ЗБИРКА
КАПЕТАНОВИХ ПИСАМА
(писање писма са променом
граматичког лица)
-текстови инспирисани песмом
„Јуначка песма“ – М. Антића

Драго моје IV/4,

Шаљем вам писмо из чудног океана.Можда нећу лепо
писати,зато што у десној руци држим огроман брод.Исто
писмо пишем по педесети
пут,зато сто ми ајкуле једу
папире. Толико сам јак да сам
јуче поређао педесет бродова
један на други.Ни мало се не
плашим,али људи на мом
броду су се онесвестили када
су видели морске духове, а ја
сам само зарежао. Сви ме се боје када зарежим.Ајкуле често
нападају, али их ја само погледам и побегну.Поглед ми је
заиста страшан.Сваки дан терет носим по палуби и
морнарима претим.Моја брада је дуга као тридесет санти
леда.Желим вам леп рад у школи.Надам се да ме нећете
заборавити.

ВАС КАПЕТАН РИЂОБРАДИ

Борис Старчевић

Драга учитељице Тања,

Пише Вам трећи капетан. Постао сам славан ових дана.О
мени је написан већи део ,,Јуначке песме“ .Сада ми је глас
десет пута јачи. Иако идем у берберницу
редовно, брада ми је још увек дуга око целог
света. Могао сам бити бољи у школи. Чак
сам научио да брзо бројим до милион. Не бих
да се хвалим, али сви кажу да се ничег не
бојим. Раније сам био обичан размажени
дечак, а сада сам искусан морски вук! Али,
доста о мени. Хтео сам да Вам пошаљем моју
браћу. Надам се да ће се научити лепом васпитању и
престати да се плазе деци. Школа је право место за њих!

Поздравља Вас капетан слани (бивши ђак)!

Елена Ескић

Драга Тања,

Ја сам други капетан из ,,Јуначке песме".
Умем да дигнем једрењак и у зубе да
ставим пола кита, сто шампита и сто
кремпита.Пустио сам браду. Сада ми је
дуга тачно до југа, али сам заборавио да
напоменем да поврх свега у уста могу да
ставим парче брега.Али све ово су праве
ситнице. Мој друг уме да подигне два-три
џака, седам ђака и пет морнара, јаких
момака. Он не уме да зарежи као четири тигра, а ја умем.
Свим морнарима пркосим. Нисам се бријао хиљаду дана.
Сада сам на броду.Морам да идем, јер ловимо ајкуле.

Ваш капетан Кука!

Јована Поповић

Драги четвртаци,

Ја сам капетан брода. Глас ми је јачи од урагана. Када
проговорим брод се тресе. Брада
ми је даља од југа. Данас смо
хтели да се окупамо у мору. Вода
је била толико хладна да нико
сем мене није смео ући. Наишли
су гусари и тражили благо.
Пошто не волим да се бијем,
понудио сам им мало блага. На
крају све је прошло без туче. Волим цртање, рачунање,
историју, биологију. Познат сам по брзом бројању до
милион. На броду су били мишеви. Али ја их се не бојим.
Јачи сам од свих капетана заједно. Cа оваквим вештинама
лако је бити јак и храбар.

Поздравља вас ваш капетан

Нађа Миковић

Драга Тања,
Шаљем вам лепе вести. Постао сам млади морнар. Капетан
целе луке. Пловим светом и истражујем. Стално
размишљам о новим авантурам. Напредовао сам и јак сам.
Дижем скоро све. Могу да подигнем џак, барем два-три. На
све то још седам ђака, и још пет
јаких момака. Морам да будем
искрен, мало се правим важан. Тада
шетам палубом. Сада сам порастао и
увек срушим кућу левом руком.
Волим и млеко да пијем, у једном
дану најмање осам ока. Мој
вишњави сок пијем. Онда постанем
пијан па се на јадну, малу и
недужну децу плазим. Постанем
тужан и плачем. Од силног плакања
ми је брада постала дуга скоро до југа. Ето, то су моје
догодовштвине.
Поздрав, ваш морнар Миле Мићковић Олумпичић!!!

Aнђела Бјелановић

Драги четвртаци,

Данас сам ишао у берберницу. Одлично
сaм се ошишао. Позивамо вас на
такмичење у снази. Тамо ће бити и места
за децу. Ту ће бити много деце и
играчака. Биће и базени,водени паркови
и мађионичари. Мађионичар се зове Кики. Људи који ће се
такмичити бићу морнари Мићко,Кићко,Ритко,Смрћко и ја.
О, заборавио сам да ће бити клован Тихи! Ми ћемо дизати
брoдове,китове и слично. На крају ћемо сви јести сто
шампита и сто кремпита. Биће одлично! Јами! Само да се
не угојимо. Надамо се да ћете доћи! Упс! Заборави,обуците
се отмено!

