
Мистерија Гинкове улице 

Књига „Мистерија Гинкове улице” на забаван начин подстиче дечију машту и способност 

да сами доносе закључке на основу описаних догађаја у причи. Марта Смарт је главна 

јунакиња која фарба косу у зелено и има веома необичан хоби – решавање мистерија. 

Загонетке су сјајно осмишљене тако да нису ни превише тешке ни превише лаке. У књизи 

се, поред загонетних прича, налазе још два одељка „Мартина књига решења” и „Мала 

помоћ на путу до решења”. Мислим да је аутор Урош Петровић заправо кроз све те 

загонетке поручио деци да ништа није немогуће и да ако нас нешто занима, треба томе и 

да се посветимо. 

Књига ми се допала јер су приче паметно осмишљене и то тако да нас уче да када читамо 

било коју књигу, треба да јој се потпуно посветимо, размишљамо и анализирамо то што 

читамо. Назив ове књиге је заснован на чудним догађајима у мистериозној Гинковој улици 

која није као свака друга. Оно што је чинило посебном јесу њени становници, приче које 

су се причале и чудни предмети који се у њој појављују. Јунаци ове књиге су: Марта 

Смарт, баба Араукарија, заставник Федор, Венегор, француски булдог Јанг и Мартина 

другарица Луција. По мом мишљењу мистерије су у књизи представљене од најлакше до 

најтеже. Мислим да је аутор успео да задржи ‘дете’ у себи и да су му зато књиге јако 

маштовите и занимљиве деци мог узраста. 

У књизи ми  се посебно допало то што је аутор прецизно замислио сваки лик и описао га 

тако да га боље упознамо пре самих загонетака. Највише ми се допала загонетка: 

„Мистерија старог гробља у Гинковој улици“, која гласи овако: „На једној кривини 

Гинкове улице налазило се старо ограђено гробље. Чим падне мрак, ниједно дете из улице 

није смело да пролази поред њега. Највећи кривци за страх били су њихови старији 

суграђани, који су деци понекад причали страшне приче о том месту. Иако је веома старо, 

гробље није било претрпано – било је ту и тамо неискоришћеног простора, поготово на 

северном делу и по засеченим ободима. Е сада следи права мистерија: иако се старо 

гробље налазило баш у Гинковој улици, зашто нико жив није могао ту да буде сахрањен?” 

Заправо, решење ове загонетке јесте да нико ко је жив не може да буде сахрањен јер се 

сахрањују само они који више нису живи. Питање је веома једноставно, а одговор још 

једноставнији, само треба добро размислити. Оно што ме је запањило јесте то да је ово 

издање које сам ја читала заправо петнаесто издање ове књиге и то је јако необично, 

поготово код савремене литературе за децу. Илустрације су одлично урађене, тако да нам 

прецизно дочаравају све што је аутор желео да нам поручи. Илустратор ове књиге Дејан 

Мандић веома се потрудио јер су неке илустрације такве да вам се чини као да гледате 

филм. Писац се досетио да у своју књигу убаци и мали приручник са забавним идејама за 

Мартин чвор, њену закуску и савете бабе Араукарије за сушење биљака. 

Оно што ову књигу чини забавном јесте то што су на крају књиге решења написана 

изврнутим словима која се, како нам писац каже, читају уз помоћ огледала. Сада ја имам 



једну малу мистерију за вас: како можете још да прочитате решења из књиге, а да не 

користите огледало као што је писац предложио (решење се налази на крају овог мог 

текста и можете користити огледало да га прочитате)? Ову књигу препоручујем свима 

који желе да се добро забаве док решавају мистерије! 

 

 

Ема Зечевић, 6/1 

ОШ „Никола Тесла“ Београд 
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Чарлијеве авантуре 

Књига „Чарли и фабрика чоколаде” Роалда Дала упознаје нас са тешком причом о дечаку 

Чарлију и његовој сиромашној породици. Сваки дан су јели чорбу од купуса и колико год 

би појели, били би и даље гладни. За Чарлија је био велики празник када би појео једну 

чоколадицу. Он је чоколадицу добијао једном годишње за свој рођендан и чинио је све 

што је било у његовој моћи да му траје што дуже. 

Било ми је веома тешко док сам читала ове описе њиховог тешког живота. Писац је 

детаљно описао немаштину у којој Чарли и његова породица живе. Могла сам потпуно да 

замислим Чарлија као стварног дечака који спава на поду, стално је гладан, поцепан и бос 

и како тужно гледа у другу децу која на великом одмору у школи отварају своје кесице 

чоколаде или других слаткиша и уживају у њима. Нисам могла, а нисам ни желела да 

замислим себе у тако тешкој ситуацији. Када год бих узимала књигу да читам морала сам 

да узмем парче чоколаде да грицкам и потпуно сам разумела зашто је Чарли био стално 

тужан због чоколаде о којој је углавном маштао. Ни ја не бих могла да издржим а да не 

једем чоколаду сваки дан. 

Чарли је живео у кући са бабама, дедама, мамом и татом. Вонкина фабрика чоколаде у 

њиховом сеоцету била је право чудо. Била је то наизглед обична фабрика. Деда Џо је 

испричао Чарлију како је у овој фабрици видео раднике како улазе и излазе последњи пут 

пре десет година, али сваки пут када би је Чарли погледао, био је прилично сигуран да 

фабрика ради. Онда је тако једног обичног дана Чарлијев тата прочитао у новинама да је 

господин Вили Вонка, власник фабрике, разгласио да ће специјалних пет улазница 

ставити у своје чоколаде и петоро деце која их добију ићи ће заједно са њим у обилазак 

фабрике. Та деца ће видети како се праве најукусније посластице света. Чарли и његов 

деда Џо су се много узбудили, али су такође добро знали да немају нимало новца да се 

часте, чак није било довољно ни за храну. Четири улазнице су пронађене, а Чарли некако 

успева да дође до последње – пете. И тек тада, на половини књиге, креће права и магична 

авантура када нам писац описује фабрику чоколаде и догађаје из ње. 

