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Ученици
Учу
IV2 у Тополи на такмичењу Велика школска позорница
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Ученици Тамара Грујић VII3, Алекса
Симић VII3 и Анђела Стојановић V2 током
јавног часа на ком је презентован пројекат
„Моба и прело“

Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из првог и другог
полугодишта школске 2018/2019. године. Прилози прате најзначајније активности
реализоване током школске године закључно да мајем 2019. Ова верзија часописа се
појавила у штампаном издању поводом Дана школе, а сада и у електронском облику.
Ученици и наставници пишу о реализованим пројектима, угледним часовима, учешћу
на литерарним и ликовним конкурсима, учећу на позоришним смотрама и такмичењима.
Посебна страна часописа посвећена је успесима ученика.
У овом броју је изостала редовна рубрика Дечије стваралаштво, која ће у наредном
броју бити на већем броју страна.
На насловној страни је Катарина Бранковић VII 2, ученица која је освојила друго место
на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада и пласирала се на Републичко такмичење
из српског језика и језичке културе.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Септембар
Европски дан језика
Упркос бурном септембру,
препуном обавеза, наши ученици
и наставници настављају са
лепом традицијом, по трћи 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 представили 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 тинејджерима, 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
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, међусобно личе или мање личе јер су се током
времена развили и удаљили.
У уводном делу ученици су упознати да је Eврoпa бoгaтa jeзицимa – пoстojи прeкo 200
eврoпских jeзикa кao и мнoги други jeзици кoje гoвoрe грaђaни пoрeклoм из других зeмaљa.
Jeзичкa рaзнoликoст je вaжнa кoмпoнeнтa eврoпских културa и oнa сe мoрa oдржaвaти и
нeгoвaти. Још је стара латинска пословица “Колико језика говориш, толико људи вредиш.”
(Quot linguas calles, tot homines vales.) јасно говорила о важности познавања страних
језика. И овог 26. септембра треба подсетити да учење и знање више језика отвара више
могућности за друштвени и економски ангажман људи, руши предрасуде и баријере међу
људима, што доприноси лепшем и квалитетнијем животу свих грађана. Кроз прву активност,
ученици су покушали да разумеју зашто неке језике разумемо и без учења, а неке уопште
не разумемо? Ту нам је помогло дрво језика које смо цртали на табли и ученици у својим
свескама. На дрвету смо нацртали три гране које представљају германску, романску и
словенску групу језика, а затим смо свакој грани придруживали мање гране 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, пеко медија и на путовањима.
У трећој активности прочавали смо мапу Европе, при чему је сваки ученик одабрао једну
земљу да нам приближи. Цртао је заставу одабране земље, представљао нам њен положај, а
затим нам је излагао шта је занимљиво пронашао везано за ту земљу.Заједно смо
одређивали на који начин можемо да дођемо до ње (водени, ваздушни, друмски саобраћај).
Ученици су упоредо са представљањем земље лепили на пано заставу земље и сличице са
поздравом Здраво и Хвала. Након представљања земље, ученици су слушали музику, то је
био још један добар начин да се сретну са другим језиком. Симонида Марковић је спремила
дивно излагање о Грчкој, а највише аплауза добила је након отпеване песме на грчком
језику. Андријана Митрашиновић је представила Шпанију, уз осмех је покушавала да
прочита речи на шпанском језику
Гордана Косанић
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Дан европских језика у Малом Пожаревцу
У
издвојеном
одељењу
Мали Пожаревац обележен је
Дан
европских
језика
на
часовима српског, француског и
енглеског језика.
Некoлико ученика петог
разреда је посетило Педагошки
музеј у Београду у ком су имали
прилику да се упознају са
развојем школства на нашем
простору. Ученици који нису
ишли у музеј, као и четворо
ученика шестог разреда, добили
су задатак да на часу српског
језика постављају питања оним
ученицима који су били у
музеју.
Ученици су одговорили да су тамо видели развојни пут школства, да су први учитељи
били свештеници, да су седели на столичицама и писали на дрвеним плочицама тзв.
„таблицама“, видели су прве „модерније“ учионице где су ученици седели у скамијама.
Затим су рекли да су видели модел Велике школе чији је ђак био и Вук Караџић. Затим су
ученици читали запис Вука Караџића о тадашњим школама, пословице, питалице, загонетке
и брзалице.
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 државе“, „Значај и улога Француза у Првом светском рату на
страни Србије као савезника“, „Пробијање Солунског фронта на челу са Француским
генералом Франш 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. Панои су садржавали занимљивости везане за језик,
кухињу и остала обележја земаља о којима су одабрали да пишу.
Јелена Стевановић
Дан европских језика у Поповићу
У обележавању Дана европских језика учествовали су сви ученици издвојеног
одељења и предшколци. У организацији су учествовале учитељице, Јелена Стевановић
наставница енглеског и библиотекарка Марина Луковић. Ученици су имали задатак да
пронађу и припреме основне информације о eвропским земљама, неко да пронађе неки
рецепт за карактеристичне колаче из те земље као и како се каже школа на тим језицима.
Погледали смо на видео биму заставе свих Европских земаља, а након тога су ученици
другарима испричали шта су припремили.
Наставница Јелена је организовала даље активности: квиз знања језика, музички квиз
са карактеристичном музиком из дате земље. Ученици су били подељени у три групе. Групе
су се такмичиле између себе. Након квиза групе су добиле задатке, требало је да пишу како
се оглашавају поједине животиње на разним језицима. После краће паузе групе су добиле
нове задатке, правили су паное са изрекама везаним за језике на енглеском и са заставама
eвропских земаља које су сами цртали и лепили.
Такмичарски део активности је био награђиван бомбонама, а у завршници су се
ученици почастили енглеским чајем и кексићима.
Ученици четвртог разреда су добили задатак да напишу извештај о активностима овога
дана.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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КРЕФ

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.
Тамо смо представили наш едукативни 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.

