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Дечија недеља у Поповићу 
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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из првог тромесечја 

школске 2018/2019. године. Ту су текстови наставника и ученика о обележавању Дана 

писмености и Дана без аутомобила. Наставнице Данка Стојановић, Гордана Косанић и 

Јелена Стевановић пишу о обележавању Дана европских језика. 

О активностима приликом обележавања Дечије недеље пишу Гордана Косанић, 

Љиљана Вићовац и Ружица Будимкић. 

Наставници пишу о својим пројектима, угледним часовима и тематској настави. 

На посебним странама су најбољи радови настали поводом конкурса „Лето без бриге 

проведи крај књиге“ и „Мост разумевања – међугенерацијска солидарност“. 

Посебна страна посвећена је спорту у школи. 

О дигиталним уџбеницима пише Синиша Босић. 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Септембар 2018. 

Обележавање Дана писмености 

Дан писмености је обележен са ученицима оба одељења у Поповићу 10. септембра 

2018. на часу српског језика. Ученицима је прочитана песма анонимног песника у којој унук 

пише писмо баки са мора из Грчке. Дечак употребљава речи: кул, смор, фејс и сл. Бака 

констатује да унук пише страним језиком. Ђаци су анализирали песму и на паноу исписали 

стране или жаргонске речи. Затим су су поред њих исписивали оне које треба да користи 

кад пише писмо баки. У дугом делу часа смо разговарали о свим врстама писмености. 
 

Ружица Будимкић 

Дан без аутомобила 

Дан без аутомобила је обележен на часу физичког васпитања 21. септембра 2018. 

Ученици су у школу дошли бициклима, тротинетима, ролерима. Ово је посебно важно јер 

поједини родитељи своју децу довозе у школу аутомобилом. Наставнице су са ученицима 

разговарале о томе зашто се обележава овај дан, како аутомобили загађују околину и шта 

је алтернатива. На терену је направљен полигон по коме су ученици возили своја превозна 

средства. Са трибина су их посматрали родитељи и мештани. 

Деца су уживала. Закључила су да се у природи много брже и лакше учи. Договорено 

је да се овакве активности чешће организују. 

Ружица Будимкић 

 

 

 

 

Дешавања у школи 

Дан без аутомобила 
 

У нашој школи у Поповићу обележен је Дан без аутомобила 21. септембра 2018. 

Са учитељицама смо разговарали о томе ко све загађује природу и на који начин. 

Велики загађивачи су и издувни гасови из аутомобила. Зато смо се договорили да у 

школу дођемо пешке, ролерима, тротинетима или бициклама.  

На последњем часу изашли смо на игралиште и вожњом тронитетима, бициклама и 

ролерима показали смо да нам бар једног дана нису потребни аутомобили. Допринели 

смо да се природа очува, а и лепо смо се забавили. 
Милица Савески IV3 
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Европски дан језика 

Упркос бурном септембру, 

препуном обавеза, наши ученици 

и наставници настављају са 

лепом традицијом, по трећи пут 

је шарено и динамичо обележен 

Европски дан језика.  

Свако одељење старијих 

разреда у Малој Иванчи је 

добило задатак да, уз помоћ 

неког од својих наставника, 

представи по једну државу, њен 

језик и културу. 

Програм су отворили наши 

ђаци осмаци који су представили 

Србију и свој пројекат о Вуку 

Караџићу којим су обележили 

200 година од првог издања 

„Српског рјечника“.  

Ученици су говорили о 

Вуковом животу и раду, његовој 

сакупљачкој делатности и раду 

на реформи правописа. Поменута 

су и остала Вукова дела, његови 

најзначајнији сарадници и 

певачи. Истакнуто је да је 

свеукупан Вуков рад изузетно 

допринео развоју српског језика 

и промоцији српске културе у 

Европи. Ученици су презентовали 

и неколико веома креативних 

паноа. 

Седмаци су нам предста-

вили Шпанију и Француску.  

Најпре смо чули неке 

занимљивости из шпанске књижевности, највише о Сервантесу, аутору првог модерног 

романа „Дон Кихот“, а потом су отпевали једну, међу тинејџерима, популарну песму која 

носи име „Деспасито.“ Затим смо чули мало песме и на француском језику, а онда и 

занимљиву причу о Французима који су поштовали Србију и помагали нашем народу у 

најтежим историјским тренуцима, као и о споменицима и улицама које носе њихова имена. 

Ученици шестог разреда су врло инспирисано представили Русију и занимљивости о 

овој великој земљи. Подсетили су нас на неке од Руса које зна и воли цео свет, као што су 

Пушкин, Достојевски, Толстој, Јесењин, Чајковски, Гагарин... Дечаци су говорили о 

најпопуларнијим спортовима у овој земљи, а чули смо и веома интересантне ствари о руској 

националној кухињи. За сам крај смо уживали у таленту девојчица које никада нису училе 

руски језик, али су нам упркос томе дивно рецитовале Јесењинове стихове и у руској 

ношњи певале предивне руске изворне песме. Утисак је допуњен бројним паноима које су 

ученици врло лепо и колоритно урадили. 

О Великој Британији врло занимљиво говорили су нам петачићи. Најпре су нас кратким 

филмићем подсетили како је настала британска застава, затим смо чули неке информације о 

географији ове земље. Након тога је демонстриран традиционални ритуал служења чаја и 

крајње интересантан начин позивања на чај, а затим су представљени неки модерни 

симболи Енглеске и Лондона, ученици су чак направили аутентичну макету двоспратног 

аутобуса, а на паноу представили још неке занимљивости о главном граду Британије, као и 

о краљици Елизабети II. 

Креативност, шаренило, музика, занимљивости, знање и поштовање према свим 

језицима и културама, то је основни утисак после данашњег програма у чијој припреми су 

сви уживали. 

Данка Стојановић 
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Радионица – Европски дан језика 

Поводом обележавања Европског дана језика учитељица Гордана Косанић је у IV1 

оджала радионицу 26. септембра 2018. године.  

Основни циљ радионице је био да се ученици упознају са разноликошћу европских 

језика, да уважавају све језике и културе и да сазнају да се језици развијају и расту, 

мењају, старе и умиру као нека велика бића. 

У уводном делу ученици су сазнали да се у Eврoпи говори прeкo 200 eврoпских jeзикa 

али и мнoги други jeзици кoje гoвoрe грaђaни пoрeклoм из других зeмaљa. Jeзичкa 

рaзнoликoст je вaжан елемент eврoпских културa и мора се нeгoвaти. На важност познавања 

страних језика од давнина указује нам и латинска пословица „Колико језика говориш, 

толико људи вредиш.“ Закључили смо да учење и знање више језика отвара више 

могућности за друштвени и економски ангажман људи, руши предрасуде и баријере међу 

људима и доприноси лепшем и квалитетнијем животу свих грађана. Ученици су схватили 

зашто неке језике разумемо и без учења, а неке уопште не разумемо. У томе је помогло 

дрво језика које смо цртали на табли. Нацртали смо три гране које представљају германску, 

романску и словенску групу језика, а затим свакој грани придруживали гранчице са 

језицима који им припадају. Тако смо дошли до сазнања да језик којим говоримо припада 

словенској групи језика.  

Кроз следећу активност ученици су разматрали начине на које можемо да научимо нов 

језик и закључили да се најчешће уче у школи, преко медија и на путовањима. 

У трећој активности проучавали смо мапу Европе, при чему је сваки ученик одабрао 

једну земљу да је истражи. Цртао је заставу одабране државе, представљао нам њен 

положај, а затим излагао занимљивости које је пронашао у вези са њом. Заједно смо 

одређивали како можемо да дођемо до те земље - воденим, ваздушним и друмским путем. 

Ученици су упоредо са причом лепили на пано заставу државе и сличице са поздравом 

„Здраво“ и „Хвала“. Након тога су слушали музику, што је био још један добар начин да се 

сретну са другим језицима. Андријана Митрашиновић је представила Шпанију и уз осмех је 

покушавала да прочита речи на шпанском језику. Симонида Марковић је спремила дивно 

излагање о Грчкој, а највише аплауза добила је након отпеване песме на грчком језику. 
 

Гордана Косанић 

Заједнички рад ученика IV1 
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Дан европских језика у Малом Пожаревцу 

 

У издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу обележен је 26. септембра 2018. године 

Дан европских језика на часовима српског, француског и енглеског језика. Неки ученици 

петог разреда су посетили Педагошки музеј у Београду у ком су имали прилику да се 

упознају са развојем школства на нашем простору. Ученици који нису ишли у музеј и 

четворо ученика шестог разреда добили су задатак да на часу српског језика постављају 

питања онима који су били у музеју. Одговори ђака су говорили о томе да су први учитељи 

били свештеници, да су деца седела на столичицама и писала на дрвеним таблицама, а у 

касниим „модернијим“ учионицама седела су у скамијама. Видели су у музеју и модел 

Велике школе чији је ђак био и Вук Караџић. Затим су ученици прочитали запис Вука 

Караџића о тадашњим школама и неколико пословица, питалица, загонетки и брзалица.  

