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ПАНИКА 
У ВОЗУ!



Борис

Филип

Александар

и Ана



Господин

Марија

Сара

Стефан



Борис, тата. Новинар (и шпијун у покушају… 

али пссст, то је тајна!).

Ана, мама. Учитељица коју ђаци веома воле, 

помало неорганизована и прилично бојажљива.
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Александар, 11 година, иде у четврти ра 

зред. Њему је Ана мама, а Борис очух. Стра

с твени је заљубљеник у математику и научне 

експе рименте, који се понекад заврше катастро

фално.

Сара, 10 година, иде у трећи разред. Њој је 

Борис отац, а Ана маћеха. Велики је мргуд, због 

чега ју је породица прозвала Принцеза Гунђа        

лица.

Марија, 9 година, иде у други разред. Њој 

су Борис и Ана родитељи. Понекад је неопрезно 

смела, а иначе је живахна, радознала и весела!

Филип, 8 година, иде у први разред. Њему 

су Борис и Ана родитељи. Искрени је љубитељ 

природе и животиња, никада се не одваја од 

Цика и Цака, својих пужева.

Стефан, 7 година, иде у предшколско. Он 

је најмлађе дете у породици Весели. Обожава да 

једе, пева и скаче по блатњавим барицама.

Господин, 5 година. Он је породична па мет

ница. Увек држи децу на оку!
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УВОД

„Ах! Сигуран сам да ће нам се опет 
догодити нека незаборавна аванту
ра! Али зашто ме овде нико не слуша? 
Невероватно… Ја гунђам, лајем и… 
ништа!

Откуд сад то? Молим? Ах! Па нарав
но… баш сам блесав, нисам се ни 
представио: ја сам Господин, макси
мално брижан, мегаинтелигентан и 
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ултрапослушан пас Веселих. Баш смо 
једна лепа мала породица, зар не?

И никада нећете погодити где живимо 
већ шест месеци… У камперу са камп 
приколицом!1

Тата Борис дошао је на идеју да нас 
поведе на велико путовање по Евро
пи. Ко зна где ће пут све да нас одве
де... Заиста је дивно живети у кући на 
точковима: можете да упознате читаву 
земљу, стекнете нове пријатеље, једе
те укусна јела… Обожавам све то! И 

1. Кампер је возило које служи као кућа на точковима; приколица је 
прикачена на њега да би цела породица путовала.
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деца уживају: обилазе многа лепа ме
ста и фантастично се проводе! Пита
те се шта је са школом? Ту је мама Ана 
да се побрине за то: она сваког дана 
држи часове деци, која су веома за
довољна што имају маму за учитељи
цу! Борис много ради. Oн је новинар 
и… шпијун у покушају! Али пссст… То 
знам само ја! Срећом, чак ни Ана не 
зна ништа о томе… Наиме, она је врло 
бојажљива! Ана се увек плаши да се 
деци не догоди нешто лоше. Истина, 
ти клинци увек упадају у неке опасне 
ситуације. Да бих је смирио, ја онда 
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гласно залајем и изигравам пса чува
ра! По природи сам брижан, па се 
трудим да децу никада не испуштам из 
вида. Може се рећи да је то немогућа 
мисија, јер су она све време у покрету.

Али недавно је дошло до потпуног за
тишја. Баш чудно… Ипак, осећам да 
неће проћи много времена до нових 
авантура. Да, да, наслућујем да ће тако 
бити, имам ја нос за то…“
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На крају сваког поглавља чекају те задаци које су јунаци наше 
књиге заборавили да ураде. Помози им да их попуне како би 
што пре наставили даље путовање.
Ако негде наиђеш на потешкоћу, на крају књиге постоје 
Подсетници који ће ти освежити знање.
Код већине задатака имаш напоменуто који Подсетник 
треба за њих да погледаш.
Уживај у причи и срећно са задацима!
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Поглавље 1

О кроасанима, 
сиру и возовима

„Бљак… ово личи на некакве црвиће 
прекривене плеснивим сиром“, закука 
Александар, најстарије дете Веселих, 
када угледа послужавник који је коно
барица управо спустила на сто.