Овогодишња завршна манифестација и додела награда
Међународног креативног фестивала едукативних филмова КРЕФ
одржана је у Мултимедијалном
центру „Гоце Делчев“ у Штипу.
Фестивал је акредитовон од
стране Министарства просвете и
Министарства културе Републике
Србије,
а
организатори
су
Учитељско друштво Лесковац и
Факултет образовних наука у
Штипу при универзитету „Гоце
Делчев“. КРЕФ је уврштен и у
мрежу младих фестивала Европе
УЦН.
Aнђела Стојановић V2
Ове године, наставници и
ученици су имали прилику да
покажу
своју
креативност
у
следећим такмичарским категоријама: липдаб 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.
Проглашење најбољих започело је на свечани начин, а присутне су поздравили аутори
фестивала Весала Богдановић из Македоније и Зоран Илић из Србије. Професор др Кирил
Барбарев, као директор фестивала обратио се присутнима и истакао значај филма као
наставног средства.
Прво вече фестивала додељене су награде у категорији „Лип даб“ и „Mineccraft scratch“
за различите узрасте од 10 до 15 година. Овогодишњи КРЕФ финалиста и предавач прве
вечери био је Ричард Спенсер из Middlesbrough College Billingham, UK, 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 користећи музику и плес 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“.
Други дан био је резервисан за проглашење победника у преостале три категорије:
дечији едукативни филм, дечији играни филм и дечији угледни час. Наша школа је ушла у
финале у категорији дечији едукативни филм и освојила 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
овај
фестивал.
Чекамо
следећи
КРЕФ и радујемо се
новим изазовима.
Љиљана Вићовац
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Октобар
Дечија недеља у Малој Иванчи
У оквиру Дечије недеље под називом „Моје је право да
живим срећно и здраво“ током читаве седмице смењивале су се
различите активности.
Првог дана ученици су упознати са Конвенцијом о правима
детета путем презентације, а затим су дефинисали обавезе које
проистичу из одређеног права-фронтално. Затим су ученици
радећи у пару правили плакате за одређено право. На крају
своје радове су образлагали и лепили на пано.
Следећег дана родитељи и баке учествовали су у
радионици и заједно са децом и са пуно ентузијазма
израђивали луткице од рециклиране тканине. Резултат је
велики број креативних и маштовитих луткица, које ће ђаке
подсећати на ово лепо дружење.
Трећи дан је био спортски дан. Ученици нижих разреда
дружили су се 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 колегијалност, помоћ другу да успешно стигне до
циља, што даље добаци, пребаци и дода лопту другима.
Наредног дана је одржана радионица „Дуга сличности и
разлика“. Ученици су радили у пару. На заједничком листу су
пресликавали цртеж са табле. Задатак сваког пара је био да
утврди по чему су слични, а по чему различити. Учитељица је саставила парове тако да
заједно раде ученици који се мање друже, да би дошли до закључка да имају много тога
заједничког. По завршетку су излагали пред разредом. Затим су ученици правили маске на
тему Јесен, где су показали своју креативност и маштовитост.
Петог дана ученици другог, трећег и четвртог разреда припремили су приредбу
поводом пријема првака у Дечији савез и за своје нове другаре извели 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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Дечја недеља у ПоповићуПрви дан - Дечја права
У уводном делу активности са ученицима смо причали о правима људи са посебним
освртом на права деце. Прочитали смо „Буквар дечјих права“ Љубивоја Ршумовића. Дечја
права смо исписали на табли, а ученици су их исписивали на припремљеним папирићима.
Прваци су та права 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 свих ученика. Ученици су током Дечје недеље у коверте својих другова убацивали
поруке пријатељства. Последњег дана је сваки ђак читао поруке које њему упућене.
Коверте са порукама ће ученици након Дечје недеље чувати у свом портфолију.
Други дан - Дружење са другарима из ОШ „Цана Марјановић“
Другари са Друмина су провели наше ученике кроз своју школу и показали им шта су
радили. Други део активности је реализовао вероучитељ Бојан, који је ишао са нама, и уз
помоћ учитеља причао са децом на тему „Ко тебе каменом, ти њега хлебом“ о ненасилној
комуникацији. Радионица „Здрава храна“ је организована по разредима. Ученици су цртали
здраву храну у мешовитим групама. Уз пут су се дружили и помагали једни другима. Од
цртежа су уредили паное. Наши ученици су поделили поклоне својим другарима - змајеве са
бомбонама и растали се уз обећање да дружење настављају код нас на пролеће.
Трећи дан – Радионица „Играчке од природних материјала“
Радионицу смо организовали уз помоћ родитеља и са ученицима смо причали о
природним материјалима и њиховој предности у односу на вештачке. Родитељи, деца и
учитељице су донели разне материјале од којих су током часа настале бројне играчке:
бубамаре од орахових љуски, неколико лутки и аутића од кукурузовине, лутке од вуне,
животиње од кукуруза. Од играчака смо приредили изложбу.
Четврти дан - У здравом телу здрав дух
Овај дан смо посветили здрављу. Позвали смо медицинску сестру која је са ученицима
причала о здравој храни, здравој ужини, одржавању хигијене, бављењу спортом, очувању
здравља. У знак захвалности ми смо њој поклонили пано који смо урадили претходног дана.
На њему је била пирамида здраве исхране и стихови песме Љубивоја Ршумовића „Ако
желиш мишице“. Медицинска сестра је ученицима обећала да ће доћи кад год је позову и да
ће разговарати на тему која децу интересује. Ученици су донели воће и свако је своју воћку
представио у неколико реченица. Учитељице су од воћа направиле воћну салату. Следећа
активност је била игра „Нахрани друга“. Ученици су се поделили у тројке. Једном од њих су
очи везане, други стоји преко пута и њега треба друг да нахрани џемом од кајсија. Трећи
ученик из групе је навигатор и он другу коме су завезане очи говори куда усмерава
кашичицу са џемом. Било је измазаних бркова, носића и образића. 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
Час физичког васпитања смо реализовали са родитељима кроз игре без граница. И
родитељи и деца су активно учествовали у играма: нађи пар чарапи, обуци бебу, окачи
веш, прескакање вијаче, окретање обруча, нахрани маму шлагом и полигон препрека. Сви
смо уживали у заједничком дружењу. Док смо ми били забављени играма једна 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, 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. Првог
дана ученици су упознати са историјатом
обележавања дечије недеље и информисани о
планираним активностима. Разговорали 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. На часу смо
говорили
о
здравој
исхрани
и
нашим
традиционалним јелима. Ученици су добили
задатак да напишу свој омиљени рецепт.
Писањем рецепта обновили смо знање о
именицама.
Трећег дана је организована радионица са
родитељима.
Задатак
радионице
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 припремили смо програм за наше прваке и угостили
предшколце.
Љиљана Вићовац
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Ђачки паламент са председником општине
Поводом Дечије недеље председник опшине Сопот, Живорад Милосављевић, угостио је
представнике Ђачког парламента 5. октобра 2018. године. Присуствовали су и ученици
наше школе у пратњи директорке Ксеније Илић и наставника.
Председник Милосављевић упознао је присутне ученике о свом раду на побољшању
квалитета рада у школама на општини Сопот. Истакао је шта је све општина урадила
протекле године на реновирању школских зграда и школских дворишта и игралишта преко
донација у виду рачунара и наставних средстава. Намера опшине је да створи што боље
услове за школовање. Председник је истако да сви ученици треба да се школују тамо где им
је најближе. Пошто се ради и на обуци ученика о саобраћају, председник је свимао обећао
опрему за основна сазнања о саобраћају.
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. Ученици су
задовољни данашњим активностима и обогаћени новим искуством.
Након тога председник општине је уприличио свечани пријем за наше ученике који су
освојили друго место на међународном такмичењу „КРЕФ 2018“. Председник је честитао
ученицима и наставници Љиљани Вићовац на постигнутим резултатима.
У разговору са председником ђаци су говорили о свом пројекту „У здравом телу здрав
дух“, о подели задужења и снимању дечијег едукативног филма.
Цео филм се може погледати на https://www.youtube.com/watch?v=GnrRYldmAJs
Марина Луковић
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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 VI 1 посетила је
Међународни сајам књига у Београду. Ученици су били у прилици да обиђу све значајне
издаваче и да изаберу књиге.
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 овде https://www.facebook.com/Milica-i-djaci-MMM-253575288682598.
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. Матријали 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
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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.истако је и много занимљивости и
легенди око изградње. Изгрдња је трајала једанаест година током којих локално
становништво није смело да једе јаја јер су се она користила као грађевински материјал.
Чули смо и доста легенди о деспотовој жени Проклетој Јерини. Тврђава је претрпела велика
разарања током светских ратова али је успела да задржи некадашњи сјај.
После посете Голубачке тврђаве направили смо кратку паузу на Сребрном језеру.
Недуго затим обишли смо манастир Тумане. Манастирско двориште је веома лепо уређено, а
сам манастир је још лепши изнутра са дивним фрескама и иконама. Ту смо сазанли и
интересантну причу о постанку имена овог манастира.
Лепенски Вир је било последње место које смо обишли првог дана екскурзије.
Одгледали смо кратак филм о овом значајном налазишту, а водич нам је говорио о значају
овог 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 Ромулијанске палате 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. Основни циљ пројекта је био је развијање медијске
и информационе писмености, а коначни продукт је мала 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, имали задатак да проуче и напишу
чланак о Моцартовом детињству, породици, одрастању. Неке делове текста требало је из
неуправног говора пребацити у управни, а неке делове препричати у првом лицу из угла
Моцарта (део Моцарт нам прича). Ученици су сами осмишљавали рубрике, па тако имамо
Музички речник, део о симфонијском оркестру, рецепт за Моцарт кугле. Сви подаци и
занимљивости о животу овог великана представљени су и мапом ума.
На часовима ликовне културе ђаци су осликавали лик Моцарта одређеним бојама и
цртали инспирисани његовом музиком. На часовима математике увежбавали су 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. 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 биле део
пројекта. Фотограгије и материјале који су настали током пројекта можете погледати на
адреси https://www.youtube.com/watch?v=S6b5EvcMg1Q.
Љиљана Вићовац
МОЦАРТ
Отац га је научио
све што уме и шта жели.
Учио је, би вредан
и свирао живот цели.
Био је вољен, био је тражен,
обишао је пола света.
Знали су га не као Волфганг ,
већ 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 краљеви 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
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Пројекат „Дани Јована Цвијића“
Током октобра 2018. наставница
географије Радица Јаћимовић успешно је
реализовала пројекат „Дани Јована
Цвијића“ са ученицима од петог до осмог
разреда у Малој Иванчи и Малом
Пожаревцу.
Циљ пројекта је био да се обележи
годишњица рођења нашег најпознатијег
и најзначајнијег географа, развијање
медијске и информационе писмености и
дигиталних компетенција код ученика и
компетенција за целоживотно учење,
неговање тимског духа и сарадње међу
ученицима.
Ученици су истраживали живот и
рад Јована Цвијића, писали репортаже и
правили
паное
од
припремљеног
материјала.
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, истраживачком раду и доприносу
за развој етногеографије.
На крају часа сви присутни су одгледали део филма „Шешир професора Косте Вујића“
у којем се појављује лик Јована Цвијића.
Након евалуације часа сви су се сложили да су циљеви овог пројекта остварени.
Марина Луковић
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Пројекат „Живот и обичаји народа српскога“
Наставница српског језика Данка Стојановић одржала је јавни час у Малој Иванчи на
којем су презентоване активности пројектне наставе из српског језика у петом разреду, 26.
новембра 2018. године. 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 VI 1, 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 током
пројекта 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 свог пројекта. 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 говорила је 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. Тиме је час завршен након
чега су наставница Данка Стојановић и ученице шестог разреда, чланице новинарске
секције, урадиле евалуацију часа 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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Литерарни конкурси
Лето без бриге проведи крај књиге
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 IV 1 освојила је друго
место.
Мост разумевања – међугенерацијска солидарност
Поводом обележавање 1. октобра, Међународног дана старијих одоба, 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
О, каква авантура! Какви доживљаји! Пођите са мном другари 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. Најнебичнији ми је био Селки. Он се може
претворити у човека од убода ножа, а ту је и Кракен који исцељује море.
У неким деловима можда ћете
видети и своје особине. У једном
делу књиге Ламбрет бежи са острва
и тада доводи све у опасност. Овај
дечак по мом мишљењу представља
страну зла. Један део био је
неочекиван, а то је када су на
острво доспели Буле и Малена.
Другарица њихове маме довела их
је на острво. Ту су се нашли и
медији и пакетићи које су спремиле
продавнице и кад су се појавили
Минет и Фабиа, полиција их је
вратила кући.
На крају схватамо да тете нису
биле зле. Последњег дана на острву
тете су позвале децу и рекле: „Ово
је тестамент, када ми одемо са
Катарина Козић IV1
острва оно ће бити ваше“. Тако
чудесно и са чудесним становницима, коме би и припало него деци.
Надам се да је писцу ова
књига била надахнуће за следеће
књиге пуне фантастичних авантура.
Позивам
све
другаре
на
чудесно острво, да се упознамо са
свим бићима који тамо живе.
Симонида Марковић, IV1
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Мост разумевања- међугенерацијска солидарност
Да ли је разумевање само климање главом на нечију причу или, пак, одговарање са
„да, да, разумем“? Не, није. Разумевање је када покушамо неког стварно да саслушамо и да
разумемо кроз шта је прошао у животу или како је нешто заиста било.
На сваком кораку, па чак и у својој породици можемо чути израз „у моје време“, баш
због те фразе мора постојати разумевање.
Моја бака зна често да каже: „У моје време млади у твојим годинама су увелико
радили или су раније ступали у брак и постајали родитељи.“ Зато сада критикује овај
систем где сви негде журе и јуре. Са друге стране тата који је млађи од баке каже да је у
његово време био обавезан војни рок и да су баш ту, на том месту младићи постајали
„прави мушкарци“, а не као сада. Онда долази још млађа генерација коју чине мој брат и
сестра, али они мисле другачије. 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 да су
се пријатељи бирали и много квалитетније дружили, али не преко „фејса“. 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
њим 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 у својим домовима уважавају све своје чланове.
Верујем да ако је то присутно у породици, биће лакше 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 је’л 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 важна да је жив, да седи на ливади и да
зна да ужива. Унук. Шта је унук радио? Он 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. Само много
спорије. 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 требао да се врати у град. А мост је био једини пут. Када је требало
да крене, изнервиран због игрице почео је да виче на деду и из све снаге ударио ногом о
трошни мост и прешао на другу страну. На мосту од великог ударца нешто пуче. То је било
довољно да се преко њега више није могло.
Године су пролазиле, одавно нико није дошао у село. Оно је почело да не стаје.
Једног дана дошао је човек. Стао је на другу страну моста, гледао га и заплакао.
Однекуд се појавио и 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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Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства
Од 22. октобра дo 17. децембра 2018. године
ученици IV1 су са својом учитељицом Горданом
Косанић
учествовали
у
пројекту
„Чаробна
интеркултурална мрежа пријатељства“, у ком је
учествовало више од десет хиљада учесника из
тридесет земаља. Кроз пројекат је оствариван циљ из
Агенде 2030 Уједињених Нација: „До краја 2030.
обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине
потребне да се унапреди одрживи развој, између
осталог и путем едукације за одржив развој и
одрживе стилове живота, људска права, родну
равноправност, као и за промовисање културе мира и
ненасиља, припадности глобалној заједници и
поштовања културне разноликости и доприноса
културе одрживом развоју“.
Пројекат је трајао девет седмица. Сваког
понедељка добијали смо седмичне задатке, који су
садржали упутства за учитеље и два задатка за
ученике. На крају сваке недеље презентовали смо
урађене задатке.
Активности смо фотографисали,
снимали и постављали на друштвене
мреже.
Ученици су се оснажили у сфери
интеркултуралности. Имали су прилику
да упознају децу широм света и да
схвате да смо сви различити, а опет
исти. Говоримо различитим језицима,
наше земље имају различита обележја,
заставу, грб и химну. Имамо различиту
културу, традицију, кухињу, уметност,
своје спортисте и уметнике. Али, оно
што најбитније, имамо много сличности.
Наша осећања изражавамо на сличне
начине и можемо да их препознамо без
употребе језика.
Пројекат је повезао децу широм
света путем вршњачког учења о другим
народима,
њиховим
земљама
и
културама. Задаци током пројекта били
су следећи: Одабрати земљу која нас
посебно инспирише и у којој бисмо
желели да имамо другаре; израдити
репортажни зид, књигу чаробних речи и
чаробну мапу света; направити мрежу
пријатељства.
Уживали смо у раду и задовољни
смо новим сазнањима и искуствима.
Сумирали смо све задатке, продукте
задатака
и
своје
личне
утиске.
Направили
смо
изложбу
у
нашој
учионици. Изложили смо све продукте
до којих смо дошли током задатака заставе, лепезе, симболе држава, Књигу
чаробних речи, Чаробну мапу света, репортаже, писма које смо писали новим другарима и
писма која смо добијали… Од фотографија и видео записа направили смо кратак видео
прилог и поставили на ЈТ канал. Више о пројекту може да се прочита на блогу „Моја мала
дружина“.
Гордана Косанић
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Дани Вука Караџића
Пројекат „Дани Вука Караџића“ реализован је у одељењу VIII 1 у Малој Иванчи током
септембра, октобра, новембра и децембра 2018. године. Идеја је била да ученици обележе
двеста година од издавања првог Вуковог „Српског рјечника“. Пројекат је обухватио часове
српског језика, енглеског језика, историје, географије, ликовне културе и информатике и
рачунарства.
Циљеви пројекта су упознавање ученика са животом и делом Вука Стефановића
Караџића са посебним освртом на рад на речницима, рад на реформи језика и писма и
сакупљачку делатност; развијање компетенција за целоживотно учење; превођење са
енглеског на српски и обрнуто, развијање и усавршавање лексике енглеског језика и
обнављање прошлог времена; развијање дигиталних компетенција ученика.
Ученици су бирали да ли ће радити самостално, у пару или у групи. На часовима
српског језика поред редовних лекција које су предвиђене планом и програмом,
разговарало се о Вуковом раду и проширивало градиво из историје језика. Ђаци су писали
реферате, правили паное, лапбукове и трејлер. Писали су о Вуковој биографији, о саставу и
значају речника, истраживали састав лексике оба рeчника, писали о Вуковој реформи
писма. Истраживали су о Вуковим певачима, начинима како је Вук сакупљао народне песме,
приче и кратке фолклорне форме. Писали су о Вуковим делима и рецензијама, о значају
Вуковог рада и како нас је представио тадашњој Европи. Ученица Милица Кузмић посетила
је Музеј Вука и Доситеја и тамо од кустоса сазнала нове информације о Вуковом животу и
раду које је изложила на часу српског језика свим ученицима. Ђаци су истраживали
географске карактеристике Тршића и околине, историјске прилике у којима је живео и
радио Вук Караџић, цртали портрете Вука и Мине Караџић, манастир Троношу. На часовима
енглеског језика ученици су читали и преводили припремљене материјале о животу и раду
Вука Караџића, радили прошло време и проширили лексику. Након одрађеног пројекта,
ученици су направили филм и трејлер.
Део пројекта представљен је током обележавања Европског дана језика.
Марина Луковић

