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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

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

периода школске 2019/2020. године. 

Ту су текстови наставника и ученика о обележавању Дана европских језика, Дечије 

недеље. Наставници и ученици пишу о реализацији тематске и пројектне наставе. 

Ту су и текстови ученика о најзанимљивијм часовима.  

У рубрици Спорт у школи налазе се извештаји о спотрским активнностима и 

дешавањим у првом класификационом периоду. 

 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 
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Активности у школи - септембар 

Дан европских језика у нашој школи 

Мала Иванча 

У Малој Иванчи је обележен Дан европских 

језика 2. октобра 2019. године. Реализован је у 

сарадњи наставника Данке Стојановић, Марине 

Луковић, Радице Јаћимовић, Светлане Матко, 

Наде Аранђеловић и Марине Ружић. Јавном часу 

су присуствовали директор школе Ксенија Илић, 

наставници Марина Ружић, Данка Стојановић, 

Марина Луковић, Светлана Матко, Радица 

Јаћимовић, Бранка Миладиновић, Милена Илић 

и ученици од петог до осмог разреда.  

Марина Ружић је пожелела добродошлицу 

присутним гостима и истакла важност овог Дана. 

Програм је отворен саветима како брзо научити 

страни језик, након чега су ученици осмог 

разреда извели кратак скеч на енглеском језику. 

Наставница Радица Јаћимовић је прочитала 

песму „Волга“ на руском језику и презентовала је паное о Русији. Светлана Матко је 

пуштала песме на различитим језицима, а ученици су погађали на ком је језику песма. 

Ученици петог разреда су израђивали паное о англикацији српског језика и палиндромима. 

После занимљивих и едукативних садржаја којима су афирмисани страни језици, ученици 

седмог и осмог разреда су изразили задовољство што се у школи традиционално обележава 

Дан европских језика, али су нагласили и важност неговања и очувања матерњег језика. 

Цитирали су речи Стефана Немање који је говорио о томе колико је важна и света свака реч 

српског језика, а затим представили своје истраживање о превеликом броју неких помодних 

и страних речи које млади данас употребљавају науштрб дивних речи које нуди наш језик. 

Ученица Јована Глишић прочитала је песму коју је написала за ову прилику. Ученици седмог 

и осмог разреда говорили су о изазовима које су реализовали током септембра, а тицали су 

се обележавања овог датума. Тако су гледали серије и филмове на неком страном језику без 

превода, слушали музику, писали сатаве и писма. Презентацију су заврпили рецитацијама 

на француском, енглеском, руском и српском језику. 

Програм је затворен квизом у ком су представници различитих разреда одговарали на 

питања, спајали речи са језиком на ком су дате, избацивали уљеза у језичким породицама, 

погађали језик који су слушали, погађали значење истих речи у различитим језицима, 

погађали из ког језика су преузимане неке српске речи. Победничка екипа била је 

награђена наруквицама на којима су исписане реченице на више европскох језика које је за 

ову прилику припремила Светлана Матко. 

Натавнице географије Радица Јаћимовић и биологије Бранка Миладиновић одржале су 

у свим одељењима осмог разреда своје часове на свом изворном дијалекту. Ученици су били 

у прилици да поред нових лекција из географије и биологије чују косовско-ресавски и 

зетско-јужносанџачки дијалекат.  

Ученици су били задовољни и обогаћени новим сазнањима о језику. Показали су 

велико интересовање за обележавање овог важног датума и спремност да учествују у свим 

активностима. Након јавног часа сви присутни су били у прилици да погледају изложбу 

ликовних радова које су ученици од петог до осмог разреда радили са наставницом 

ликовног Надом Аранђеловић. Ученици су били јако креативни и маштовити. Урадили су и 

лого за обележавање овог датума и са својом наставницом послали на конкурс који је 

организован на сајту https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx 

По завршетку обележавања овог важног датума, ученици осмог разреда са наставницом 

Марином Ружић направили су филмове који се могу погледати на Јутјуб каналу наше школе:  

https://www.youtube.com/watch?v=6byepi3QkwA 

https://www.youtube.com/watch?v=LATH12oXscI 

https://www.youtube.com/watch?v=bPldbbU7Y0g. 
 

