
 
 

Priča o majmunima 
 

 Jedanput pre majmuni uopšte nisu imali repove. 
Imali su repove, ali to nisu bili repovi, nego pravi 
pravcati kišobrani. Šareni, lepi, što se otvaraju i 
zatvaraju.  
 Kad pada kiša, sve životinje kisnu, samo 
majmuni otvore svoje kišobrane i čuče pod njima. Kad 
je jako sunce, majmuni dremaju u hladu, sklone se opet 
pod te iste kišobrane.  
 Bilo im je lepo , svaki majmun po jedan mali 
kišobran.  
 Ali, pošto majmuni žive po šumama, i pošto po 
šumama ima mnogo drveća, i pošto je drveće 
sastavljeno od grana i pošto majmuni stalno skaču po 
granama- kišobrani su se stalno cepali. Nikada nisu 
mogli da budu lepi i novi. Cepali su se i cepali dok se 
nisu sasvim pocepali.  
 Drugi kišobrani nisu hteli da im izrastu i tako su 
im na kraju ostale samo drške. 
 Majmuni su razume se plakali. Bilo im je žao. 
Prvo nisu znali šta će, a onda su se setili. Zakače se tim 
drškama za granu i vise naglavice. 
 To im je smešno i onda se smeju. 
       
     Dušan Radović 
 
 Prepiši deo priče koji ti se posebno dopada. 
 Kakvo raspoloženje pobuđuje ova priča u tebi? 

Objasni. 
 Opiši kako zamišljaš zemlju u kojoj su nekada 

davno živeli majmuni sa repovima-kišobranima. 
 
Ilustruj priču 
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Kokoši svađalice 
 
            Domaćica baci kokošima pšenice. Sve su kokoši 
mirno kljucale, samo su se dve oko zrna svađale. One se 
i potukoše. Dok su se one svađale, druge su koke pojele 
svu pšenicu. Svađalice ostadoše gladne. 
 
            Kad se dva svađaju, treći se smeje.  
 
                                                Narodna priča 
 
 Prepiši poslednju rečenicu iz ove priče. 
 Šta misliš o ove dve koke svađalice? Objasni. 

Da li si se ti nekada posvađao sa drugom. Zapiši kako se 
ta svađa završila. 
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