Михаило Милетић VIII1
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Пројекат „Манастири Космаја“
Током октобра, новембра и децембра 2018.
вероучитељ Бојан Миленовић је са ученицима
старијих разреда у Малој Иванчи реализовао пројекат
„Манастири Космаја“.
Циљ пројекта је упознавање ученика са
манастирима нашег краја. Ученици су имали задатак
да пронађу информације о животу Светог Стефана
Лазаревића, ктитора већине манастира на Космају,
као и о манастирима Тресије, Кастељан, Павловац и
манастиру Свете Петке у Сибници, да направе паное и
презентацију. Свако одељење је добило задатак да
представи један манастир и исприча о његовој
изградњи, обнављању и легендама у вези са њим.
Ученици су били мотивисани за рад и радо
прихватили задатке. Радили су у групама и током рада
користили различите изворе информација, предавања
са часова верске наставе, књиге у школској
библиотеци и интернет. Како су ученици завршавали
задатке, тако су излагали припремљени материјал на
часовима верске наставе.
Током пројекта ученици су стекли позитивне
радне навике радећи у групи, развили критички став
према одабиру информација, развијали комуникацијске вештине и дигиталне компетенције.
По завршетку пројекта, панои су изложени у
холу школе где ће сви ученици и запослени моћи да
их погледају.