На часу француског језика ученици су 

правили пано поводом стогодишњице од 

завршетка Великог рата на више тема: 

Учешће краља Петра I Карађорђевића у рату 

Француза против Пруске, Значај и улога 

Француза у Првом светском рату на страни 

Србије као савезника, Пробијање Солунског 

фронта на челу са француским генералом 

Франшом Депереом, Подизање споменика 

захвалности Француској на Калемегдану. 

Потом су ученици певали традиционалне 

француске песмице Frere Jacques, Sur le 

Pont d’Avignon, Il etait un petit home. 

На часу енглеског језика ученици су 

радили квиз везан за познавање европских 

језика.  

Потом су од претходно припремљеног 

материјала правили паное и излагали на 

енглеском језику оно што су написали.  

На паноима су представљене занимљи-

вости у вези са језиком, кухињом и осталим 

обележјима земаља о којима су одабрали да 

пишу. 

Јелена Стевановић 
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Радионица „Стигла је јесен“ 

У одељењу II1 организована је двочасовна 

радионицана тему „Стигла је јесен“, 24. септембра 

2018. године.  

На почетку првог часа ученци су са својом 

учитељицом разговарали о јесени и њеним 

обележјима. Ученици су радили у паровима. Први 

пар је добио папир у облику слова „Ј“ и писао је о 

каратеристикама јесени. Други пар је добио папир 

у облику слова „Е“ и радио је математички 

текстуални задатак са јесењим мотивима. Трећи 

пар је добио папир у облику слова „С“ и требало је 

да напише када почиње јесен. Четврти пар са 

словом „Е“ писао је песму о јесени, а пети је 

декорисао слово „Н“. 

На крају су ученици своје радове декорисали 

и презентовали испред табле. Од дечијих радова 

направљен је пано. Радионица је протекла 

успешно и у добром расположењу. 
 

Слађана Миловановић 

Ветрово писмо родитељима 

Ја сам ветар. Много дувам. Родитељи, пазите се и чувајте децу. Добро их облачите, 

а и себе, јер знам баш да дижем прашину и да загађујем природу, преносећи остатке 

смећа са једног места на друго. И зато ћу се, драги моји, заједно са вама потрудити да 

очистимо природу, јер ми прљавштина страшно смета. 
 

Анита Николић III2 

Рад ученика II1 
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Дани културне башине 

Посета музејима 

У недељу, 23. септембра 2018. године, ишла сам са разредним, наставницом српског 

језика и другарима у Београд, у посету музејима. 

Када смо стигли у Београд, одмах смо се запутили ка Педагошком музеју. Тамо нас је 

дочекала кустоскиња која нас је спровела кроз музеј. Причала је о томе како се некада 

учило, какве су биле униформе, књиге, учионица пре и после Вука Караџића, секције 

балета и музике. Највише смо се задржали код старих књига, школског звона, капа и 

марама које су се носиле у време Тита. Мени су се највише свидела некадашња школска 

звона, књиге, наставна средства, као и учионица у којој је била велика руска рачунаљка, 

стари глобус, велика катедра, скамије, слике. Тамо постоји макета Велике школе, копија 

Мирослављевог јеванђеља, прва средства за писање као што су: глинене плочице, пера, 

писаљке итд. Видели смо и табле са првим исклесаним словима. После смо отишли до 

Народног музеја. На првом нивоу смо гледали некадашњи накит, статуе, посуђе, мозаике. 

На другом и трећем нивоу смо видели скулптуре, иконе и слике. Посебан утисак на мене су 

оставила два дела: скулптура „Жена под велом“ Ђузепеа Крофа и слика Уроша Предића 

„Сироче на мајчином гробу“' зато што сваки детаљ на њој изгледа невероватно реално и 

дирљиво. 

Ја много волим музеје, чувам улазнице из свих оних у којима сам до сада била и једва 

чекам да посетим оне које још нисам видела. 

Анђела Стојановић V2 

Дани културне баштине 

Последње недеље септембра 2018. године ученици од првог до четвртог разреда у 

Малом Пожаревцу обележили су Дане културне баштине израдом књиге рецапата „Кувар 

нашег краја“. Ученици млађих разреда у су разговарали са библиотекарком Градске 

библиотеке Мирјаном Ребић о значају обележавања овог важног датума, о избраној теми и 

задацима које треба да ураде. Ђаци су радо прихватили задатке, писали и цртали о храни 

која је типична за наш крај и тако се укључили у активности за промовисање богатства и 

разноврсности националног и локалног културног наслеђа.  

Мирјана Ребић је спојила радове у књигу рецепата када су ученици завршили своје 

радове. 

Љиљана Вићовац 

 
 

Анђела Стојановић IV2 

 

 

Тамара Кретић IV2 
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КРЕФ 

Завршна манифестација Међународног фестивала едукативних филмова „КРЕФ 2018“ 

одржана је у Мултимедијалном центру „Гоце Делчев“ у Штипу 28. и 29. септембра 2018. 

Фестивал је акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, а организатор је Учитељско друштво Лесковац уз подршку Универзитета 

„Гоце Делчев“.  

Ове године наставници и ученици су имали прилику да покажу своју креативност у 

следећим такмичарским категоријама: лип дуб филм, едукативни филм, дечији играни филм 

minecraft/scratch едукативна игра и дечији (угледни ) час за узраст до 10 година, од 10 до 

15 и од 15 до 18 година. Нашу школу је предстваљао едукативни филм „У здравом телу 

здрав дух“. На отварању фестивала присутне су поздравили аутори Весала Богдановић из 

Македоније и Зоран Илић из Србије, а затим се директор фестивала професор др Кирил 

Барбарев обратио присутнима и истакао значај филма као наставног средства. 

Овогодишњи КРЕФ финалиста и предавач прве вечери био је Ричард Спенсер из 

Велике Британије, један од најбољих светских едукатора и добитник многих награда и 

признања, који је одржао предавање на тему „Креативност у преношењу знања“ кроз које је 

приказао мултимедијални приступ у подучавању - коришћење музике и плеса у реализацији 

наставних садржаја биологије и хемије. Следећи предавач био је режисер Симеон Гаврилов 

који је говорио на тему „Мултимедијални дискурс у васпитно-образовном процесу“.  

Филм наше школе је ушао у финале у категорији дечији едукативни филм и освојио 

друго место на међународном нивоу. Након проглашења победника у свим категоријама, 

додељене су награде и на републичком нивоу. Наш филм је и овде освојио друго место. 

КРЕФ је ове године окупио велики број креативних наставника из више земаља. 

Одлична организација, врсни предавачи и вредни учитељи обележили су овогодишњи 

фестивал. Чекамо следећи КРЕФ и радујемо се новим изазовима. 

Љиљана Вићовац 

Пријем код председника општине 
 

Поводом освајања другог места на републичком такмичењу и другог места на 

међународном такмичењу „КРЕФ 2018“, ишли смо са учитељицом Љиљаном Вићовац, 

директорком и библиотекарком на пријем код председника општине Сопот, 5. октобра 

2018. Представили смо наш филм „У здравом телу, здрав дух'“ који промовише здраве 

стилове живота, физичку активност и здраву исхрану. Председник нам је честитао и 

похвалио нас. Рекао нам је да нас подржава и обећао је помоћ у следећим пројектима.  

Били смо послужени соком и колачима. На крају смо се сликали са дипломама. 
 

Aнђела Стојановић V2 
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Октобар 2018. 

Дечија недеља у Малој Иванчи 

У оквиру Дечије недеље под називом „Моје је право да живим срећно и здраво“ током 

читаве седмице почетком октобра 2018. смењивале су се различите активности. 

 

Први дан  

Ученици су упознати са Конвенцијом о правима детета путем презентације, а затим су 

дефинисали обавезе које проистичу из одређеног права. Затим су радећи у пару правили 

плакате за одређено право. На крају своје радове су образлагали и лепили на пано. 

Други дан - Радионица са родитељима 

Родитељи и баке учествовали су у радионици и са много ентузијазма израђивали 

луткице од рециклиране тканине. 

Трећи дан - Спортски дан 

Ученици млађих разреда су се дружили на спортском терену са децом из вртића и 

показали своје вештине у савлађивању полигона, као и спремност за дружењем без обзира 

на узраст. Победа није била важна, већ дружење, колегијалност и помоћ другу да успешно 

стигне до циља. 

Четврти дан – „Дуга сличности и разлика“ 

Ученици су кроз рад у пару одређивали по чему су слични, а по чему различити. 

Подељени су тако да двоје ђака који се мање друже буду заједно и дошли до закључка да 

ипак доста тога имају заједничког. У наставку су правили маске на тему „Јесен“ и показали 

своју креативност и маштовитост. 

Пети дан 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда припремили су приредбу поводом пријема 

првака у Дечији савез. За своје нове другаре извели су пригодан програм. Затим су сваком 

прваку поклонили игрицу „икс-окс“, коју су израдили тако што су у обележене врећице 

стављали каменчиће за ознакам „икс“ и „окс“. 

 

Гордана Косанић 
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Рад ученика IV1 
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Моје је право да живим срећно и здраво 

Сва деца овога света имају иста права. Сви смо ми равноправни, били Црнци, Немци, 

Роми, Власи, Чеси, Срби, Лилипутанци. Сви имамо право на образовање, на дружење, на 

храну, на дисање, право на живот! 

