
Приказ књиге ,,Џепне приче“ 

 

Име писца: Игор Коларов 

Наслов дела: ,,Џепне приче“ 

Књижевна врста: Збирка прича 

Писац је желео да у овој збирци пробуди што више маште код деце. 

Књига је веома занимљива јер има измишљене али и врло смешне ликове. 

У овој књизи налазе се пар кратких прича. На свакој страни налазе се те приче које те 

подсећају на твоје детињство. У свакој причи налази се по 1-2 лика али нису сви исти.У 

једној причи има нека девојчица која је свемоћна име јој је Исидора. Затим има неки 

супер пас, па онда има да се пише нека прича о ловцу на диносаурусе, па има неки Бетмен 

који се понаша сачувајмебоже итд. Пример једне приче је био веома смешан, а то је био 

неки џин коме је фалила даска у глави. Има чак и нешто што ме је баш изненадило. 

Наравно то је само прича али ме ипак та прича натерала да читам даље и даље све док не 

прочитам целу књигу. Био је неки Бетмен којег је писац описао као да је неваљало дете, 

а тада је и описао сусрет са њим и Бетменом. Колико се ја сећам нашли су се у некој 

посластичарници или у продавници, па је Бетмен сркао супу и  понашао се врло чудно.У 

овој књизи ми се свиђа то што су приче кратке и оригиналне, ликови су забавни и 

смешни. Баш ми се и не свиђа то што у књизи мора да се попуњава и пишу неки састави. 

Не свиђа ми се још што су приче баш кратке, а ја бих да су малко дуже. Препоручујем 

књигу ,,Џепне прче“ за читање. Надам се да ће вам се свидети и да ће свако уживати као 

ја. Поздрав!:) 
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Džepne priče 

 

Pisac: Igor Kolarov 

Naslov dela: „Džepne priče“ 

  Ovo je zbirka kratkih, šaljivih priča za decu. U njima pisac traži da damo imena junacima, da 

počnemo i završimo priču ili da dopunimo rečenice. 

„Ja sam pametniji od _________.“ 

Glavnim likovima se događaju razne neverovatne stvari. Hogaru Strašnom npr. miriše priča. 

Sima Trokrilac misli da će postati avion. Neki događaji su veoma smešni. U priči „Sedam 

strela“ se na primer, pisac sapleo na linije. Zanimljivi i lepi su mi i Giletovi doživljaji. Dopada 

mi se što pet baka ima majmunče za ljubimca. Simpatične su mi Biljanine razglednice, a 

rastužilo me što u priči “Čizmice iz Barselone” Julija stalno plače. 

Ponekad i moji drugari pričaju da su doživeli nešto neverovatno. Prošlo leto se proširila 

među decom vest kako se u jednom podrumu sa razbijenim staklom krije knjiga sa zlim 

činima. Svi mi smo poverovali ili makar želeli da verujemo u to. Bilo nam je zanimljivo da 

izmišljamo razne priče. Neki su čak tvrdili da su unutra videli ženu koja izgovara čarolije. Virili 

smo kroz otvor, bežali kad nešto šušne...Prijalo nam je da maštamo. To je bila pomalo 

strašna, ali jako zanimljiva igra. 

   Kao i ta igra, ova knjiga je veoma neobična i budi dečiju maštu. Neke priče su previše 

kratke i nemaju zanimljivu radnju. Takva je npr. priča „Ne diraj zeku dok uči francuski jezik“. 

Ipak, većina priča je lepa, a posebno mi se dopalo to što sam mogla da učestvujem u pisanju 

knjige. 

 

 

Jana Pavlović  

OŠ ,,Ivo Andrić“, Beograd 

Učitelj: Sandra Radovanović 

Bibliotekar: Mirjana Popović 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приказ књиге „Џепне приче“- Игор Коларов 

 

„Џепне приче“ од Игора Коларова је збирка забавних и шаљивих прича. Ове кратке приче су 

другачије од прича на које смо навикли јер укључују читаоца. Читаоц може да допуњава 

реченице, смишља имена ликова или чак да напише своју причу од задатих речи.  Управо због 

тога ми се ова књига јако свиђа. Замислите, књига зависи од читаоца и сваки нови читаоц може да 

створи своју причу. Чак и исти читаоц може на другачији начин да смисли причу сваки пут када је 

чита. Ако је читаоц  расположен,дописаће лепе речи,а ако није расположен дописаће тужне или 

бесне речи. 

 Одабрала сам да вам причам о „Џин коме је фалила даска у глави“. 

Као и све остале приче у књизи и ова прича је шаљива. Говори о џину који је свашта имао у својој 

глави али му је недостајала једна даска. Док сам је чиала, размишљала сам, зашто је писац 

смислио овакву причу. Чини ми се да је желео да каже да не постоји ништа савршено, да баш све 

или свако има бар једну ману, као и тај џин који може све, али није задовољан због даске која му 

недостаје.  

Прича се завршава тако што се џин помири са тим што нема даску у глави и наставља да живи свој 

живот. Иако је смешна, прича је врло озбиљна и учи нас да се може живети у свету који није 

савршен, и са манама које имамо. 

Мислим да је књига „Џепне приче“ одлична књига за генерацију која расте уз телфоне зато што су 

приче врло кратке, укључују читаоца као да игра игрицу на телефону, а може понешто и да се 

научи. 
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Џепне приче- Игор Коларов 
 

           Књига ,,Џепне приче'' је веома забавна и смешна. У себи садржи више 

занимљивих прича које ову књигу издвајају од много дечијих, а и књига за одрасле. 

           Одмах на почетку се види да је писана за моју генерацију пошто се користе речи 

као што је ,,ок'' и сличне. Највише ми се допада што нас књига мотивише да размишљамо 

и истражујемо одговоре на многобројна питања из књиге. Када смо већ код питања, не 

свиђа ми се што је заправо пола књиге за дописивање. То наравно има и своје предности 

због доста маштања и труда који је потрбно уложити. У неким причама ми је јако 

занимљиво што се на крају деси преокрет. Например, у причи ,,Није лако бити Коки''. У 

тој причи писац говори о Кокиним проблемима док сви мисле да је Коки ,,најобичнији'' 

човек, али заправо је Коки ,,најобичнији'' мачак. Од свих прича ми је најмање занимљива 

,,Не дирај зеку док учи француски језик''. Док сам је читала имала сам осећај да писац 

није баш знао шта да напише па је написао причу о зецу који голица вука. Јесте да ми 

треба да допишемо почетак, али овако ми се чини да ни тад не би била занимљивија. 

Што се тиче ,,теме'' ове књиге, она нема тему, што је наравно уреду, али бих радије 

читала књигу која има једну своју тему него књигу са причама које имају тотално 

различите теме. Најзанимљивија питања су ми била из приче ,,Прабабин тест'' јер јако 

волим те типове питања а није било ни лоше што су већ дати одговори под 1), 2) или 3). 

У причи ,,Прича о црвићу који је одлично знао математику'' су јако, јако чудна питања а 

наслов је дугачак као поједине приче из књиге. Баш сам се насмејала када сам у причи 

,,Време је за филм'' прочитала реченицу ,,Ту је и глумац (за дописати), он се не види зато 

што глуми у неком другом филму''. Морам признати да је баш духовито. 

           Ова књига је много занимљива и смешна. Има и својих мана и својих предности. 

Све приче су духовите и јединствене на свој начин, без обзира која је њихова тема. 
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