Вељко Ристић VII1

Бојан Миленовић

Сузана Стевановић VIII1
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Сузана Стевановић VIII1

Пројекат „Попијмо шољу чаја“
У одељењу II1 у Малој Иванчи учитељица Слађана Миловановић реализовала је
пројекат „Попијмо шољу чаја“ у периоду од 10. до 28. децембра 2018. године.
Циљеви пројекта су: упознавање ученика са биљкама од којих се прави домаћи чај и
њиховим лековитим својствима; подстицање ученика да чешће користе домаћи чај као
свакодневни напитак уместо куповних напитака и тако брину о свом здрављу; развијање
креативност и маште кроз укључивање чаја као наставног средства; обогаћивање дечије
опште информисаности и учење правила понашања приликом испијања чаја, повећање
интересовања и ангажовања ученика.
Прва активност је била на часу ликовне културе. Обрађена је наставна јединица
„Иницијали“ тако што су ученици креирали своје шољице, из којих су касније, на следећим
активностима, пили чај. Свако је на својој шољици исцртао иницијале свог имена и
презимена, а након тога су се упознали са правилима испијања чаја. На часу света око нас
ђаци су разговарали са учитељицом о планинама и планинском чају који су и дегустирали.
Час српског језика, на коме је обрађена бајка „Сликарка зима“ Десанке Максимовић,
претворен је у праву чајанку у школској библиотеци. На почетку часа костимирана ученица
се представила као Десанка Максимовић и испричала је своју биографију, а потом је уз чај
од бруснице анализирана бајка. На часу музичке културе ђаци су смишљали мелодију за
брзо и споро извођење песме „Чича и чај“ и дегустирали су и разговарали о својствима чаја
од мајчине душице. На часу енглеског језика деца су правила шољице за чај од папира, а
потом су кроз игрице научила нове информације о енглеском чају. Последња активност
одржана је на часу математике. Ученици су наставну јединицу „Множење бројевима 2 и 10“
обрадили тако што су на рачунарима радили задатке. Затим су задатке штампали и изрезали
у облику шољица за чај од којих је направљен пано. Уз то су дегустирали чај од липе са
додатком млека и разговарали са учитељицом о својствима овог чаја.
На крају шесте активности ученици и учитељица су вредновали рад на пројекту и
закључили да је био веома успешан. Ђаци су рекли да је пројекат био занимљив, да су им
се свиделе све активности, да су научили много о чају и да су се лепо забавили током
учења.
Слађана Миловановић
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Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“
Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“ реализовали су наставници
Слободан Карановић, Бојан Миленовић и Марина Луковић заједно са одељењем VIII 1 у
Малој Иванчи током октобра, новембра и децембра 2018. године. Циљ пројекта је био
обележавање стогодишњице завршетка Великог рата, ширење патриотских осећања према
националној историји и упознавање ученика са локалним херојима Првог свеског рата.
Ученици су били веома мотивисани и радо прихватли све задатке. Активности ученика
током рада су биле истраживање и писање реферата о пробоју Солунског фронта, о српским
војводама које су учествовале у рату, о страним војсковођама, о животу наших војника на
Крфу. Ученици су током рада користили предавања са часова историје, гађанског
васпитања, веронауке и српског језика, књиге из школске библиотеке и интернет. Поред
реферата, ученици су писали измишљене интервјуе са локалним ратницима и правили
паное. Наставник историје показао им је презентацију о ратницима из наших крајева и о
Солуну и гробљу Зејтинлик. Препоручено је ученицима да погледају документарне филмове
о Првом светском рату, као и игране филмове и серије ове тематике. На часовима историје,
верске наставе и грађанског васпитања ученици су презентовали своје радове, читали
реферате о Милунки Савић, Оку соколовом, дечаку ратнику Момчилу Гаврићу, о великим
српским писцима учесницима рата и њиховом делу насталом у изгнанству на Крфу, о
хиљаду и триста каплара, Арчибалду Рајсу, Јанису Јанулису, Франшеу де Переу. Ученик
Стева Секулић емотивно и дирљиво је причао о свом чукундеди Драги Секулићу, последњем
преживелом солунском борцу. Са вероучитељем ученици су разговарали о значају вере и
молитве током тешких тренутака када се људи свакодневно суочавају са смрћу. Наставник
Слободан Карановић истакао је да су слобода и породица биле пресудне за мотивацију при
поласку наших ратника у ослобођење отаџбине, као и њихова жеља за повратком и
жртвовање за слободу. На часовима српског језика са ученицима се разговарало о српским
писцима који су се заједно са осталима повукли на Крф, о њиховом раду и стваралаштву у
туђини и о патриотској лирици. Ученици су чули и интересантну причу о поуларној грчкој
песми „Ми му тимонис матиа му“ коју је написао српски ратник заљубљен у лепу Крфљанку.
По завршетку пројекта наставници су са ученицима анализирали резултате рада.
Ученици су се сложили да су на овај начин научили много више и лакше, да су часови били
интересантни и да ће целог живота памтити неке од ових лекција.
Слободан Карановић
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Пројекат „Књига – најбољи друг“
Током првог полугодишта школске 2018/2019.
године учитељица Гордана Косанић реализовала је
пројекат „Књига – најбољи друг“ са својим ученицима.
Циљеви пројекта су: подстицање ученика на
читање и развијање читалачког укуса и вештине
читања, разумевање прочитаног и богаћење речника,
развијање критичког приступа прочитаном садржају и
способности мишљења и логичког закључивања,
развијање маште и креативности, сарадничког односа
и такмичарског духа.
Програм
пројекта
се
одвијао
кроз више
активности и радионица. Задатак ученика је био
читање изабраних дела, писање приказа и састава,
заједничка посета школској библиотеци, читање и
анализа цитата познатих аутора, прављење паноа,
илустровање најдражих ликова и евалуација пројекта.
Одржано је више радионица током којих су ученици
гласно читали омиљене делове из прочитаних књига и
стицали самопоуздање и смањивали страх од јавног
наступа. Са читањем ученици су развијали способност за писање, машту, емотивност,
креативан начин мишљења. Један школски час ђаци су провели у библиотеци и дружили се
са библиотекарком Марином која им је дала савете за писање приказа књиге.
Продукти пројекта су разноврсни. Ученици су радили приказ књиге или је прочитана
књига била мотив за писање састава. Илустовали су омиљене делове прочитаних књига и
ликове, анализирали цитате и делове књига и поставили своје радове на паное.
Евалуација пројекта је урађена помоћу анкете која је показала да ученици у четвртом
разреду читају много више него раније - поред лектире, читају и препоручене књиге које се
могу наћи у школској библиотеци и знају коју све улогу има књига у њиховом детињству.
Заједнички закључак ђака је да док се чита, може да се сања, машта, побегне, доживи
авантура, смеје, сазнаје, путује кроз простор и време, размишља, расте.
Гордана Косанић

Марија Јовановић IV1
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Позоришни фестивал
У Дому културе у Новом Медошевцу у
организацији ОШ „Диша Ђурђевић“ одржан је Седми
школски позоришни фестивал, од 4. до 6. децембра
2018. Учествовало је десет школа које су извеле
укупно 15 представа. Последњег дана фестивала,
док се нестрпљиво чекала одлука жирија, за децу је
приређен
занимљив
програм.
Наступила
је
предшколка драмска група, Плесни клуб „Колус“ и
мађионичар Бојан Богдановић.
Представници наше школе су се такмичили у
категорији млађих разреда са представом „Трнова
Ружица“. Наступ је био веома успешан. Освојили смо прво место, награду за најбољу
сценографију и ученица Тамара Кретић је освојила награду за најбољу глумицу за улогу
Грдане.
Била је ово лепа прилика да ученици још једном покажу своје глумачке таленте,
уживају на сцени и радују се победама. Ово ће их мотивисати за даљи рад на новим
глумачким изазовима.
Љиљана Вићовац
Новогодишња приредба у вртићу
У сарадњи са васпитачима предшколске установе у Малом Пожаревцу, ученици
четвртог разреда извели су представу „Трнова Ружица“ за децу из вртића. Представа је
одиграна 24. децембра 2018. у Дому културе. Након одгледане представе за глумце
установа је припремила слатко изненађење - пакетић. Надам се да ћемо наставити
постојећу сарадњу са васпитачима и проширити је и на друге активности.
Љиљана Вићовац
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Нова година
Новогодишња приредба у Поповићу
У Поповићу је одржана приредба 27. децембра 2018. Учествовали су сви ђаци од првог
до четвртог разреда. У веселом расположењу смењивали су се песме и рецитали о Деда
Мразу и Новј години. Завршница је била посебно забавна, духовит драмски текст праћен
музичким нумерама и дивним костимима насмејао је све присутне.
Након приредбе у холу школе одржан је новогодишњи вашар. Сви присутни су били
одушевљени рукотворинама наших ученика који су се ове године посебно потрудили да
направе мноштво новогодишњих украса, декорација и свакодневних предмета за кућу послужавника, кутија за накит, подметача.
Поред развијања ђачког предузетништва, деца су се дивно забављала израђујући
предмете заједно са својим учитељицама и родитељима током многобројних радионица.

