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Мали Перица     7

Питалице     53

Све и свашта     61

Роботи     69

Мачке (са 9 живота)     73



 Перице, имаш 
чудан пар чарапа: 

једна је плава, 
а друга зелена!

А знате шта је још 
чудније, наставнице? 

Код куће имам још 
један такав пар 

чарапа!

�c�� 
c����c
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Наставница: Децо, да ли знате како 

зовемо човека који прича, а кога 

нико не слуша?

Перица: �c��c����c. 

– Наставнице, ја сам чуо да се 
један астронаут спустио на Сунце?

– А како, Перице, кад је 
Сунце веома вруће?

– ����cc 
�� �c	c.
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– Исак Њутн је 
седео испод 
дрвета и кад му 
је јабука пала на 
главу, открио је 
силу гравитације. 
Зар то није 
дивно, децо?

– Перице, који месец има 28 дана?
– cc ��c��!

– Да је седео по цео дан у 
учионици и буљио у књиге као ми, 
���c� ����c �� �� c����c.

– �����, 
�c��c����� 

– јави се 
Перица. 
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– Шта нам је, децо, 
важније: сунце или месец? 

– пита наставница.

– ����� – каже Перица.

– Како то?

�c� �c�c�c 

– Па месец сија ноћу кад нам је
потребно светло, а сунце сија дању 

��c �����c.



11

– Перице, ако кажем да дођеш на ручак на 44 степенa, 49 минутa и 14 секунди северне географске ширине и на 20 степена, 27 минута и 44 секунди источне географске дужине, шта ће се догодити?
– Ручаћете сами.

– Перице, зашто си 

тако срећан?
– Данас се, мама, 

осећам као генерал!

– Како то, сине?

– Па ево, гледам 

све своје 

   ��������!

Наставница: 
Данас, децо, 
радите тест. 
Надам се, 
Перице, да нећу 
видети како 
преписујеш!
Перица: И 
ја се надам, 
наставнице.
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– Перице, ако 175 поделим са 44, 

шта ћу добити?

– Ако се jа питам, погрешан одговор.

– Брину ме родитељи – каже Перица 
свом другу Јовици.
– Што?
– Тата ради по десет сати дневно и 
добро зарађује, а мама по цео дан 
чисти и спрема дивне оброке.
– А зашто онда 
бринеш? – упита 
Јовица.

– c ��c 
c�c c��c�� 
�c cc����c 
c� �c	�?
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– Перице, како си прошао 
  на крају школске године?

– Тата, ти пратиш фудбал, 
па ћеш ме разумети. Рецимо да 

сам продужио уговор са трећим 
разредом на још годину дана.

А зашто бака 
има скроз 
белу косу?

То је, Перице, зато што ми 
коса побели сваки пут кад ти, 
као мој син, урадиш нешто 

лоше или ме 
расплачеш.

Мама, како то 
да имаш неколико 

седих длака 
у коси?