Признајем да поред права, имамо и обавезе, али право сваког детета је и да понекад 

заборави на обавезе, јер ће једног дана бити родитељ и мораће да брине о својој деци и 

остваривању њихових права, а ту обавезу неће моћи да избегне. Зато сада треба да користи 

сваки слободан тренутак и да ужива у животу са што мање обавеза. Дете има право на 

грешке, има право да бар понекад ради све што одраслим „смарачима“ делује сулудо. 

Они, одрасли, заборавили су како је то бити дете. Често су заузети и не желе да нам 

одговоре на сва питања. Гледају „Задругу“, „Парове“ и сличне програме док смо ми деца 

препуштена сама себи.  

Ми деца имамо право на бесконачно маштање, имамо право на живот, имамо право да 

се радујемо сваком новом дану. Можемо да трчимо по дворишту, можемо да гледамо цртаће, 

можемо да једемо слаткише, можемо све. Нисмо ни свесни колико нам је лепо док смо деца. 

Многи кажу да су наше дечије године најлепше и да је живот одраслих много тежак.  

Нажалост, на свету има много болесне деце. Она имају право на лечење, а одраслима 

је обавеза да се побрину да их излече.  

Одрасли, уместо што уплаћујете новац на ријалити играче, уплатите новац за лечење 

болесног детета чији је сан 

да потрчи и да поново 

запева, а то не може само.  

Нисам сигурна да сам 

добро одговорила на ову 

тему, али мислим да је 

свима јасно шта сам 

желела да кажем.  

Сва деца су добра, не 

постоји лоше дете. Сви смо 

ми мало несташни, али 

нико не заслужује да му се 

ускраћују права. 

Свако дете треба да 

живи пуним плућима и да 

ужива у детњству док не 

одрасте и не постане 

опседнут обавезама које 

одрасли имају. 

 

Јована Глишић VI1 

 

 

Моје је право да живим срећно и здраво 

Двадесет први је век, доба када су слобода и право на првом месту. Људи могу 

несметано да се крећу и изражавају своје мишљење. А ми, деца? Шта је са нама? 

Мама ми је причала да је у њено време било скроз другачије. Ми живимо у срећнијем 

времену, времену када можемо да доносимо одлуке и имамо право на изборе. Данас се чује 

и мој глас, танан али снажан. Активно учествујем у доношењу породичних одлука. Сама 

одлучујем када желим да идем негде, када ћу да учим, када ћу се играти. Одрастам на 

темељу здраве и срећне породице. Нема батина, забрана и укидања џепарца. Сама ћу да 

одлучим коју школу ћу да упишем и самим тим изабрати свој животни пут. Желим да будем 

психолог, а својим избором ћу наставити борбу за дечија права и борбу против насиља над 

децом, борбу за боље здравствене услове, за лечење, борбу да свако дете живи срећно и 

здраво. 

Доста тога се променило, а на нама је да се мењамо и усавршавамо. 

Желим да померамо видике, да наша права буду још већа и чвршћа. 

Помак је направљен, али ту није крај. 

Јована Ољача VI1 
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Дечја недеља у Поповићу 

Дечија недеља је обележена током пет дана прве недеље октобра 2018. 

 

Први дан - Дечија права 

У уводном делу активности са ученицима смо причали о правима људи и деце. Читали 

смо текстове из „Буквара дечјих права“ Љубивоја Ршумовића и разговарали о дечијим 

правима о којима је песник писао. Ђаци другог, трећег и четвртог разреда су на папирићима 

исписивали дечја права, а прваци су их представљали ликовним путем. На крају смо на 

паноу уредили дрво дечјих права. На табли стиропора смо уредили Таблу пријатељства. На 

њој су коверти са именима ученика. Током дечје недеље деца су у коверте својих другова 

убацивали поруке пријатељства.  

Други дан - Дружење са другарима из ОШ „Цана Марјановић“ 

Посетили смо другове са Друмина. Они су нас провели кроз своју школу и показали 

шта су радили од почетка школске године. На следећем часу је вероучитељ Бојан причао са 

децом о ненасилној комуникацији. Затим је организована радионица „Здрава храна“, ђаци 

су цртали здраву храну, дружили се и помагали једни другима. Од цртежа су уредили 

паное. Наши ученици су поделили поклоне својим другарима и растали смо се уз обећање 

да се дружење наставља код нас на пролеће. 

Трећи дан – Радионица „Играчке од природних материјала“ 

Ову радионицу смо организовали уз помоћ родитеља. Са ученицима смо причали о 

природним материјалима и њиховој предности у односу на вештачке. Резултат заједничког 

рада деце, родитеља и учитељица биле су дивне играчке: бубамаре од орахових љуски, 

лутке од кукурузовине и вуне, аутићи од кукурузовине, животиње од кукуруза. Од 

направљених играчака смо приредили изложбу. 

Четврти дан – Здравље 

Наш гост је била медицинска сестру која је са ученицима причала о очувању здравља: 

здравој храни, одржавању хигијене, бављењу спортом. У знак захвалности ми смо њој 

поклонили пано припремљен претходног дана. На њему је пирамида здраве исхране, а са 

стране исписани стихови песме Љубивоја Ршумовића „Ако желиш мишице“. Медицинска 

сестра је обећала да ће доћи кад год је ђаци позову и да ће разговарати с њима на тему 

која их интересује. Ученици су донели воће и свако је своју воћку представио у неколико 

реченица, а затим су учитељице од воћа направиле воћну салату. У игри „Нахрани друга“ 

деца су подељена у тројке. Једном су очи везане и оно треба да нахрани друга који је 

испред њега. Трећи ђак је навигатор и он другу коме су завезане очи, говори куда да 

усмерава кашичицу са џемом. Било је измазаних бркова, носића и образа. Игру су завршиле 

учитељице, Сања је хранила Ружу а сви ученици су били навигатори. И Ружа је бркава 

завршила игру. 

Пети дан - Игре без граница 

Организовали смо час физичког васпитања кроз игре без граница у ком су учествовали 

и деца и родитељи. Смо смо уживали у заједничком дружењу.  

Деца су узела коверте направљене првог дана и читала поруке које им упутили 

другови. Били су срећн због дивних порука и своје коверте су ставилиу своје портфолије. 

Док смо ми били забављени играма, Маринина бака је уз помоћ теткице Вује испекла 

гомилу бакиних колача. Сви смо се засладили, деца су их јела у комбинацији са домаћим 

џемом од шипка који је бака донела. И деца и родитељи су пожелели још оваквих 

заједничких активности. 
 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

 

 

 

 

 

Дечија недеља 
 

Сваког октобра радујемо се доласку Дечије недеље јер тада имамо много 

занимљивих активности. Ове године било је јако забавно. Мени се највише свидео 

спортски дан. Наше маме су биле са нама и заједно смо се играли и такмичили. Маме 

су се такмичиле која ће брже да пресвуче бебу лутку и да рашири веш. Затим смо се 

поделили у две екипе, плаву и жуту. Маме су биле капитени, а ми смо се такмичили 

на полигону препрека. 

Сви смо уживали у дружењу и нисмо обраћали пажњу ко је победио. 
 

Нађа Ђаковић IV3 
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Дечија недеља У Малом Пожаревцу 

У оквиру Дечије недеље под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво“ 

реализовали смо различите активности од 1. до 5. октобра 2018.  

Првог дана ученици су упознати са исто-

ријом обележавања дечије недеље и информи-

сани о планираним активностима. Разговарали 

смо о начинима превазилажења лоших емоција 

које нас чине несрећним, о моћи извињења као 

и особама са посебним потребама. 

Другог дана гост у нашој школи била је 

библиотекарка Мирјана Ребић уз чију помоћ је 

одржан час српског језика. Говорили смо о 

здравој исхрани и нашим традиционалним 

јелима. Ученици су добили задатак да напишу 

свој омиљени рецепт чиме су обновили смо 

знање о именицама. 

Трећег дана је организована радионица са 

родитељима. Задатак је био прављење 

играчака и инструмената од природних 

материјала које смо искористили за нашу 

музичку тачку у петак.  

Четврти дан био је спортски дан. Ученици 

су се надметали у тимским играма, али и у 

полигонима препрека. 

Последњег дана Дечије недеље извели 

смо програм за наше прваке и угостили 

предшколце.  

Љиљана Вићовац 

 

Рад ученика IV2 

Рад ученика II2 
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Ђачки паламент са председником општине 

Поводом Дечије недеље председник Градске општине Сопот Живорад Милосављевић je 

угостио представнике ђачког парламента основних школа, 5. октобра 2018. године. Сусрету 

су присуствовали и ученици наше школе, директорка Ксеније Илић и наставницa Љиљана 

Вићовац. 

Председник Милосављевић је упознао присутне ученике са радом општине на 

побољшању квалитета рада у школама, посебно је истакао да су школе добиле рачунаре и 

савремена наставна средстава, реновиране су школске зграде и уређена школска дворишта 

и игралишта. Намера опшине је да створи што боље услове за школовање. Председник је 

рекао да сви ученици треба да се школују тамо где им је најближе. Општина учествује и у 

организацији обуке ученика о саобраћају и председник је обећао да ће све школе добити 

опрему за учење на ту тему. 