Прослава у Малом Пожаревцу
У Малом Пожаревцу наставница Софија Зећовић приредила је јавни наступ за чланове
драмске секције. Они су присутним ученицима и наставницима приказали своју тачку „Ја
имам таленат“ током које су глумили, играли, певали и имитирали познате личности. Сви су
уживали у наступу наших талентованих ђака, нарочито ученици млађих разреда који су
касније наставили прославу Нове године у својим учионицама.
Прослава у Малој Иванчи
У Малој Иванчи одржан је новгодишњи маскембал. Ученици шестог разреда одлично су
се припремили и показали присутним друговима и наставницима дивне маске. Након ревије
маски, ученици су прочитали рецепт за пријатељство који су за ову прилику саставили.
Ученица Јована Глишић читала је описе својих другара из разреда, публика је погађала о
коме је реч и сви су се дивно забавили. Ученици млађих разреда су разменили поклоне на
журки коју су им организовали учитељи.
Дружење је настављено уз музику, песму, маскембал, игре. Владала је дивна
празнична атосфера која се преносила ходницима школе.
Марина Луковић
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Сопот – мој завичај
Као и претходних година, и ове школске године ученици наше школе радо су се
одазвали на литерарни конкурс „Сопот – мој завичај“. Пристигло је много радова, а само
они најбољи послати су у градску библиотеку. Награђене су наше две ученице, Анђелија
Симић, која освојила је прво место у категорији ученика од петог до осмог разреда, и Јована
Глишић, која је освојила треће место у истој категорији.
Сопот – мој завичај
Добродошао путниче, намерниче, странче! Застани, одмори се. Видим, први пут си
овде. Дођи, бићу твој друг на путовању кроз мој завичај.
Прија ти овај свеж и чист ваздух, диши дубоко. Ослушни, овде и трава дише, мирно и
дубоко. Греје те сунце, мази те, не буни се. Мали Пожаревац није мали, већ леп, миран,
весео отворио је срце за све добронамерне људе. Крошње су довољно велике да приме све
који желе да сврате у моје родно место. Ако прошетамо још мало пићемо чисту воду са
извора Ћерамиде. Слободно узми гутаљ. Ту пију и срна, и лане, знам, видела сам.
Испрљаћеш ципеле док стигнеш до највећег врха села Умка, али видећеш нешто што никада
ниси. Наићи ћеш на много засада бресака, крушака, шљива, дуња, кајсија, али и дивљих
купина и шљива крај пута. Узми слободно, послужи се, ништа ти неће бити. Узми и коју
мушмулу, то код тебе сигурно нема. Седи, одмори се!. Видиш, сунце већ залази. Овде се
мирно и слатко спава уз звук зрикаваца и ноћних птица.
Ето, мало смо прошетали кроз мој крај. Да бих све остале, који читају, држала у
неизвесности, нећу открити све чари овог места. Да бисте га до краја упознали, приуштите
себи обилазак до Малог Пожаревца. Нећете се покајати!
Анђелија Симић VIII2

Теодора Петровић IV2
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Сопот – мој завичај
Времена, некада тешка, некада лака долазе и пролазе. Смењују се људи, цареви,
краљеви, владе и владари. Завичај је вечан - он остаје. Носи се у срцу, оку, души...
Завичајне приче остају урезане по зидовима оронулих кућа; старинске шкриње чувају
прошлост мога краја. Причају приче да се овде војевало, рађало, стасавало, умирало,
заљубљивало. Старе, давно замандаљене воденице, причају да се овде млело брашно и
узимао ушур; воћњаци, њиве и виногради причају да су мирисале дуње, цветале трешње,
зреле кајсије; да се сејало и жело; да је мирисало грожђе и да су се точили вино и шира.
Лете и моји безбрижни дечији дани. Смењују се један за другим. Нисам више мало
дете, нисам ни одрасла девојка. Још сам у стању да ходам, трчим и јурим као без главе, да
играм жмурке и играм се у песку и правим ситне глупости! Знам, то нећу моћи довека. Зато
се трудим да своје детињство искористим максимално.
Живим ушушкана у топлоту породичног гнезда, и чини ми се, нико ми ништа не може.
Сањам безбрижна своје дечије снове, невине и плаве. Ипак, знам ко сам. Знам своје корене.
Знам своје порекло. Знам куда идем и знам ко ме увек чека.
Своје порекло носим дубоко у себи. Ја сам Шумадинка. Ја сам дете поникло из опанка.
Одгајана уз звуке хармонике и фруле, уз мирис топлог, тек узаврелог млека, уз мирис тек
покошене ливаде, уз мирис дуња са ормана.
Ја сам дете Космаја и Сопота. Зато волим свој Космај. Волим његово подножје
прошарано њивама и воћњацима, његове благе падине обрасле травом, његове шуме букве,
храста и мирисних четинара. Зато волим и Сопот, његова села, људе, цркве и њихове
звонике што позивају на молитву, његове улице, кровове, воћњаке, њиве, винограде,
изворе...
И срећна сам када заиграм коло, обујем опанке, обучем антерију и јелек. Ноге играју
познате мелодије. Срце игра још јаче и још лепше.
Свој завичај носим у срцу и у души. И када одем далеко, када ме понесу мириси и
укуси нечијег туђег неба, кад ме одушеве слике туђих планина и река, кад ме за часак
огреје неко туђе Сунце, кад ноге понете туђим звуцима, заиграју неке туђе игре, а усне
запевају неке туђе песме, ја свој завичај носим у срцу.
Моји су брежуљци лепши. Моји су потоци лепши. Моје су њиве лепше. И моје оранице,
и моја стабла, и моје песме, и моје игре...
Када сам овде, очи сијају јаче, срце јаче бије у грудима, осмех је блиставији и шири...
Јер, овде је мој корен, извор мога надахнућа и моја истина. Овде сам ја и овде је све
моје.
Јована Глишић VI1

Тамара Кретић IV2
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Прослава Светог Саве
У нашој школи је и ове године свечано
обележен Савиндан.
Пре припремљеног програма ученици и
наставници учествовали су у молитви и резању
колача. Приредбу су припремили ученици
старијих разреда из Мале Иванче. На самом
почетку сви заједно су отпевали Химну Светом
Сави, а затим је прочитана посланица коју је
ђацима, наставницима и родитељима упутио др
Томислав Јовановић, некадашњи ђак наше
школе,
а
данас
редовни
професор
на
Филолошком факултету у Београду. Потом су
ученици петог разреда рецитовали песме о
Светом Сави и извели једну кратку драмску
тачку. Онда су старији ђаци надахнуто
рецитовали стихове наших највећих песника
који су посвећени првом српском просветитељу и приказали један дужи драмски сегмент о
животу светитеља. С обзиром на то да Српска православна црква ове 2019. године
прославља 800 година своје самосталности, за коју се изборио управо Свети Сава, посебан
сегмент у програму био је посвећен обележавању овог великог јубилеја.
Програм је завршен уз пригодне мелодије које је на хармоници свирао ученик Лука
Ширник и хорску песму „Ми смо деца неба“ коју су, у пратњи нашег вероучитеља, дивно
отпевали одабрани ученици из свих старијих разреда.
Наша школа је поводом обележавања Савиндана расписала ликовни и литерарни
конкурс и награђено је четрдесеет ученика књигом. У овом броју часописа представљамо
награђене радове.
Данка Стојановић

Марија Јовановић IV1

Школски лист Чаролије, страна 29

Јована Поповић VIII2

Катарина Јовановић VII1
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Друго полугодиште
Обележавање Дана жена
Мала Иванча
Поводом обележавања Дана
жена у Малој Иванчи учитељи су
организовали радионицу током које
су ученици правили поклоне за
своје маме и баке.
Они су украшавали сапуне
декупаж техником и паковали их, а готове
радове су поклонили мамама и бакама.
Атмосфера је била дивна, сви су се
трудили да што боље и лепше украсе
припремљене сапуне.
У одељењеу II1 организована је још
једна активност током које су дечаци својим
другарицама из одељења правили цветове
од папира које су им поклонили осмог
марта. Ученици су тог дана писали и цртали
на тему „Моја мајка“ и рецитовали стихове о
мамама.
Ученици старијих разреда, чланови
новинарске секције, направили су изложбу
паноа о најзначајнијим женама српске
историје. Ту су се нашле биографије
монахиње Јефимије, књегиње Милице,
Милунке Савић, Милеве Ајнштајн, Катарине Ивановић.