„То су кроасани преливени плавим си
ром!“, узвикну најмлађе дете породи
це Стефан, који је тог дана славио свој 
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О кроасанима, сиру и возовима

седми рођендан. „Немаш појма, то је 
феноменално француско јело!“

„Да ли ипак могу да наручим једну 
пицу?“, упита бојажљиво Филип.

„Е, сад је доста!“, углас повикаше Ана и 
Борис. „Договор је да путујемо Европом 
и свуда пробамо локалне специјалите
те! Ако наставите да гунђате, одустаје
мо од посете Музеју возова и одмах се 
враћамо у камп, а после правац кући!“

Сви у истом тренутку заћуташе и заби
ше нос у тањир. Никоме није падало 
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на памет да пропусти прилику да се 
диви старинским возовима и да даље 
путује!
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О кроасанима, сиру и возовима
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Чим је ручак на брзину завршен, деца 
отрчаше у музеј. Током наредна два 
сата јуришали су на бројне парне ло
комотиве и старе дрвене вагоне. 

„Овај старински воз* је стварно сја
јан!“, примети Марија. 

„Ја више волим ‘Оријент експрес’2“,
настави Сара, „јер су његови вагони 
луксузни и лепи!“

2. Луксузни воз који је повезивао Париз са другим европским градовима 
од 1883. до 2009. године.

„Овај старински воз* је стварно сја

О кроасанима, сиру и возовима

* Први воз постављен је на шине давне 
1825. године. Њега је конструисао Џорџ 
Стивенсон и највећа брзина тог воза била 
је само 18 километара на час.



„Штета што ти возови више не превозе 
путнике“, снуждио се Стефан. „А овде 
нема ни правог брзог воза… Једног 
дана ћу управљати најбржим возом на 
свету!“

„Зар ти не желиш да будеш кувар?“, 
прекиде га отац смејући се.

„Којешта!“, закикота се Сара. „Он је 
беба, сваки час мења мишљење!“

Повређен и љут тим задиркивањем, 
Стефан више није изустио ни једну је
дину реч.

О кроасанима, сиру и возовима П
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Допуни празна места одговарајућом речи:

у • касније • седми • они • велика

........................... породица Весели налази се ............ ресторану. 

................ славе Стефанов ...................... рођендан. Они ће ........................ 
посетити Музеј возова.

Тачно или погрешно? Означи тачан одговор. 

 Тачно.  Погрешно.  A. Стефан слави осми 
рођендан.

 Тачно.  Погрешно.  Б. Весели посећују Музеј 
возова.

 Тачно.  Погрешно.  В. ‘Оријент експрес’ је 
Сарин омиљени воз.

Н А Ћ М И Л У Љ Т А С

А К И П О Ч Е Б У С И

У Е А Џ И О У Ж Е А О

О Д У Ш Е Ђ А Ф О Ц У

И Њ Е Љ У Х И Ј А Р Е

У табели наранџастом бојом 
обој квадратиће са самогласницима. 

Које име сада можеш да прочиташ уз помоћ 
обојених слова? Заокружи тачан одговор.
СТЕФАН       АНА       БОРИС

ПОДСЕТНИК 1

ПОДСЕТНИК 5
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Мали сувенир из Музеја возова…  
Обој кругове црвеном,  
квадрате зеленом, правоугаонике  
плавом, а троуглове жутом бојом.

Борис је јутрос поставио деци загонетку. 
Напиши одговор словима.

Број мојих јединица је 2. 
Број мојих десетица двоструко је  
већи од броја јединица. 

Који сам ја број? ...................................................................

ПОДСЕТНИК 14

ПОДСЕТНИК 7
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