Професорка Живка Маричић је затим упознала ученике са радом општинских органа и 

о томе шта се све обезбеђује за нормалан живот грађана. Своје обраћање ђацима завршила 

је цитатом Иве Андрића: „Завичај нама не дугује ништа, ми њему дугујемо све“. 

Након тога председник општине је уприличио свечани пријем за ученике наше школе 

који су освојили друго место на Међународном такмичењу „КРЕФ 2018“. Председник је 

честитао ученицима и наставници Љиљани Вићовац на постигнутим резултатима. Ђаци су 

говорили о свом пројекту „У здравом телу здрав дух“, о подели задужења и снимању дечијег 

едукативног филма. 

Ученици су уживали у разговору и дружењу. 

Цео филм можете погледати на https://www.youtube.com/watch?v=GnrRYldmAJs. 

 

Марина Луковић 

https://www.youtube.com/watch?v=GnrRYldmAJs
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Светски дан јабука 

Ученици III1 су 22. октобра 2018. године 

кроз неколико активности обележили Светски 

дан јабука. 

Донели су јабуке у школу и са 

учитељицом Милицом Лучић разговарали о 

значају јабуке за здравље човека, које врсте 

јабука постоје, шта све можемо направити од 

јабука и каква је разлика између прскане и 

непрскане јабуке. 

Затим су ђаци слушали песме о јабукама 

и играли игрицу - док плешу уз песму у пару, 

држе јабуку челом о чело. Пар који је 

најдуже издржао да му јабука не падне, био 

је победник. 

Након такмичарског дела ученици су 

направили „круну“ са јабуком од папира и 

плакат на коме су дрво и две корпе са 

јабукама и именима деце. 

На крају су ђаци појели јабуке које су донели. 

Час је био веома успешан, ученици су били активни и на маштовит начин су стицали 

нова знања о јабукама. 

Милица Лучић 
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Месец књиге и школских библиотекара 

Током октобра и почетком новембра 2018. у нашој школи реализовано је много 

необичних активности у циљу промовисања читања и развијања читалачких навика код 

ученика. 

Наставница енглеског језика Марина Ружић са ученицима VI1 посетила је Међународни 

сајам књига у Београду. Ученици III1 су читали бајке и басне и тако инспирисани писали и 

илустровали своје приче и басне. Њихова учитељица Милица Лучић спојила је све те дивне 

радове и повезала их у књигу коју су заједнички назвали „Наше приче“. Ови креативни 

радови могу се прелистати на фејсбук страни Милица и ђаци.  

Посебно је било забавно ученицима IV1 који су на занимљив начин обрадили лектиру 

„Бела Грива“. Инспирисани прочитаном књигом, ученици су писали саставе, правили 

постере, паное, коцку причалицу на чијим странама су биле исцртане најзанимљивије 

епизоде романа или папиранате врећице у које су асоцијацијом на прочитано дело 

стављали различите предмете. Материјали и фотографије могу се погледати на блогу Моја 

мала дружина.  

Са ученицима старијих разреда на часовима српског, енглеског и француског језика 

разговарало се о значају читања и потребе за књигом. На часовина новинарске секције 

ученици су говорили о својим омиљеним књигама, правили постере и паное који красе 

школску бибилотеку. Правили су обележиваче књига са омиљеним цитатима. Јована Глишић 

је донела пуну кутију папирића на којима је исписала своје омиљене цитате, лепе описе 

природе и најдража места из преко двадесет романа које је препоручила својим другарима 

да прочитају. 

Током свих ових активности ученици су се лепо забавили, читали, писали и цртали, 

разумели зашто је важно да се чита, развијали своју креативност и машту. 

Марина Луковић 

 

Марија Јовановић IV1 

https://www.facebook.com/Milica-i-djaci-MMM-253575288682598/
https://gocateacher.wordpress.com/
https://gocateacher.wordpress.com/
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Екскурзија 

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда реализована је 22. и 23. 

октобра 2018. године. Планирано је да за ова два дана обиђемо Смедерево, Голубац, 

Лепенски Вир, Ђердап, Кладово Неготин и Зајечар. Поред водича пута који је са нама био 

све време, у сваком граду који смо посетили чекао нас је локални водич који нам је 

опширније причао о свом месту. 

Првог дана екскурзије посетили смо Смедерево и Смедеревску тврђаву коју је подигао 

деспот Ђурађ Бранковић. Водич нам је причао о значају ове тврђаве за одбрану 

деспотовине од Турака. Чули смо и много занимљивости и легенди о изградњи, као ону да 

током једанаест година локално становништво није смело да једе јаја јер су се она 

користила као грађевински материјал. Тврђава је претрпела велика разарања током 

светских ратова, али је успела да задржи некадашњи сјај. 

После обиласка Голубачке тврђаве направили смо кратку паузу на Сребрном језеру. 

Затим смо посетили манастир Тумане. Манастирско двориште је веома лепо уређено, а сам 

манастир са дивним фрескама и иконама још је лепши изнутра. 

Лепенски Вир је било последње место које смо обишли првог дана екскурзије. 

Одгледали смо кратак филм о овом налазишту, а водич нам је говорио о значају локалитета. 

Затим смо разгледали музејске експонате, лепе и необичне фигуре. Преноћили смо у хотелу 

„Ђердап“ и били у дискотеци у којој се већина ученика дивно провела. 

Следећег дана обишли смо хидроелектрану „Ђердап“ која заузима треће место у 

Европи и десето у свету по величини. Имали смо прилику да је посетимо током обнове која 

се организује сваких четрдесет година и дивили смо се радницима јер нам се њихов посао 

учинио веома тешким. 

У Неготину смо обишли три музеја, Музеј Вељка Петровића, Музеј Стевана Стојановића 

Мокрањца и Музеј Крајине. У сваком музеју кустоси су нам причали веома занимљиво и 

интересантно. У Зајечару смо посетили Народни музеј, а наша екскурзија се завршила 

посетом палате Ромулијана у Гамзиграду. 

Поред забаве и дружења, научили смо много, посетили занимљива места, сви ученици 

су задовољни, што нам говори да је ова екскурзија успешно протекла. 

 

Катарина Бранковић VII2 
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Пројекат „Моцарт-чудо од детета“ 

Одељењски пројекат „Моцарт - чудо од детета“ реализован је током октобра и 

новембра 2018. тематским повезивањем садржаја више наставних предмета: српски језик, 

математика, ликовна и музичка култура. Циљ пројекта је био развијање медијске и 

информационе писмености, а коначни продукт је књига сликовница о Моцарту. 

Прва активност је реализована у огранку градске библиотеке Сопот у Малом 

Пожаревцу. Ученици су слушали Моцартове композиције, упознали се са ликом и делом 

Моцарта, а затим су добили задатке и литературу коју је требало да проуче како би успешно 

урадили постављене задатке. На редовним часовима реализовали смо све активности 

предвиђене пројектом. Ученици су, подељени у парове, писали чланке о Моцартовом 

детињству, породици, одрастању. Неке делове текста требало је из неуправног говора 

пребацити у управни, а неке препричати у првом лицу из угла Моцарта. Ученици су сами 

осмишљавали рубрике, па тако имамо Музички речник, део о симфонијском оркестру, 

рецепт за Моцарт кугле. Све податке као и занимљивости о животу овог великана 

представљене су и мапом ума.  

На часовима ликовне културе, проучавајући боје, осликавали смо лик Моцарта 

одређеним бојама и цртали инспирисани његовом музиком. На часовима математике 

увежбавали смо читање, писање, сабирање и упоређивање четвороцифрених бројева и тако 

сазнали колико је година Моцарт живео, колико чланова је имала његова породица, колико 

је година имао када је кренуо на прву турнеју. 

На крају смо и открили тајну његове музике. Завршна активност презентација 

сликовнице реализована је у градској библиотеци где смо осмислили квиз као евалуацију 

пројекта и на крају, инспирисани стваралаштвом младог генија, написали песму. Хвала 

нашим библиотекаркама Мирјани Ребић и Марини Луковић које су исто биле део овог 

пројекта. 

Фотографије и материјале који су настали током пројекта можете погледати у видео 

прилогу Моцарт - чудо од детета. 

Љиљана Вићовац 

МОЦАРТ 

 

Отац га је научио  

све што уме и шта жели. 

Учио је, биo вредан 

и свирао живот цели. 

 

Био је вољен, био је тражен  

обишао је пола света. 

Знали су га не као Волфганга, 

него као чудо од детета! 

 

А то чудо свирало је 

док му тапшу чике, тете. 

за игру времена имао није, 

а био је само дете! 

 

И цареви и царице  

на колена су пред њим пали . 

дивили се и чудили. 

како свира Моцарт мали ! 

 

И ми данас за њега знамо, 

његова звезда и даље пламти.  