Слађана Миловановић

Поповић
У Поповићу је 8. марта 2019. организована радионица за маме. Ученици су претходних
дана на часовима ликовне културе цртали своје маме. Од тих радова направљен је пано, а
на самој радионици маме су се трудиле да се на цртежима пронађу. Следећа активност била
је да ученици допуне реченице о томе шта њихове маме воле да раде у слободно време,
када су љуте, када су срећне, тужне, шта заборављају. Исте те реченице допуњавале су и
маме, након чега су их читали и упоређивали одговоре. Циљ
активности био је да се покаже како деца виде своје маме.
Одговори су били забавни, духовити, насмејали су све
присутне.
Након радионице ученици од првог до четвртог разреда
одржали су приредбу за присутне маме и баке. Смењивали су
се скечеви, рецитали и песме о мамама, родитељској љубави и
породичној срећи. Сви присутни су били задовољни и
насмејани у добром расположењу напустили просторије школе.
Ружица Будимкић
Мали Пожаревац
Поводом обележавања Дана жена организована је
радионица са мамама и бакама у одељењу III2. Учитељица Деса
позвала је наше маме и баке да заједно правимо маце од
украсног папира, разне честитке и цветове. Радионица је
протекла у ведром расположењу, било нам је јако забавно, као
и увек. Наше маме воле школске радионице које организује
учитељица Деса, јер се тада врате у своје детињство.
Вишња Ићитовић III2
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Конкурс „Покреномо нашу децу“
Наградни конкурс „Покренимо
нашу децу“ био је намењен свим
основним школама из Републике
Србије. Конкурс је отворен у оквиру
истоименог програма којим Aqua
Viva, бренд компаније Књаз Милош и
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, уводе додатних
15 минута свакодневне физичке
активности у школе у Србији. Циљ
програма јесте превенција лошег
држања, гојазност и неактивности
код ученика од 1. до 4. разреда.
Ученици I1 из Мале Иванче
учествовали
су
на
наградном
конкурсу „Покренимо нашу децу“ и
добитници су награде (пакет модерних реквизита за вежбање који ће оплеменити физичке
активности ученика).
Ученици су били веома заинтересовани за учешће на наградном конкурсу, трудили су
се у осмишљавању „приче приказане кроз покрет“ и целокупном раду. Почетком другог
полугодишта освојена награда је стигла у школу. Ученици су били веома срећни и поносни
на успех који су постигли како за одељење тако и за нашу школу.
Добијена опрема увелико ће допринети да настава физичког и здравственог васпитања
свим ученицима наше школе буде креативна, занимљива и подстицајна, да буду у већој
мери физички активни јер на тај начин јачају своје здравље.
Синиша Босић
У свету ликовних уметника
У одељењу II1 реализован
је пројекат „У свету ликовних
уметника“, од 24. фебруара до
14. марта 2019. године.
Током разноврсних активности ученици су се упознали
са најпознатијим светским и
српским ликовним уметницима.
Прво су изучавали сликара
Саву
Шумановића
и
његово најпознатије дело „Бело
на белом“, након чега су ђаци и
сами цртали пејзаж попут
нашег великог сликара.
Други задатак је био да се
упознају са животом и делом необичне сликарке Алме Томас и цртају инспирисани
круговима и разнобојним тачкама као она. Трећи је донео причу о биографији Пабла Пикаса
и цртање портрета сличних његовима.
Током следеће две активности ученици су истраживали о животу и раду Ван Гога и
Салвадора Далија и цртали по узору на њихове слике „Звездана ноћ“ и „Медитирајућа
ружа“.
Циљеви овог пројекта су развијање уметничких и креативних способности ученика,
развој иницијативе, самопоуздања и способности креативног изражавања и обликовање у
складу са узрастом, знањем и вештинама из подручја ликовне културе.
Ученици су се упознали са делима великих ликовних мајстора и подстицани су да
комуницирају међусобно, развијају социјалне и грађанске компетенције и разијају
креативност и машту.
Слађана Миловановић
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Пројекат Innovate your dreams 2019.
Учитељица
Гордана
Косанић
реализоваа је са ученицима IV1 пројекат
Innovate your dreams 2019. Пројекат је
почео 14. јануара 2019. и трајао је седам
недеља. Циљ овог пројекта је да помогне
ученицима да се припреме за занимања
будућности.
Пројекат се бави промоцијом три од
укупно седамнаест одрживих развојних
циљева Уједињених Нација - квалитетно
образовање,
приступачна
и
чиста
енергија,
индустрија,
иновације
и
инфраструктура.
Пројекат такође има за циљ да
помогне наставницима да схвате СТЕМ
образовање путем пројекта учења и
подучавања како да изграде вештине које
ученици треба да развијају убудуће.
Задаци током пројекта су били
„Обећавајућа будућност“, „Све што можеш
да замислиш можеш и да оствариш“,
неговање компетенција, „Свет 2030“,
„Грчански точак“, „Приступачна и чиста
енергија“.
Радећи на овоим задацима ученици
су прикупили важне информације о
обновљивој енергији, а наставник је
усмеравао
ученике
ка
спровођењу
експеримената.
Гордана Косанић
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Путовање по Италији
Наставница
географије
Радица
Јаћимовић
реализовала је 21. марта 2019. године угледни час у
одељењу VI1.
Циљ часа је био обрада лекције о Италији.
Часу су присуствовали директор школе Ксенија
Илић, Данка Стојановић, Тања Ћирковић, Слободан
Карановић, Бранка Миладиновић, Марина Луковић,
ученици седмог разреда из Мале Иванче, Сања и
Алесандро Канепа родитељи нашег ученика Луиђија, и
неколико ученика V2. Угледни час је трајао два школска
часа.
Након што су публици подељени флајери са
представљеним активностима, публици се обратио Марко
Ристић костимиран као Јулије Цезар. Ученик је говорио
монолог који је за ову прилику написао наставник
историје Слободан Карановић. Упознао је све присутне
са животом и радом овог чувеног римског императора.
Затим је Јована Глишић говорила о најпознатијим
Италијанима проналазачима и морепловцима. Присутни
су могли да чују интересантне приче о Кристофору Колумбу, Марку Полу, Америгу
Веспучију. Ова уводна активност завршена је укрштеницом коју су решавали ученици
шестог разреда а која се тицала Италије.
Главни део часа заузимала је презентација и представљање Италије. Ученици су били
добро припремљени, говорили су о географским карактеристикама Италије, клими, рељефу,
положају, хидрографији, становништву, привреди, индустрији, моди, пољопривреди и
туризму. Свако излагање је пратила добро припремљена презентација. Ученици су
представили и своје паное, цртеже и макете за сваку од наведених тема.
Током следеће активности ученици су презентовали своја истраживања о
занимљивостима из Италије. Чули смо интересантне податке о италијанској химни, након
чега смо је и чули. Ученик Луиђи Канепа покушао је да нас научи неколико речи из
италијанског језика. Затим су ученици говорили о италијанској кухињи и показали нам
диван пано на којем су направили Италију од различитих тестенина. Након тога ређале су
се занимљивости о Торњу у Пизи, боћању, Венецији, Фиренци, Риму, Пинокију, Парку
чудовишта и о имендану италијанских градова. Причу је пратила презентација са мноштвом
фотографија, филмова и музике и ученички панои. Након одслушаних арија које изводи
Лучано Павароти, ученици су излагали о Ватикану и Сан Марину, државама у држави и
чувеној драми „Ромео и Јулија“.
Након ове активности уследио је квиз знања о Италији. Ученици су се поделили у две
екипе, одговарали и на креативан начин поновили градиво о Италији. После је уследио и
забавнији део такмичења, низање макарона на конац и покушај да се што брже наниже
огрлица и вађење шпагета из кесе маказама. Ученици и публика су се лепо забавили и
насмејали.
На самом крају овог интересантног часа, Луиђи Канепа V2 је представио помоћу
презентације свој родни град Напуљ, делом на италијанском језику, делом на српском.
Анђела Стојановић и Михајло Симоћ, ученици V 2 презентовали су своја истраживања о
Напуљу и показали направљен пано. Затим је Анђела Стојановић рецитовала на
италијанском и српском песму „Време“, а Анастасија Васиљковић V 2 представила своје
цртеже и пано о најпознатијим вулканима у Италији.
Након послужења, пице и италијанских националних колача, уследила је евалуација
часа. Ученици су били јако задовољни и својим радом током припреме за сам угледни час и
својом презентацијом припремљеног материјала на самом часу. Закључили су да ће се
градиво научено на овом часу дуже памтити и лакше научити.
Присутни наставници и директор школе сложили су се да је час био успешан, добро
осмишљен и реализован, да се током целог часа видео уложен труд и наставника и ученика.
Нарочито је био интересантан утисак присутних родитеља који су били одушевљени часом,
презентацијом о њиховој домовини и атмосфером која је владала током целог часа. Сви
присутни су честитали и наставнику и ђацима.
Марина Луковић
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Пројекат „Моба и прело“
Наставница српског језика Софија Зећовић
реализовала је са ученицима петог и седмог
разреда у Малом Пожаревцу пројекат „Моба и
прело“. На угледном часу 2. априла 2019. године
презентовани се резултати и постигнућа ученика.
Угледном часу присуствовали су директор
школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић,
наставници
Данка
Стојановић,
Слободан
Карановић, Маја Вучић, Милена Илић, Љиљана
Вићовац, Марина Луковић и ученици V2 и VII3.
Циљеви пројекта су оспособљавање ученика
за правилно коришћење језика у различитим
говорним ситуацијама и стицање знања о улози и
значају језика у националној култури и традицији.
Пројекат је трајао два месеца. Ученици су
радили у групи, у пару и индивидуално. Остварена
је корелација између српског језика, историје,
ликовне и музичке културе.
Задаци на којима су ђаци радили су:
истражити о животу и раду Вука Стефановића
Караџића, објаснити карактеристика народних
лирских песама, објаснити основне карактеристике
посленичких народних лирских песама са репрезентативним примерима, посетити музеје
Народни, Педагошки и Музеј Вука и Доситеја.
Пројектом су развијане следеће међупредметне компетенције: комуникација,
компетенција за целоживотно учење, сарадња, рад са подацима и информацијама,
решавање проблема, дигитална компетенција и естетичка.
Тамара Грујић, ученица VII3, обучена у народну ношњу, током целог угледног часа
била је у улози водитеља. Најавила је Алексу Симића VII3, костимираног у Вука
Стефановића Караџића, који је у првом лицу говорио о Вуковом животу и раду. Убрзо му се
придружио Доситеј Обрадовић кога је глумио Немања Павић VII 3. Кроз дијалог упознали су
публику о сукобу између њих двојице. Ученица петог разреда Анђела Стојановић, у улози
Мине Караџић, говорила јеприлагођен одломак из представе „Мој отац Вука Караџић“ о
породичном животу породице Караџић, школовању, раду и смрти Вука Караџића. Након тога
ученици петог разреда смењивали су се и говорили о томе како су савременици видели
Вука, прочитали су Вуково писмо Лукијану Мушицком, говорили су о Вуковој подели
народне књижевности, о одликама и карактеристикама посленичких лирских песама, о моби
и прелу. Током целог излагања ученика пратила их је и презентација.
Наставник историје Слободан Карановић причао је присутнима интересантну историју
о фесу, традиционалном делу народне ношње. Потом смо чули песму „Наджњева се момак и
девојка“ и Вуков опис мобе. Ученици петог разреда рецитовали су песме у којима је
централни мотив моба „Јабланова моба“, „Моба“, „Опет о моби“ након чега је наставница
Софија Зећовић причитала Вуков опис игре „Кад се хватају сламке“ и испричала о шалама
током моба. Ученици петог разреда надахнуто су говорили о одликама прела, девојачкој
спреми, традицији ткања ћилимова, рецитовали песме „Преди момо дарове“, „Кујунџија и
хитропреља“. На крају излагања погледали смо инсерт из сериије „Вук Караџић“ и трејлер
који је припремила наставница Софија Зећовић.
Водитељка пројекта Тамара Грујић нашла се на крају у још једној улози, улози
новинара који је урадио евалуацију часа са ученицима и присутним наставницима.
Ученицима се много свидео рад током пројекта, проналажење важних информација,
прављење паноа, цртање портрета Вука и Мине, посета Народном музеју, Педагошком
музеју, Музеју Вука и Доситеја. Све им је то помогло да се припреме и реализују пројекат уз
помоћ наставнице. Видело се током часа да су ученици добро припремљени, да су
искористили искуство стечено приликом посете музеја.