Марина Ружић и Данка Стојановић 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6byepi3QkwA
https://www.youtube.com/watch?v=LATH12oXscI
https://www.youtube.com/watch?v=bPldbbU7Y0g
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Мали Пожаревац 

Дан европских језика у Малом Пожаревцу обележила је наставница српског језика 

Софија Зећовић са ученицима VIII3 у сарадњи са наставницима Десанком Милојковић и 

Слободаном Карановићем 26. септембра 2019. године.  

Ученици су прочитали Вуков цитат  о језику као и тумачење које је дало Друштво за 

очување српског језика. Затим су наставници који потичу из различитих дијалекатских 

подручја читали одломке из одабраних књижевних дела. Тако је као пример за косовско-

ресавски дијалекат Десанка Милојковић прочитала одломак „Петријиног венца“, а за 

призренско-тимочки басну „Лисица и лисиче“.  

Слободан Карановић прочитао је одломак из „Српске историје нашег времена“ као 

пример за источнохерцеговачки дијалекат.  

Софија Зећовић прочитала је одломак из дела „Покондирана тиква“ као пример за 

шумадијско-војвођански дијалекат.  

Час је био занимљив, интересантан, ученици су по први пут чули оригиналан говор за 

дијалекте којим својим говором не припадају. Ученици су током евалуације часа рекли да 

им се час допао, да је им је било чудно, лепо и смешно, нарочито су изразили похвале за 

учитељицу Десу. Сложили су се да је овакав час једно ново искуство за све њих.  

 

Софија Зећовић 

Поповић  

У издвојеном одељењу у Поповићу, обележен је Дан европских језика 26. септембра 

2019. године. Реализован је у сарадњи наставника Сање Петровић, Ружице Будимкић, 

Јелене Стевановић и Марине Ружић. Ученици сва четири разреда су подељени у шест група 

тако да је у свакој групи био по један или два представника сваког разреда. Представници 

група су извлачили језик и државу коју ће представљати. Свака група је представљала по 

један језик тј. државу (енглески, италијански, француски, руски, немачки и грчки).  

Обележавање овог важног датума је реализовано кроз неколико активности у којима 

су ученици представљали себе и храну земље на језику који је њихова група извукла; 

опонашали и имитирали песму на језику који су сами представљали, препознавали писане 

форме реченица које су изговарали кроз игре глувих телефона и помешаних речи, 

препознавали језик песама које су слушали и погађали из које је земље храна коју су 

пробали.  

На паузи, уз музику, ученици су уживали у храни свих ових земаља.  

Након паузе, ученици су израђивали паное, представљајући на њима језик своје 

групе. 

 

Марина Ружић 
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Тематска настава „Јесен“ 

У одељењу III1 обележен је први дан 

јесени тематском наставом „Јесен“ 23. 

септембра 2019.године. Ученици су са својом 

учитељицом реализовали неколико креативних 

активности, мотивисани доласком јесени, на 

часовима српског језика, природе и друштва, 

музичке културе и ликовне културе. Ђаци су 

читали и анализирали песму „Септембар“ 

Душана Костића, разговарали о променама у 

природи које се дешавају током јесени, певали 

„Јесенске песме“, цртали, правили колаже и 

паное. Након реализованих активности 

ученици су направили изложбу својих радова 

у учионици. 

Тематски дан је одржан са циљем да 

ученици повежу знања из више предмета и да 

тако повезана знања делују на њихов раст 

креативног потенцијала и на стицање трајнијег 

знања. 

 

Слађана Миловановић 

 

Пројекат Наши договори 

Пројекат Наши договори 

реализован је током сеп-

тембра и почетком октобра са 

професорком енглеског језика 

Јеленом Стевановић који је 

уједно био и примена нау-

ченог са семинара „Награда и 

казна“. 