Када неко свира као Моцарт 

онда мора вечно да се памти! Илија Јовановић IV2 

https://www.youtube.com/watch?v=S6b5EvcMg1Q
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Пројекат „Дани Јована Цвијића“ 

Током октобра 2018. наставница 

географије Радица Јаћимовић успешно је 

реализовала пројекат „Дани Јована 

Цвијића“ са ученицима старијих разреда. 

Циљ пројекта је био обележавање 

годишњице рођења нашег најпознатијег 

и најзначајнијег географа, развијање 

информационе и медијске писмености 

ученика, неговање тимског рада и 

сарадње међу ученицима. 

Ђаци су информације за израду 

задатака проналазили у школској и 

градској библиотеци и на интернету. 

Истраживали су живот и рад Јована 

Цвијића, писали репортаже и од 

припремљеног материјала правили 

паное који ће красити зидове школе. 

Пројекат је презентован на јавном 

часу 16. октобра 2018. године у Малом Пожаревцу. Часу су присуствовали ученици VI1 и 

VII3 и наставници Радица Јаћимовић, Саша Живановић и Марина Луковић. Ученици су 

говорили о Јовану Цвијићу и његовом значају за развој георафије као науке у нашој земљи, 

његовим путовањима, истраживаком раду и доприносу за развој антропогеографије. 

Истакли су да је Цвијић у тридесет првој години постао академик, а у тридесет четвртој 

редован члан Академије наука и уметности. Био је председник Српског географског 

друштва, основао Географски факултет и водио Српску краљевску Академију наука и 

уметности. Ученици су показали велико интересовање за његове проналаске, нарочито за 

апарат за мерење надморске висине и за његов рад на пољу испитивања етнопсихолошких 

особености нашег становништва. На крају часа сви присутни су одгледали део филма 

„Шешир професора Косте Вујића“ у коме је један од ликова - Јован Цвијић. 

Ученици и наставници су вредновали активности часа и пројекта и сложили се да су 

предвиђени циљеви остварени. 

Марина Луковић 
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Светски дан хлеба 

Ученици III1 су 17. oктобра 2018. године 

обележили Светски дан хлеба. 

Они су са учитељицом Милицом Лучић 

месили тесто за хлеб, обликовали га, пекли и 

на крају појели. 

Све је почело разговором о томе шта је 

потребно да би се замесило тесто, које све 

врсте брашна постоје, који је хлеб 

најздравији, које све семенке можемо да 

ставимо у тесто за хлеб. Затим су ученици 

припремили тесто, сачекали да нарасте и 

обликовали хлеб и колаче и кифлице. 

Уживали су у активностима и једва су 

чекали да се њихови колачићи испеку. У 

сласт су све припремљено појели. 

Сви су оценили час успешним јер су 

кроз забавне активности ђаци научили 

процес прављења хлеба. 
 

Милица Лучић 

Halloween 

У оквиру наставне јединице „Ноћ вештица“ ученици другог разреда у издвојеном 

одељењу у Малом Пожаревцу су упознати са обичајима који су везани за овај празник на 

подручју где је енглески говорни језик. 

На почетку часа наставница је упознала ученике са коренима празника. Ученици су 

повезали и српски обичај звани Бела недеља са овим празником. Потом су везаних очију 

лепили облачиће са натписом на хамер са духом. Након тога је организовано такмичење у 

хватању јабуке зубима, без помоћи руку. На крају су ученици играли игру памћења уз 

помоћ картица. 

Ђаци су учествовали у прављењу костима, украса и у резбарењу бундеве и тако се 

ближе упознали са културом народа чији језик изучавају. 

Јелена Стевановић 



Школски лист Чаролије, страна 23 

 

Новембар 2018. 

Радионице посвећене  

Вуку Стефановићу Караџићу 

Ученици III 1 су 6. новембра 2018. године на 

неколико часова обележили дан рођења Вука 

Стефановића Караџића. Разговарали смо о 

његовом животу и раду о томе где и кад је рођен, 

како је одрастао, где се школовао, шта је све 

урадио за српски језик, где је све живео, са ким је 

сарађивао, какве су га све трагедије задеселе, где 

је и кад умро.  

Направили смо кратак запис о његовој 

биографији, гледали смо филм у ком је приказан 

цео његов живот; читали смо народне умотворине 

које је сакупљао, цртали његов портрет и на крају 

смо направили један плакат где смо све то 

објединили.  

Све активности су биле веома успешне, а 

ученицима се највише свидео филм из кога су 

сазнали много нових информација о животу Вука 

Караџића. 

Милица Лучић 
 

 

Дан рођења Вука Караџића, 6. новембар, обележили су разноврсним активностима 

ученици II1. На почетку првог часа разговарали су са учитељицом о Вуку, о његовој 

биографији и о његовом стваралаштву. Потом су на хамеру писали народне изреке, читали и 

анализирали песму о Вуку, коју су касније исписали на хамеру. 

Након тога су на хамеру 

нацртали Вука Караџића, комбину-

јући разне ликовне технике, као 

што су колаж и акварел, и кори-

стећи фломастере, древене боје, 

тканине и вуну.  

Деца су истакла хамер у својој 

учионици и на следећем часу у 

сарадњи са учитељицом III1 и 

њеним ђацима, одгледали скраћену 

верзију серије о Вуку Караџићу. 

Ученици су поред обнављања 

постојећег и стицања новог знања о 

Вуку Караџићу, развијала љубав 

према тимском раду, креативност и 

машту. 
 

Слађана Миловановић 

 

 

Ученици у Поповићу су прикупили информације о животу и раду Вука Караџића (разне 

текстове и фотографије) и од њих уредили пано. Анализирали су текстове у којима се 

говори о Вуковом детињству и школовању, раду на азбуци и правопису и његовој породици.  

О раду на азбуци и правопису деци је причала и библиотекарка наше школе Марина 

Луковић. Ученицима је посебно била занимљива прича о словима. Упоређивали су слова пре 

Вука и она која данас користе и размишљали како би они писали старим словима. 

Након тога смо причали о Вуковом раду на сакупљању и записивању народних 

умотворина, бајки, басни, анегдота, пословица, загонетки. Прочитали смо и анализирали 

неколико пословица, питалица, изрека и брзалица. Ученици су изразили жељу да би волели 

да виде Тршић и Вукову кућу. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Међународни дан толеранције 

Међународни дан толеранције, 16. новембар, обележен је у нашој школи различитим 

активностима. 

Први час у обе смене био је посвећен разговору о толеранцији, њеном значају и улози 

у животу деце и одраслих. Разговор и радионице наставиле су се на часовима грађанског 

васпитања. Ученици су давали позитивне примере толеранције из свакодневног живота у 

свом окружењу и негативне примере о којима су чули или доживели. 

Ученици нижих разреда су са учтељима читали текстове у којима се главни јунаци 

сусрећу са проблемом дискриминације, анализирали их и изводили из њих закључке и 

поруке. Певали су песмице о толеранцији, гледали филмове и презентације, цртали, 

правили колаже и паное. 

Општи утисак је да је ово важна тема о којој не треба говорити само одређеног дана у 

години, већ током целе године. 

Марина Луковић 

Дан толеранције у Поповићу 

У Поповићу је Дан толеранције обележен 16. новембра 2018. Читали смо причу „У 

туђим ципелама“. У њој се говори о девојчици која је у колицима и њеним друговима из 

разреда. Они су разменили одећу и обућу и описивали како се осећају у туђим ципелама и 

мајицама. Причу прича дечак који се у игри нашао у колицима док су се сви играли. 

Најтеже му је било када је требало колицима да изађе из сале и није успео. Тада је тек 

схватио како се његова другарица осећа беспомоћно, одбачено, изоловано, спутано, 

ограничено у кретању. То су схватила и друга деца и договорили су како да прикупе новац 

којим ће другарици купити нова колица.  

Гледали смо и филм о сиромашном дечаку и односу другова према њему, а затим смо 

пратили презентацију у којој су показани примери толеранције у породици, школи, на 

спортском терену. Презентацију смо искористили да одредимо шта је то тачно толеранција и 

зашто је важно бити толерантан. Ученици су добили задатак да толеранцију представе свако 

на свој начин, текстом или цртежом. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Међународни дан детета 

Међународни дан детета који се обележава 20. новембра обележен је и у нашој школи 

различитим активностима током целе недеље, од 19. до 23. новембра 2018.  

Циљ активности је да се ученици информишу и боље упознају са својим правима, 

обавезама и дужностима у школи, породици и широј заједници.  

На часовима грађанског васпитања са ученицима старијих разреда се разговарало о 

њиховим правима и обавезама. Они су говорили примере о кршењу дечијих права о којима 

су чули или доживели лично. 

Закључили су да је ово важна 

тема и да се њој треба дати 

више простора и у медијима и 

у држави. Након разговора, 

ученици су правили паное. 

Ученици млађих разреда 

разговарали су са својим 

учитељима о дечијим правима 

и обавезама. Разумели су 

зашто је ово важан датум и 

зашто се обележава.  

Слушали су песме о 

правима детета, анализирали 

текстове, цртали, правили 

луткице, колаже и паное. 