Наташа Демић је констатовала да је овај пројекат одличан пример који је осмишљен са
добрим циљем и реализован тако да сваки сегмент часа зналачки доводи до постављених
исхода. При том, деци је храбро дата доминантна улога коју су успели да изнесу.
Марина Луковић
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Настава у природи
Годишњим планом рада за школску
2018/2019.
годину
школа
је
планирала
реализацију наставе у природи за ученике од
првог до четвртог разреда. Ове школске године
настава у
природи реализована
је на
Дивчибарима у периоду од 11. до 18. априла
2019. године у сарадњи са Центром дечијих
летовалишта Београд. Поред ученика из Мале
Иванче, Малог Пожаревца и Поповића, ишло је
девет учитеља.
Боравак на планини је био испуњен
разноврсним организованим активностима од
јутра до вечери. Након буђења и спремања
соба, ученици су имали јутарњу гимнастику, а
од 10 часова су ишли у шетње које су
организоване до Малог и Великог Голупца, као
и до других места у близини одмаралишта.
Испред одмаралишта налазе се терени за
кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал које
су ученици радо посећивали и играли се.
Вечерње друштвено-забавне активности
биле су посебно привлачне за ученике. Оне су
биле разноврсне и чиниле су их различити
квизови
и
надметања:
Ревија
фризура,
Маскенбал, Покажи шта знаш... Ученици су
показали своје знање и сопсобности и добили
заслужене дипломе.
Циљ и садржај програма наставе у
природи реализован је употпуности.
Гордана Косанић
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Фестивал „Велика школска позорница“
На фестивалу „Велика школска позорница“
одржаног 19. априла 2019. године учествовали су
ученици наше школе са представом „Трнова Ружица“.
Дан је почео дочеком учесника у Карађорђевом
конаку. Учеснике су дочекали учитељи ОШ „Сестре
Радовић“ Белосавци, који су били водичи и домаћини
свакој школи госту фестивала. Обишли смо конак,
посетили музеј и упознали се са културно–историјским
знаменитостима Тополе.
У категорији млађи школски узраст од укупно 17
пристиглих пријава, наша школа је изабрана да
учествује у завршној манифестацији фестивала. Имали
смо прилику да се дружимо са другарима из још
четири основне школе: ОШ „Јосиф Костић“ из
Лесковца, ОШ „Милутин Јеленић“ из Горње Трнаве,
ОШ „22. децембар“ из Доње Трепче и ОШ „Милан
Ракић“ из Мионице.
Ученици су се међусобно дружили, наставници
разменили искуства, стекли нова познанства. Првог
дана фестивала било је преко сто учесника,
наставника, ученика и родитеља као подршке, а
стручни жири фестивала „Велика школска позорница“
био је у саставу: Фуад Табучић, глумац и редитељ,
председник жирија, Петар Лукић, глумац Позоришта
за децу Крагујевац, мр Сузана Јевтовић, професор
музичке културе у Првој крагујевачкој гимназији
Наша представа добила је следеће награде:
- Најбоља представа у целости:
- Најбоља режија
- Најбоља женска улога Тамари Кретић, за улогу
вештице Грдане
- Посебна награда за глумачко остварење Тијани
Грујић за улогу краљице.
Из Тополе смо се вратили пуни награда, лепих
утисака и спремни за нове глумачке изазове.
Љиљана Вићовац
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Пројекат Здрав живот
У
реализацији пројекта
„Здрав живот“ учествовали су
сви ученици издвојеног одељења из Поповића.
Пројекат
смо
започели
током Дечје недеље предавањем медицинске сестре из Дома
здравља о превентивном чувању
здравља.
Трајао је седам месеци, а
евалуација и практична примена
су реализоване током наставе у
природи на Дивчибарама. Тамо
су ученици свакодневно ишли у
шетње. Препешачили смо у току
осам дана укупно 45 километара, надисали се здравог планинског ваздуха и уживали у
прелепим пределима. Сваког дана смо учествовали у поподневним спортским активностима
и показали своје физичке способности. Собе и своје ствари смо одржавали уредним и за то
добијали похвале од радника одмаралишта.
У пројекат су, осим учитељица из Поповића, били укључени и предметни наставници.
Наставнице енглеског језика Јелена Стевановић и Марина Ружић су реализовали
радионицу-Здрава храна, наставник историје Слободан Карановић-Храна кроз историју, а
наставница географије Радица Јаћимовић тему Бање у сврси здравља. Вероучитељ Бојан
Миленовић је у сарадњи са учитељицама реализовао радионицу Здрава храна и здравље у
Библији. Учитељице су реализовале још пуно занимљивих радионица: Азбука здраве хране,
Збогом пепељаро, Воће и поврће побеђује колаче, Сачувајмо здраве зубе, У здравом телу
здрав дух, Саветник о здрављу, Спорт као начин живота-сајам спорта, Лековито биље,
Лакше торбе здравији живот, Кораком до школе-кораком до здравља, Хигијена чува
здравље. Производ овог пројекта је мноштво ликовних и литерарних радова, брошура,
презентација и паноа. Сви радови ће се наћи у специјалном издању електронског часописа
који ће бити посвећен овом пројекту.
Ученици су активно учествовали у свакој радионици, извршавали истраживачке
задатке, прикупљали потребан материјал, писали извештаје о раду. Своје задовољство су
изражавали кроз рад и своје радове.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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Ускршњи вашар
Поводом предстојећег празника,
ученици нижих разреда из Мале Иванче
са својим учитељима су организовали
Ускршњи базар, 24. априла 2019. године.
Тезга у центру села је била богата
разним тематским ручним радовима.
Било је ту разних ускршњих
корпица, декупажа на разним дрвеним
предметима, украшене грнчарије, гипсаних држача за јаја.
Купци су били чланови породице,
старији другари, запослени, мештани.
Ученици су уживали и одлично су
се снашли у улози малих трговаца.
Милица Лучић
Easter
У оквиру наставне теме Easter ученици од 1. до 4. разреда у издвојеном одељењу у
Поповићу су се упознали са сличностима и разликама у обележавању овог празника на
подручју где је говорни језик енглески и у Србији. Ученици су играли игрице Bunny Buzz,
Egg and spoon race, Alphabet egg hunt. Они су се такмичили у трци носећи јаје у кашики,
састављајули речи од слова која су била исписана на папирићима у боји у облику јаја,
бројали на енглеском мењајући поједине бројке реченицом I love Easter Bunny. Једна од
најзабавнијих игрица је била Easter egg
hunt - ученици су тражили сакривена
чоколадна јаја са којима су се на крају и
почастили. Час је завршен прављењем
маски зеца, бојењем сличица за пано и
кићењем Васкршњег дрвета украсима у
облику јаја. Ученици су кроз одрађене
активности осетили дух прославе овог
празника у Великој Британији.
Јелена Стевановић
Сајам цвећа
У Поповићу је 25. априла 2019.
реализован продајни сајам цвећа. Ученици
су током другог полугодишта садили и
гајили собно цвеће које су продавали
током сајма.
Ружица Будимкић
Базар
Ученици нижих разреда у Малом
Пожаревцу организовали су неколико
радионица са родитељима поводом Ускрса.
Правили су украсе и употребне предмете
који се користе током овог великог
хришћанског празика.
Продајни базар је одржан 25. априла
у просторијама школе. Ђаци су своје
производе
продавали
родитељима
и
наставницима. Сакупљени новац биће
потрошен за организацију неке следеће
радионице.
Босиљка Ћоровић
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Пројекат Минимини
Ученици нижих разреда наше
школе учествовали су 22. априла
2019. године у пројекту Минимини
спорт
у
организацији
Спортског
савеза
Београд
уз
подршку Секретаријата за спорт и
омладину града Београда.
Циљ пројекта је да подстакне
системско вежбање, створи навику
за учешће у спорту, повећа
физичку активност код деце у
циљу превенције лошег држања и
хипокинезије код деце млађег
школског
узраста
као
и
социјализације деце на почетку
школовања.
Наши ђаци су похваљени од
организатора због брзине и спретности. Емисија о овом пројекту емитована је 12. маја 2019.
године на другом каналу РТС-а, а снимак ће бити постављен на јутјуб каналу наше школе.
Ученици су са задовољством учествовали у овом пројекту. Били су срећни јер су
добили дипломе, слаткише и похвале директорке Ксеније Илић, својих учитеља и
организатора пројекта.
Милица Лучић
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Интервју са Катарином Бранковић, ученицом VII2
Ученице седмог разреда Ана Марковић и Анђела Марковић урадиле
су интервју са Катарином Бранковић која је освојила друго место на
Републичком такмичењу Књижевна олимпијада.
Иза тебе је једна невероватно успешна школска година.
Ређала су се такмичења, освајала си прва места, сви се питамо
како постижеш све то, постоји ли нека тајна?
Нека специјална тајна не постоји. Потребно је желети, бити сигуран
у себе, суочити се са свим што нам се чини немогућим, не треба
избегавати проблеме, јер ће нам кад тад поново покуцати на врата и
нећемо моћи да их избегнемо. Наравно, добра организација је подједнако
важна. Што се мене тиче, за сваки дан правим план и на основу њега
постижем све што зацртам. Ово сте вероватно чули од својих родитеља,
наставника, а сада имате прилику да чујете и од мене, некога ко их је
послушао. Верујте ми, ко се једном упусти у ово, убудуће ће пливати
само у низу својих успеха, проверен и делотворан рецепт.
Највећи успех је дошао пре два дана. На републичком такмичењу Књижевна
олимпијада си освојила друго место! Честитамо од срца. Какав је то осећај?
Хвала на честиткама! Доћи до републичког такмичења и освојити нешто, то је осећај
који заиста не могу описати. Ово је мој први сусрет са републичким такмичењем и
пресрећна сам што је одлично прошао, стекла сам још једно дивно искуство. Али није то
нешто што заувек треба сматрати „пустим сновима“, иза овог другог места стоји много
уложеног труда, посвећености и љубави, како мог, тако и моје наставнице Данке
Стојановић, тако да је успех оправдан. Иначе, још увек не верујем у то што се догодило.
Ко ти је у свему што радиш највећа подршка?
Највећа ми је подршка породица, да будем прецизнија, старији брат. Он је увек ту за
мене, подржава ме у свему, даје веома корисне савете, учи ме на својим грешкама.
Пресрећна сам што имам таквог брата.
Да ли уопште имаш слободног времена и чиме волиш да га испуниш?
Да будем искрена, од када је почела сезона такмичења, мог слободног времена је било
све мање. Није уопште лако учити и радити редовне домаће задатке. Било је ту и остајања
до поноћи над књигом и тестовима. Зачудим се кад дође дан да све урадим пре времена
које одредим, и ето моје мале слободице. Њу испуни читање романа, слушање музике,
цртање, шетња, писање, све зависи од расположења. Оно што је добро, то је да је реч
„досада“ нестала из мог живота.
Шта те чини срећном?
Сваког дана се будим насмејана и тражим разлоге због којих ће тај дан бити посебан.
Самим тим од раног јутра испуњена сам позитивном енергијом, па ме чини срећном све што
ме окружује. Ипак, најсрећнија сам када успешно прођем на такмичењу, када савладам нове
плесне кораке, када откријем лепоте које неколико обичних белих папира чувају.
Којим послом би волела да се бавиш једног дана?
Не волим када ми се постави ово питање и желим да тај дан моје коначне одлуке буде
што касније. Не знам којим послом назвати моја интересовања, али биће везана за
уметност, и не бих волела да сам ограничена радним временом од 8 до 16 часова. Оно што
имам на уму не бих да откривам, видећемо ускоро шта ће то бити.
Ми смо поносни што си ти баш у нашој школи, за крај те молим за неку поруку
свим нашим другарима.
Драго ми је што ова школа уме да цени нечији труд и велика ми је част што сам њен
ученик. А што се тиче поруке, могу слободно рећи да не планирам да се зауставим на овоме
што сам постигла, а то што сам урадила није мала ствар. Отуда и порука - никада не
одустајте, идите напред све док не остварите свој циљ, а када остварите свој сан немојте да
вас обузме слава да се уобразите и помислите да сте освојили цео свет, већ правите нове
границе и идите у нове победе. Живот је једна велика трка и увек треба да будете спремни
на знак за почетак, али уједно и да уживате у њој и не размишљате о њеном крају. Ето неке
мале поруке.
Знамо да те чека и Републичко такмичење из српског језика. Срећно и у
Тршићу. Хвала на времену које си издвојила за овај разговор и желимо ти још
много успеха у будућности!
Хвала, надајмо се најбољем.
Ана Марковић и Анђела Марковић VII2
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Анђела и Јелена Ристић VII2