Примерак књиге који сам читала нема илустрације, али ми нису ни биле потребне јер је 

све тако уверљиво описано, тако да сам и сама могла јасно да замислим све те догађаје из 

фабрике. И тако сам је полако грицкала чоколаду у овом делу књиге, са уживањем, и 

пратила пут ове изабране деце кроз фабрику чоколаде. Док сам читала ову књигу, она ми 

је некако и мирисала на ту фабрику чоколаде, што ми је дало додатни доживљај као да из 

ње извире много оних слаткиша, чоколада, жвака, бомбоница, као да лете ваздухом, за 

собом остављајући непоновљив мирис.  

Писац нам је помогао и да сагледамо остала четири детета која су са Чарлијем добила 

улазнице. Била су то размажена, безобразна или неуредна деца, а аутор је посебно био на 

страни Чарлија који је, иако веома сиромашан, био послушан, добар и доброг срца. 



Највише ми се допао овај део: „Ништа не дирајте, ништа немојте мешати и ништа 

немојте јести. Јесмо ли се договорили?“ „Јесмо, јесмо“, повикала су деца. „Ништа 

нећемо дирати!“ (...) „И немојте ништа преврнути“. Чарли Бакет је разгледао огромну 

халу у којој се нашао. Била је налик на вештичију кухињу! Свуда око њега су метални 

лончићи кључали и превирали над огромним шпоретима, чајници су шиштали и шерпе 

цврчале, цела је просторија била испуњена слатким угодним мирисом. 

Овај део бих посебно издвојила јер је ово најзанимљивији део књиге, у ком је аутор 

маштовито пренео све чари Чоколадне дворане. 

Мој текст се зове „Један килограм“ зато што ми се чини да је толико чоколаде нестало док 

сам прочитала ову књигу. Књигу у којој ћете уживати! 
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Погледај у небо, можда угледаш жути балон 

 

Књига „Тајна жутог балона” написана је тако да код деце подстакне саосећајност према 

слабијима и љубав према природи и животињама. Мала Парижанка Доминика са својим 

братом Мишелом креће у потрагу за усамљеном девојчицом Еленом која је по жутом 

балону послала поруку да је јако тужна и да тражи пријатеље. Доминикин брат Мишел је 

љубитељ детективских књига, па заједно са својом сестром крећe у потрагу за девојчицом 

Еленом. Књига у сваком поглављу приказује по један њихов нови доживљај на путу 

решавања мистерије. Како прича тече, боље упознајемо Доминику и Мишела и сазнајемо 

да су знатижељни, упорни и добронамерни. Ауторка Никол Лезије поручује деци да се 

боре за оно у шта верују и нарочито да се осврну око себе и пажљиво погледају, можда 

наиђу на неко усамљено дете које се налази у тешкој ситуацији. Веома је лепо што је 

ауторка упутила важне животне поруке кроз радњу књиге и то тако да деца ни не осете. 

Књига ми се веома допала јер је ауторка живо приказала све авантуре својих јунака, а 

мене је навела да размишљам о томе како је начин живота данашње деце другачији у 

односу на време када је књига написана (1965. година), што ме чини тужном. Данашњи 

свет је превише окренут технологији и уређајима, тако да многи више не маре ни за 

природу ни за друге људе. 

Зашто је ауторка изабрала да баш жути балон буде предмет по ком је послата Еленина 

порука? Кроз више поглавља ауторка описује разне људе који су из својих разлога 

мислили да је жута боја, боја несреће и туге, што је децу додатно заинтересовало да 

наставе са својом истрагом. Као што су се Доминика и Мишел играли детектива, тако сам 

и ја почела да у глави дописујем причу. Да ли би се исто тако десило и данас? Да ли би 

моји вршњаци исто прискочили у помоћ тој девојчици или не би обраћали пажњу на 

поруку? Зашто су сви ти људи на улици мислили да је жута боја несреће?  

Исте године када је и објављена, ова књига је награђена у Француској наградом ‘Jeunesse’, 

што ме је навело да закључим да се књига својом аутентичном причом посебно истакла, а 

то је и моје мишљење. После читања ове књиге запитала сам се колико још има деце у 

свету која су у тешкој ситуацији, болесна, тужна и немају пријатеља. Можда би и они 

могли да узму један жути балон и пошаљу га високо у небо. 

Желела сам да сазнам више о ауторки, пошто у издању које сам ја читала није било 

података, међутим на интернету уопште није било никаквих информација. Била је то 

мистерија попут оне у књизи. Да ли је ауторка користила псеудоним?  

Посебно ме је дирнуо крај који гласи: „Тог дана нешто мало пре него што ће се растати, 

Елена нешто шапну својој другарици, она отрча у кућу. Убрзо се врати са великим жутим 

балоном који је Елена донела из болнице. – Шта ћеш са њим? – упита Доминика. – Хоћеш 

ли послати још једну поруку? – Елена је узе за руку смешећи се. – Да тражим нову 

другарицу? Имам тебе, и то ми је довољно. Не, балон ми више није потребан јер сам 

срећна. Заједно ћемо га пустити, можда ће отићи да прича о срећи једне усмаљене 

девојчице далеко одавде.  



Она отвори шаку и пусти врпцу. Балон се отрже и вину у небо. Сви подигоше главе 

гледајући како се пење, све више и више док није ишчезао у облацима”. 

Погледајте и ви у небо, можда угледате неки жути балон! 

Ема Зечевић, 6/1 