 

Марина Луковић 
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Пројекат „Живот и обичаји народа српског“ 

У понедељак, 26. новембра 2018. године, одржан је јавни час у Малој Иванчи на којем 

су презентоване активности пројектне наставе из српског језика у петом разреду. Пројекат 

је назван по Вуковом делу „Живот и обичаји народа српског“ чији одломак се ради у петом 

разреду. Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић, наставници Гордана 

Косанић, Тања Ћирковић, Слободан Карановић, Саша Живановић, Бојан Миленовић, Марина 

Луковић и ученици VI1, VII1 и VII2. 

Циљ пројекта је неговање и 

очување српске националне културе 

и традиције. Рад на пројекту је 

трајао месец дана.  

Ученици су мотивисано 

прихватили ову тему и вредно 

радили на конкретним задацима 

које су добијали. Најважније 

активности биле су  

- читање и тумачење одломка 

из Вуковиг дела „Живот и обичаји 

народа српског“; 

- читање и тумачење дела 

народне књижевности (посленичке 

лирске песме, шаљиве народне 

приче, новеле и кратке фолклорне 

форме); 

- посета Педагошком музеју и 

истраживање о некадашњој школи; 

- сакупљање старих речи које 

су се некада користиле у нашем 

говору и старих речи из народне 

књижевности; 

- истраживање о обичајима, 

животу и раду људи нашег краја уз 

помоћ старијих чланова породице 

или старијих људи из окружења; 

- осмишљавање сценографије 

и проналажење аутентичних реквизита за амбијент старинске српске куће; 

- проналажење аутентичних костима; 

- хорско увежбавање старих народних песама и инструментално извођење једног 

старог српског кола. 

Ученици су се окупили око огњишта, у народним ношњама, поздравили окупљене и 

почели са презентацијом својих постигнућа. Док су говорили стихове из посланичких 

народних песама, објашњавали шта је прело и моба, девојчице су плеле и везле, а дечаци 

су крунили кукуруз. Затим су говорили о локалним обичајима за време великих 

православних празника, Божића, Васкрса и крсне славе. Хорски су извели две старе српске 

додолске песме. Ученица Ања Векић је говорила старе заборављене речи, остали ученици 

су се јављали да их протумаче и дају додатна објашњења. Подсетили су нас шта значи 

перчин, креденац, астал, вајда, аманет. 

Након тога ученици су задавали загонетке једни другима и ученицима у публици. 

Показали су нам како је изгледала кудеља са вретеном за пређу вуне, старе фењере на 

карабит, пробали смо погаче без квасца и чули шта су наши преци спремали за славе од 

сланих и слатких јела. Анђела Лучић је говорила како је изгледала школа у прошлости, 

како се писало на таблицама, шта су учили тадашњи ђаци, како су их наствници 

награђивали и кажњавали. Ове информације прикупила је током посете Педагошком музеју. 

За крај, Лука Ширник је одсвирао српско коло на хармоници. 

На крају часа наставница Данка Стојановић и ученице шестог разреда, чланице 

новинарске секције, урадиле су евалуацију активности кроз интервју и анкету. Сви 

присутни су се сложили да је час био јако занимљив, да су и старији ученици научили 

нешто ново и поновили старо градиво, да су петаци испунили сва очекивања и да је тиме 

остварен циљ часа. 

Марина Луковић 
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Извештај са часа српског језика 

У понедељак, 26. новембра 2018. 

присуствовали смо једном посебном и 

веома занимљивом часу српског језика 

који је у петом разреду одржала 

наставница Данка Стојановић.  

На часу су представљене актив-

ности које су петаци радили у оквиру 

пројекта „Живот и обичаји народа 

српскога“. Наставница је најавила да је 

час осмишљен као врста некадашњег 

прела, направљен је леп амбијент старе 

српске куће са огњиштем, старинским 

предметима и ручним радовима.  

Укућани, петаци, били су у 

народним ношњама, око огњишта су 

говорили о старим српским обичајима, 

начину живота у прошлости, о 

некадашњем школовању деце, рецитовали су најлепше лирске песме, присећали су се 

неких заборављених речи из нашег краја и из народне књижевности и заједно их тумачили, 

затим се забављали уз народне загонетке, пословице и неке лепе старе песме, а за крај је 

Лука Ширник свирао на хармоници једно коло.   

Најзанимљивије нам је  било да слушамо о старинским обичајима који су везани за 

Божић, крсну славу, рођење детета, а сазнали смо и детаљно како су изгледале мобе и 

прела и како су се људи окупљали да помажу једни другима, а да се затим друже, 

разговарају, певају, казују песме и приче из народне књижевности. Било би дивно да и 

данас постоје ови обичаји, али не верујемо да ће се икада вратити и зато не смемо да их 

заборавимо. 

Волели бисмо да чешће имамо овакве часове. Замолили смо нашу разредну Данку да и 

са нашим одељењем припреми неки сличан пројекат, знам да бисмо сви уживали и тако 

лакше научили оно што је потребно и сачували бисмо своју традицију и лепе старе обичаје. 

 

Тања Павловић и Joвана Глишић VI1 
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Занимљиви часови 

Радионица „Слова“ 

У одељењу II1 је 15. новембра 

2018. одржан је занимљив креативни 

двочас ликовне културе.  

Обрађена је наставна јединица 

„Слова можемо писати, цртати, 

сликати, обликовати“. На почетку 

првог часа деца су имала задатак да 

смисле како сопственим телом, 

рукама и прстима могу обликовати 

слова.  

Испред табле су демонстрирали 

обликовање слова, самостално или 

помоћу другог ученика - слово „С“ 

руком, слово „М“, прстма. Након тога 

на папиру цртали почетно слово свог 

имена, користећи по жељи технику 

бојења (дрвене боје, фломастери, 

темпере). Сваки ученик је свој рад 

презентовао испред табле и објаснио 

на који начин је украсио и обојио 

почетно слово свог имена. Потом су 

од пластелина или глинамола вајали почетно слово имена најдраже особе. Ученици су и тај 

задатак веома успешно одрадили, користећи и ситне каменчиће, зрна кукуруза, зрна 

пиринча итд. На крају другог часа организована је и изложба цртежа и извајаних слова 

испред табле.  

Двочас ликовне културе је протекао успешно и у добром расположењу, развијајући 

креативност, маштовитост и љубав према уметности код деце. 
 

Слађана Милосављевић 

Извештај са часа енглеског језика 

Ученици седмог разреда у 

Малој Иванчи су током новембра 

2018. имали задатак да направе 

пано и напишу реферате о моди. 

Радове смо презентовали на часу 

енглеског језика 28. новембра.  

Писали смо на енглеском 

језику како се мода мењала кроз 

векове и деценије. Истраживали 

смо на интернету о моди, модним 

детаљима, одевним предметима, 

моделима и манекенкама.  

Сви радови су изложени у 

учионицама, а најбољи су награ-

ђени петицама. 

Током рада сазнали смо многе 

интересантне ствари о свету моде. 

Утврдили смо значење многих речи 

на енглеском језику и научили неке 

нове.  

Волео бих да оваквих актив-

ности има више јер се много лакше 

учи на забаван начин. 

 

Драган Ољача VII1 
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Литерарни конкурси 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије у мају 2018. године 

расписан је литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“ са темом „Поруку из 

романа, делим са вама“. Ученица наше школе Симонида Марковић освојила је друго место. 

Поводом обележавање 1. октобра, Међународног дана старијих особа, Повереник за 

заштиту равноправности расписао је литерарни конкурс на тему „Мост разумевања – 

међугенерацијска солидарност“. Ученици наше школе радо су се одазвали и написали дивне 

радове. Рад ученика Матеје Станковића VI2 ушао је у финале, док су радови Николе 

Милошевића VI2 и Лазара Попопвића VI2 похваљени.  

У овом броју часописа представићемо награђене радове. 

 

Обданиште за чудовиштанца – Ева Иботсон 

Каква авантура! Какви доживљаји! Пођите са мном у чудесни свет Еве Ибостон, кроз 

њену фантастичну књигу „Обданиште за чудовиштанца“. 

Замислите на сред океана једно острво за које нико није чуо. За тајанствено острво 

знају само пет тета, животиње о којима тете брину и деца која су киднапована. Тете су у 

поодмаклим годинама, а проблем је што када и излече животиње, оне их задржавају са 

собом. Зато су оне, како би нашле помоћнике, киднаповале децу. И ту почиње чудесна 

дечија авантура. Фабио, Минет и Ламбрет постају чланови необичног обданишта. Упознају 

се са животињама за које нису знали да постоје. 

Ја вас проводим само кроз неке делове књиге, а да бисте знали детаље морате је 

прочитати. Сваки делић ове књиге је чудесан. Најнеобичнији ми је био Селки. Он се може 

претворити у човека од убода ножа, а ту је и Кракен који исцељује море. Било је 

неочекиваних догађаја, као кад су на острво доспели Буле и Малена. Ту су се нашли и 

медији и пакетићи које су спремиле продавнице и полиција и све се срећно завршило. 

На крају схватамо да тете нису биле зле. Задњег дана на острву тете су позвале децу и 

рекле: „Ово је тестамент, када ми одемо са острва оно ће бити ваше“. Тако чудесно и са 

чудесним становницима, коме би и припало него деци. 

