkin težak posao 

 

Četiri prijatelja su podelili svoje poslove. 

Mačka je rekla: ,, Psu, idi po jesenje plodove, a ti, Vrapče, idi naloži vatru, a ti, 

Zeče, skuvaj ručak, a ja ću ta radim vrlo težak posao!“ Svi su prionuli na posao, 

pa i sama Mačka, koja je hvatala miševe. Međutim, svi su radili svoje poslove i 

čekali Mačku da se vrati. U međuvremenu mačka se vrati pa posedaše za sto da 

ručaju. Sutradan Mačka naredi i tako se svaki dan ponavljao dok Zec nije uginuo 

od umora, a Pas od straha pobeže. Jedino su Mačka i Vrabac ostali sve dok 

jednog dana  Mačka nije pojela Vrapca.  

 

 

 

 

 

Slobodan Aksić 

Vuk i stado ovaca 

                                   

Jednog dana vuk je želeo da ide na stado ovaca i da pojede sve ovce, ali je jedna 

ovca u šumi čula to. Ovca je otišla kod lovca da ga zamoli za pomoć. On se 

sakrije u žbun sa puškom. Vuk je otišao na stado ovaca, ali je uspeo samo 

najstariju da pojede jer je bila spora, za to vreme je lovac ciljao na vuka i 

upucao ga. 

Vuk je umro, a ovce su se zahvalile lovcu. 

 

 

 

 

 



                                    Veljko Ivković 

Priča o životinjama 

Moja priča odigravala se u mojoj bašti u jesen.  

Ovca i kokoška su pobegle iz svojih torova, i srele se na sred bašte. Umesto da 

ovca juri kokošku, kokoška je jurila ovcu i tako pet minuta dok se nije ubacio 

komšijski mačor i udavio kokošku. Medjutim, ovca ga pregazi i istera mu creva. 

Ovcu smo vratili u tor, a kokošku i mačora zakopali. 

                                       To su ovce - ne vide kuda idu. 

 

 

 

 

 

Vilijam Magda 

Tužna priča o mačićima 

              Dana 12.8.2016. moja mačka se omacila i dobila 3 mačeta i svi su bili 

crni. Kada je prošlo deset dana, oni su prohodali i moj pas je mačetu pojeo telo 

i ostala je samo glava, pa smo sahranili mačku. Ostala dva mačeta su umrli od 

sunca pa ih je pojeo moj pas. 

     Ali, moja mačka se opet okotila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristina Ajvazović 

Priča o životinjama 

 

Mačka je pošla u šetnju da se malo prošeta. 

Srela je malog miša kako plače. 

Mačka je pitala: ,,Zašto plačeš?“, miš je rekao kad je išao malo da se prošeta pa 

se izgubio.  

Mačka ga je pitala da li hoće da dođe kod nje u goste,i on je pristao. 

Mačka i miš su zajedno otišli kući i sedeli dokle je miš želeo. 

Kad je miš otišao da pronađe svoju porodicu i setio se puta kojim je otišao da se 

prošeta i pronašao svoju porodicu, mačka i miš postali su najbolji prijatelji. 

 

 

Barbara Miladinović 

                                                    Priča  o životinjama 

 

Jednog sunčanog dana igrale su se najbolje drugarice - 2 medvedice i 3 mace. 

Ali, jedna medvedica je vikala na macu pa se maca naljutila na medu i više se 

nisu družile. 

Sutradan se medvedica setila da su se stalno družile pa je htela da joj se izvini, 

ali nije mogla zato što se stidela. 

Nadam se da ce opet da se pomire, a ako se pomire, treba znati da treba ceniti 

druge onakve kakve jesu i da se ne treba svađati sa drugarima. 

 

 