Поздравља вас ваш Живко!

Лана Пантелић

Драги другари,

Прошао сам сто мора и коначно сам
стигао на жељену дестинацију – Африку!
Сада када сам овде могу да вам пишем.
Моја брада је и даље на мојој прошлој
дестинацији. Знате да сам јако храбар,
али...коначно сам се нечег уплашио.
Питате се чега? Уплашио сам се
ненајављеног контролног из математике.
Забезекнуо сам се када сам чуо. Побегао
сам са часа и сада покушавам да се сакријем од наставника.
Али он ме сигурно чује зато што ми је глас попут урагана. И
јачи. Драги моји другари морам ухватити миша и зато
морам ићи.

Поздравља вас ваш капетан.

Mаша Перепелиуц

Драго IV/4,

Желим да вам испричам једну моју пустоловину.Свануло је
дивно јутро.Сунце је обасјавало море.Устао
сам пре моје посаде и изашао на
палубу,уживајући
у
свежем
јутарњем
ваздуху.Када
сам
се
свега
тога
науживао,ушао сам у своју кабину.Остао сам
на месту,у чуду.На мом столу није било мапе
са скривеним благом.Позвао сам посаду и
они су самном кренули у потрагу за
изгубљеном
мапом.Свима
смо
објавили
њен
нестанак.Обилазили смо куће,редом, али нигде је није било.
У
даљини,угледали
смо
једну
запуштену
шталу.Пришли смо и стали испред њених врата.Чули смо
како се унутра смеју први и други капетан.Улетео сам
унутра и отео им мапу.Потрчали су замном али ја сам
побегао.Следећег дана сам их позвао на разговор.Обећали
су ми да више неће бити безобразни.Да ли им верујете?
Пишите ми
Поздравља вас ваш трећи капетан.

Мина Смољановић

Драги Димитрије,

Налазим се на Тихом океану, послао сам другог морнара у
помоћном бродићу да дође до тебе.
Када будеш читао ово, вероватно ћу већ
бити на Хавајима. Тамо идем са мојим
морнарима да ловимо ајкуле. То нам је
хоби. Ловимо их рукама, а оне неће
моћи да нас уједу јер смо сви довољно
снажни да их држимо у једном положају. Када уловимо
довољно ајкула за гозбу, даћемо све то Хавајцима да једу,
јер тамо понестаје хране. Биће нам лепо јер ћемо ловити
ајкуле и помоћи Хавајцима. За сада на путу није било олуја,
тако да је и пут леп. Видећемо се за два месеца када се
вратим са Хаваја.

Поздравља те капетан Огњен!

Огњен Божић

Драги четвртаци,

Ово писмо пише вам ваш капетан. Нисам
се бријао хиљаду дана и сада ми је брада
дуга тачно до југа. Данас сам се показао
веома снажан јер сам на леђа ставио
једрењак. У зубе сам ставио пола кита,
сто шампита, сто кремпита и још парче
брега! Надам се да сте поносни што сам
био јак. Кад сам све то у зубе ставио, мало
сам се правио важан: зарежао сам као
четири тигра, па сам се мало мазио и играо, терет сам носио
палубом до мрака и свим сам морнарима пркосио. То је био
веома леп дан. Надам се да се лепо проводите и да слушате
учитеље и учитељице. Потрудите се да слушате и своје
родитеље. Будите добра деца! Можда једнога дана и ви
постанете снажни капетани и капетанице као и ја.
Уживајте у свом детињству и будите пуни љубави и
радости. Желим вам срећу из свег срца!

Поздравља вас ваш капетан Антоније!

Антонија Настић

Драги четвртаци,

Испричаћу вам занимљиву причу о мом животу. Мени јако
недостајете, али надам се да ће и
овако написана прича бити
занимљива као да вам је ја
причам.
Када сам био млад глас ми је био
јачи од урагана, а брада, јаооо, па
она је дуга даље од југа и око
земље још 2-3 круга. Тек што сам био јак, а тек снажан.
Слободно сам шетао кад је мрак, а плашио се нисам ни
хладне воде нити једног миша. У берберницу без маме сам
ишао и нешто певушио док сам се шишао. Никад нисам
прст сисао, знао сам, али се нисам био. Нисам се бојао
земљописа, рачуна, цртања, историје.... знао сам брзо до
милион да бројим и пред учитељем право да стојим. Ничег
се нисам бојао.
Били су то лепи дани. Данас сам стари капетан, и не могу
све то, али нема везе,

Поздравља вас и све вам најбоље жели ваш Ђура.

Петра Миладиновић