Позивам све другаре на чудесно острво, да се упознамо са свим бићима који тамо 

живе. Надам да ће ауторка написати још књига пуних фантастичних авантура. 
 

Симонида Марковић IV1 

Давид Тришић IV1 
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„Мост разумевања- међугенерацијска солидарност“ 

Да ли је разумевање само климање главом на нечију причу или, пак, оговарање са 

„да, да, разумем“? Није ни једно ни друго. Разумевање је када покушамо неког стварно да 

саслушамо и да разумемо кроз шта је прошао или како је нешто заиста било.  

На сваком кораку, па чак и у својој породици можемо чути израз „у моје време“ и баш 

због те фразе мора постојати разумевање.  

Моја бака зна често да каже како су у њено време млади у мојим годинама већ 

увелико радили или су раније ступали у брак и постајали родитељи и зато сада критикује 

овај систем где сви негде журе и јуре. Са друге стране тата каже да је у његово време био 

обавезан војни рок и да су баш у војсци младићи постајали „прави мушкарци“. Онда долази 

још млађа генерација коју чине мој брат и сестра. Кажу да се сада дуже живи, да смо 

напредовали на свим пољима науке, да је образовање на првом месту и да се све много 

брже дешава. Кажу да је пре требало неколико дана или недеља да се нешто уради, а сада 

један „клик“ мишем и све је завршено за тили час. Какав напредак! Онда мој тата то 

похвали, али каже да су се много квалитетније дружили, да су се пријатељи бирали уживо, 

а не преко „фејса“ и кроз причу су се дружили и одрастали.  

Лепо је слушати их и покушати да се пребациш у њихово време, или да замислиш шта 

ти сада радиш од онога што су они некада радили. Могу да се похвалим да у својој 

породици имам један генерацијски мост који се увек дограђује и мења. Лепо је прошетати 

њиме и видети ствари другачијим очима и разумети њихове приче, њихово време, навике, 

ставове, убеђења; схватити њихов живот који се разликовао од данашњег јер су они живи 

сведоци прохујалог времена.  

Зато бих волео да сви млади људи уважавају све чланове своје породице. Верујем, да 

ако постоји уважавање у породици, биће га и ван ње, на свим другим местима; јер је 

породица језгро доброг, здравог и квалитетног схватања живота и међугенерацијске 

солидарности.  

Матеја Станковић VI2 

 

„Мост разумевања- међугенерацијска солидарност“ 

„Еј, деда, ћале ће сутра да ми купи најновији телефон, само да знаш да има двадесет 

три мегапиксела, а о меморији и да не говорим, знаш инсталираћу све најновије игрице, јој, 

да знаш како ће да буде страва.“ Деда је ћутао. Речи су биле њему неразумљиве и 

збуњујуће. Рекао је „Добро сине, дођи да ти нешто покажем.“ „Јао неће ваљда да ме смара 

са неким…“ помислио сам. „Погледај овај мостић, преко њега су прелазили наши преци и 

њихови преци и …“ „Добро, смараш, него да ли сте ви имали тад телефон?“, упитао сам га. 

Деда је опет ћутао. По изразу лица видело се да је тужан. 

Мост није имао неки фасцинантни изглед, али је имао велики значај. Био је дрвен са 

попуцалим гредама и великим рупама. Деда је сео на пањ и уживао у опојном мирису 

пољског цвећа и заласку сунца. Њему није било важно шта је то телефон. Њему је била 

важно да је жив, да седи на ливади и да зна да ужива. Унук је седео задубљен у телефон. 

Када је пао мрак ушли су у кућу. Унук је отишао у кревет, касније је то исто урадио и деда. 

Био је замишљен због унука. Размишљао је да ли ће и како ће наставити лозу. 

Сутрадан га је поново одвео до моста и причао му како се у његово време старијима 

љубила рука, како им се говорило Ви. 

Тог дана је унук требало да се врати у град. А мост је био једини пут. Дечак је био 

изнервиран због игрице и почео је да виче на деду и из све снаге удара ногом о трошни 

мост. Кад је прешао на другу страну, на средини моста је од великог ударца нешто пукло. 

То је било довољно да се преко њега више није могло.  

Године су пролазиле, одавно нико није дошао у село. Оно је почело да нестаје. 

Једног дана дошао је човек. Стао је на једну страну моста, гледао га и заплакао. 

Однекуд се на другој страни појавио деда. Погледао је човека, изгледао му је познато. 

Човек је кренуо ка средини моста. То је урадио и деда. Човек је поставио греде тамо где их 

није било. Срели су се, препознали и загрлили. Био је то његов унук. У истом тренутку 

направили су два моста. Први, прави, сеоски мост и други већи и значајни - мост 

разумевања.  

Зашто и ми не бисмо направили макар мост разумевања? Старије особе знају много 

више од нас, послушајмо их! 

Лазар Поповић VI2 
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Спортска страна 

Школско првенство Београда 

Ученици наше школе учествовали су 30. 

септембра 2018. године на Школском првенству у 

такмичењу из каратеа које је организовало 

Министарство омладине и спорта у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Александра Милутиновић ученица VIII2 

освојила је прво место у категорији појединачне 

борбе за узраст седмог и осмог разреда.  

Душан Милутиновић, ученик VI2, освојио је 

треће место у категорији појединачне борбе за 

узраст петог и шестог разреда. 

Ученици су добили медаље и дипломе.  

 

Мирослав Станковић 

Општинско такмичење у рукомету 

У Сопоту је одржано Општинско такмичење у 

рукомету, 13. новембра 2018. Наша школа је 

наступила са четири екипе. 

Били смо подељени у две категорије, ученици 

петог и шестог разреда и ученици седмог и осмог 

разреда. У свакој од наведених категорија нашу 

школу је представљала по једна екипа девојчица и дечака. Екипа дечака у категорији петих 

и шестих разреда освојила је прво место и пласман на градско такмичење. Иако је све 

деловало изгубљено јер смо губили 2:0, наша екипа се пробудила и преко пенала добила 

утакмицу. Радовали смо се и очекујемо добре резултате на градком такмичењу. 

Посебну награду освојили су ученици VI1 као најбоље спортско одељење на овом 

такмичењу. 

Лазар Поповић VI2 

 

Активности на спортском дану током Дечије недеље у Малој Иванчи 
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Дигитални уџбеници у првом разреду 

Од ове школске године ученици првог разреда у стицању знања поред класичних 

штампаних уџбеника користе и дигиталне уџбенике е-учионице издавачке куће Логос. 

Увођење дигиталних уџбеника у наставу представља велику промену у раду. Дигитални 

уџбеник садржи све садржаје који се налазе у штампаном уџбенику, мултимедијални PDF 

уџбеник и електронски уџбеник. Коришћењем дигиталних уџбеника улога ученика се знатно 

променила. У трансферу знања ученик више није субјекат коме се преносе знања, већ је он 

активан учесник у проналажењу података и решења. Наставни садржаји су презентовани од 

лакших ка сложенијим и ученик у раду увек добија повратну информацију о томе колико је 

био успешан у раду. PDF уџбеник задржава форму штампаног уџбеника са обогаћеним 

мултимедијалним садржајима. Електронски уџбеник уместо линеарних информација нуди 

различите садржаје као извор за налажење решења проблема, тј. стицања знања. 

Електронски уџбеник је интерактиван, пружа могућност да ученици стекну искуство па 

макар и виртуелно. Мултимедијални и интерактивни садржаји прате сваку лекцију, јасно су 

означени одговарајућим иконама. Основна навигација омогућава једноставно и лако 

кретање кроз садржаје. 

У одељењу I1 ученици користе у раду дигиталне уџбенике од почетка школске године 

тачније од појединачне регистрације у е-учионици. Учитељ на часу пројектује наставне 

садржаје (аудио прилоге, видео прилоге, анимације, галерије фотографија, интерактивне 

задатке и интерактивне игре) на пројекционом платну и белој табли. У решававању 

интерактивних садржаја ученици појединачно излазе и уз помоћ учитеља раде задатке на 

рачунару док остали ученици гледају њихов рад на пројекцији, или одређени задатак раде 

на на табли. Дигитални уџбеници се користе у складу са техничком опремљеношћу школе. 

Већина ученика није у могућности да у раду код куће користи дигиталне уџбенике јер 

немају рачунаре и интернет. Надамо се бољим временима када ће сваки ученик имати 

рачунар на коме ће моћи да ради сам или уз помоћ учитеља и родитеља. 

Као учитељ који четврти пут води генерацију првака сматрам да је настава 

коришћењем дигиталних уџбеника модернизована, интересантна, занимљива, креативна и 

квалитетна.  

Синиша Босић  
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Дечије стваралаштво 

Моје детињство је лепше уз баку 

Моја бака је мој чувар и када сам био мали и сада. 

Када сам био мало дете, моја бака ме је чувала од свих разних чудовишта, од бабарога 

до аждаја, волео сам да мислим да је она била мој црвенокоси витез. Свакеу ноћи ми је 

причала приче, од оних духовитих до фантазија. Сада она није витез, него неко кога волим 

и поштујем. Има светлуцаве зелене очи, светлоцрвену косу и скоро је увек срећна. Постоје 

тренуци кaда је видим тужну, тада ми дође да је загрлим, утешим и понекад да заплачем са 

њом. Она има много обавеза, ја покушавам да јој помогнем највише што могу.  