Успеси ученика
Српски језик
Анђела Стојановић V2 - прво место на
општинском такмичењу, треће место на
градском
Катарина Бранковић VII2 - прво место
на општинском такмичењу, друго на
градском, пласман на републичко
Јована Ољача VI1 - треће место на
општинском такмичењу, треће место на
градском
Ана Марковић VII2 -друго место на
општинском такмичењу
Књижевна олимпијада
Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу, друго на градском,
друго на републичком
Сузана Стевановић VIII1 - друго место на општинском такмичењу
Анђелија Симић VIII2 - треће место на општинском такмичењу
Географија
Анђелија Симић VIII2 - треће место на општинском такмичењу, друго место на градском
Јована Поповић VIII2 - треће место на општинском такмичењу, треће место на градском
Драган Ољача VII1 - друго место на општинском такмичењу, треће место на градском
Биологија
Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу, пласман на градско
Ана Марковић VII2 - друго место на општинском такмичењу, пласман на градско
Лидија Вуковић VII3 - друго место на општинском такмичењу, пласман на градско
Историја
Драган Ољача VII1 - друго место на општинском такмичењу
Математика
Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу
Мислиша
Ана Божанић III1 - треће место
Павле Ђурић III2 - похвала
Француски језик
Јована Поповић VIII2 - прво место на општинском такмичењу
Анђелија Симић VIII2 - друго место на општинском такмичењу
Такмичење рецитатора
Тијана Грујић IV2 - друго место на општинском такмичењу
Хемија
Ана Марковић VII2 - треће место на општинском такмичењу
Физичко васпитање
Екипа дечака у категорији V и VI разред – прво место на општинском такмичењу
Школско првенство у такмичењу из каратеа
Александра Милутуновић VIII2 - прво место, Душан Милутиновић VI2 - треће место
Литерарни конкурс Лето без бриге проведи крај књиге
Симонида Марковић IV1 - друго место
Литерарни конкурс Мост разумевања–међугенерацијска солидарност
Матеја Станковић VI2 ушао је у финале, док су радови Николе Милошевића VI2 и
Лазара Поповића VI2 похваљени
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Седми школски позоришни фестивал у Новом Медошевцу
Представа „Трнова Ружица“ученика IV2 освојила је прво место, награду за најбољу
сценографију и ученица Тамара Кретић је освојила награду за најбољу глумицу за улогу
Грдане
Литерарни конкурс Сопот - мој завичај
Анђелија Симић VIII2 прво место, Јована Глишић VI1 треће место
Покренимо нашу децу
Награђени су ученици I1
Литерарни конкурс Зелена учионица
Награђени су ученици IV2 Ђорђе Петровић, Сара Живковић, Тијана Грујић
Велика школска позорницаУченици IV2 освојили су прво место за најбољу представу „Трнова Ружица“, најбољу
режију, најбољу глумицу Тамару Кретић и најбоље глумачко остварење Тијану Грујић
Дечији савез Врање Ликовни конкурс „Најлепша мама“
Катарина Козић IV1 прво место
Фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке“
Тијана Грујић IV2 треће место, Сара Живковић IV2 треће место, Ђорђе Петровић IV2
похваљен
Мале олимпијске игре
Прво место на општинском такмичењу II и III разред и пласман на градско

Ања Векић V1
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