Она ми је стално причала колико је била срећна када сам се родио, потпуно сам јој 

поверовао када се родила моја сестра, бака је тада истрчала из куће и загрлила је. 

Приметио сам да је почела да плаче од среће, ја волим да мислим да се тако десило и са 

мном. Да није ње, мислим да би ми живот био досаднији, као да би једна боја из дуге 

нестала.  

Превише сам захвалан што имам тако добру баку и пресрећан што могу да је видим 

сваки дан. 

Марко Милутиновић VI1 

 

Ја знам ко сам 

Зовем се Лидија, имама 

тринаест година и идем у седми 

разред. Волим да пишем, цртам и 

стичем нова знања. Немам много 

ствари које волим, али не подносим 

неправду, лажи и арогантност. 

Нисам тип особе која је склона 

лажима и гордости. Као и свака 

особа, имама и врлине и мане. 

Мане су то што сам јако сти-

дљива и повучена, увек се повлачим 

из друштва, мислим чак да немам 

своје „ја“. Тешко ми је да некоме 

кажем „не“, јер не волим увреде или 

одбијања. Добра сам особа, имам 

разумевање за свакога и нисам 

сурова. Чини ми се да је лоше што 

ми треба много времена за неке 

одлуке јер покушавам да се покажем 

у што бољем светлу.  

Добро познајем себе и мрзим 

што сам веома повучена. Опуштена 

сам само пред особама које добро 

познајем. Превише је ствари на које 

нисам поносна. Сви ми говоре да сам 

најбоље дете, да сам пожртвована и 

добра. Можда постоји мало немира у 

мени, али то не наглашавам. Када ме 

неко похвали, само се насмешим, али 

у себи црвеним. 

Ово је довољно да ме неко 

упозна, нерадо говорим о себи. Још 

бих могла да додам да ценим труд, 

рад и доброту јер су те особине 

највеће богатство. Поносим се својим 

врлинама и јако се стидим својих 

мана. 

Лидија Вуковић VII3 

Катарина Банковић VII2 
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Најомиљенији члан моје породице 

У мојој породици има много људи које јако, јако волим, али овог пута сам се 

определила за једну посебну особу. Та особа је моја мама. 

Зове се Данка, има четрдесет година, плаве очи и смеђу косу. Вечно ћу јој бити 

захвална, јер да није било ње, не бих ни ја постојала. Увек се питам како све постиже, иде 

на посао, кува ручак, спрема кућу, помаже ми око домаћег задатка ако затреба. Викендом 

ме обично води у град или идемо у биоскоп, позориште, куповину. Моја мама прави 

најукуснија јела. Ретко прави колаче, али кад их направи савршени су. Једино што бих јој 

замерила је то што ме сваког дана моли да једем воће, али знам да то ради за моје добро. 

Своју маму волим бескрајно и знам да исто толико она воли мене, ма колико некада 

била и неваљала. 

Анђела Стојановић V2 

Често размишљам о ... 

Често размишљам о фудбалу, мом омиљеном спорту. 

Док играм не размишљам много, искључим се и радим оно што су ноге увежбале, 

различите потезе, улазим у дуеле. Тек када се утакмица заврши увидим грешке, питам се 

зашто нешто нисам урадио боље, нервирам се. После дужег времена заборавим на грешке и 

почнем да маштам о томе како излазим пред пун стадион, како радим познате потезе, и како 

имам праву спортску каријеру. Онда се одједном тргнем, видим да нисам на стадиону, да 

нисам фудбалер. 

Све ово су моје мисли октернуте будућности. Занемарујем туђе приговоре и идем 

напред и надам се да ће ми самопоуздање донети нешто о чему одувек маштам. 
 

Лазар Поповић VI2 
 

Какав свет тражим за себе? 

Неостварена жеља свих нас 

је живот без проблема и брига, 

свет из маште. Много пута се 

запитам зашто невоље постоје 

кад би свима било много боље 

без њих. 

На крају тих тајанствених 

размишљања, схватам да друга-

чије не може бити. Волела бих да 

се у мом окружењу сви осећају 

лепо и да у свему проналазе 

лепшу страну и буду срећни, ма 

колико цела ситуација била 

тужна. Желим да сви имају све 

што им је неопходно за живот.  

Треба ми свет у којем има 

места за сва бића, без обзира на 

религију, боју коже или друге 

разлоге због којих људи не воле 

једни друге. У животу свако од 

нас прво примети све што му 

смета, па тек онда види лепе 

ствари због којих треба да живи. 

Треба ми место на коме 

нико неће мрзети некога само 

зато што је другачији, јер смо сви заправо веома различити. Волела бих да помогнем 

свакоме коме је помоћ неопходна, јер тада би сви били задовољни светом у ком живимо.  

Свет ће бити бољи само ако га ми сами учинимо таквим. Волела бих да нестану свађе и 

све врсте насиља, јер човек када мучи друге, не лечи своје ране. Желим да свако буде 

примећен и вољен, јер је сваком човеку то неопходно.  

Свет није нешто што се може много променити, али ми можемо. 
 

Јована Поповић VIII2 

 Колаж ученика III2 

Марија Јовановић IV1 
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Моја земља је у мом срцу 

Моја земља, мој родни дом, место где сам одрасла, дом бистрих река, високих 

планина, пчелица што зује, мирисних и цветних ливада, дрвећа са раскошним крошњама и 

свих људи са великим срцем који воле своју земљу као и ја. Да сам се родила и одрасла у 

некој потпуно другачијој земљи, можда никада не бих видела заносна велика поља, високо 

дрвеће са раскошним крошњама, оне бистре реке са разним врстама риба. Ујутро се не бих 

будила уз цвркутање славуја или мириса тек орошене траве. Моја земља има јединствену 

традицију, најлепше ношње и обичаје, врхунску кухињу и наравно најлепше празнике који 

се прослављају с љубављу и поштовањем. 

Због свега што моја земља с поносом има, чува и негује увек је у мом срцу. 

 

Тања Павловић VI1 

Из мог дневника 

Баш свако је имао бар једно искуство како је то бити сам и веома усамљен и тужан. Ја 

сам то искусила једном и то ће ми увек остати у сећању. 

То се десило једног обичног дана када сам била код лекара, тада су ми рекли да имам 

нешто повишено у крви и да је то озбиљно. Докторка је позвала хитну помоћ. Ушли смо у 

комби и скроз пожутела питала сам се шта се дешава. Ускоро сам стигла у болницу, где су 

ме прегледали и установили да имам упалу плућа. Остала сам у болници. Од тог тренутка, 

сваки дан ми је био дуг, била сам усамљена. Стално сам мислила о својим другарима, а 

посебно о својој најбољој другарици. У тој самоћи нисам имала апетит и скоро ништа нисам 

јела. Дан ми је пролазио у тишини, цртала сам и играла игрице. Често сам излазила на 

терасу болнице, слушала цвркут птица, које су слободно летеле и нису биле болесне и саме. 

Мислила сам да је ово неизлечиво и да ће овако бити заувек, и било сам много тужна. 

Играла сам се са децом из болнице, али сетивши се својих другара како се играју у 

школском дворишту, била сам још тужнија. Једино сам се радовала када бих видела тату и 

своју сестру Сунчицу, они би ме увек развеселили. Увече бих гледала осветљен Београд и 

људе који шетају и мислила сам да сам најтужнија особа на свету, а да су људи на улици 

срећни и уживају. Дани су пролазили, моја болест је слабила. Све је кренуло на боље. Ја 

сам била све јача и могла сам да изађем из болнице. 

Научила сам да ценим своју срећу и здравље, јер некима је горе него мени. 

 

Симонида Марковић IV1 

Ђорђе Петровић IV2 
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Временска непогода 

Били смо на четвртом часу. У 

учионици је било спарно. Врућ 

ваздух је улазио кроз прозор и ми 

смо једва дисали. Крупне капи зноја 

цуриле су нам низ лице, па смо сви 

држали папирне марамице у руци и 

брисали чело. 

Напољу се смрачило као да је 

касно вече и учитељица је упалила 

светло у учионици. А онда је 

одједном почео да дува снажни 

ветар. Повијао је гране дрвећа са 

једне на другу страну, зачуо се 

снажан хук, а онда се из даљине 

проломио јак прасак грома. Крупне 

капи кише почеле су да добују по 

прозорима наше учионице, а онда је 

киша почела да лије. Потоци воде 

јурили су низ прозоре. 

После петнаест минута све је одједном стало. Више се није чула грмљавина, киша је 

престала да пада и ми смо отворили прозоре. Свеж ваздух је ушао у учионицу и чинило ми 

се да се ливадско цвеће расуло по учионици и да су мирисале камилица и нана. 

 

Катарина Козић IV1 

Тијана Грујић IV2 

Младен Милутиновић II1 
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Катарина Козић IV1 

Марија Јовановић IV1 