Циљ пројекта je 

развијање свести ученика о 

важности поштовања школ-

ских правила. 

Кроз реализацију про-

јекта повезани су сродни 

садржаји света око нас, 

драмско-литерарне секције, 

српског и енглеског језика. 

Током пројекта, ученици 

су сами набрајали каква би 

правила желели да постоје у 

школи техником олује идеја. 

Затим смо изабрали најважније, написали стихове како бисмо их лакше запамтили, 

илустровали их, говорили... На часовима енглеског језика ученици су кроз покрет уз 

једноставне стихове песме која говори о правилима у школи имали прилику да правила 

искажу кроз покрет. 

Ученици су били активни током реализације пројекта и цео пројекат су вредновали 

највишом оценом.  

 

Продукте пројекта можете видети на линкуhttps://youtu.be/jV-NbWxb6C4. 

Љиљана Вићовац 

https://youtu.be/jV-NbWxb6C4
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Октобар  

Дечија недеља 

Мала Иванча 

Под слоганом „Да право 

свако дете ужива лако“ 

обележена је Дечија недеља од 

7. до 11. октобра и у нашој 

школи.  

Бројним активностима афи-

рмисани су другарство, разли-

читост, поштовање и права 

детета. Већ првог дана ученици 

млађих разреда су се упознали са 

својим правима која су тумачили 

и о којима су са својим учитељима разговарали. 

Другог дана организована је приредба коју су припремили ученици другог, трећег и 

четврог разреда за прваке. Прваци су примљени у Дечији савез. Тај дан је за њих био 

посебан јер улазе у школски свет, свет учења и дружења. 

Спортски дан је био такмичарског карактера. Ученици су се надметали у својој 

спретности и сналазили у занимљивим задацима различитих тежина, а све на принципу 

екипног такмичења. Игре су биле прилагођене способнотима ученика тако да је свако могао 

да узме учешће у неком задатку. 

Са ученицима млађих разреда учитељи су одржали више различитих радионица током 

којих се разговарало о дечијим правима, обавезама, толеранцији и пријатељству. Продукти 

радионица су цртежи, састави, колажи и панои. Ученици првог разреда направили су пано 

„Ми смо срећна деца“ . Ученици трећег разреда урадили су пано „Пано пријатељства“ на 

који су залепили врећице са именима свих ученика и у које су током Дечије недеље 

остављали поруке, цртеже и поклончиће једни другима. Ученици другог разреда 

реализовали су радионицу о здравој храни тококм које су разговрали са учитељем о здравој 

храни и њеној улози у одрастању и развоју сваког детета. Након радионице ученици су 

израдили неколико паноа који красе зидове учионице.  

Све готографије могу се видети на блогу Моја мала дружина и на фејсбук странице 

школе. 

Гордана Косанић и Слађана Миловановић 

 

Мала Иванча  

Ученици старијих разреда у Малој Иванчи обележи су Дечију недељу са разредним 

старешинама, наставницима српског језика, ликовне културе и грађанског васпитања. 

На часовима одељенске заједнице наставници су са ученицима разговарали о дечијим 

правима, обавезама, дужностима али и о кршењу дечијих права. Ученици су говорили о 

дискриминацији и толеранцији. Писали су и цртали на тему „Имам право да“.  

На часовима грађанског васпитања организоване су трибине са старијим становницима 

села. Бака наше ученице Невене Бабић VII1, Љиљана Бабић причала је о дечијим правима 

када је она била дете и поредила са данашњим правима. Говорила је о својим свакодневним 

обавезама док је била дете као и обавезама своје деце и унучади. Трибини су 

присуствовали ученици семог и петог разреда. 

Завршница Дечије недеље била је посета дечијег писца Слободана Ђекића и дечијих 

писаца вршачког Књижевног клуба.  

Током јавног часа ученици од петог до осмог разреда били су у прилици да чују 

стихове које су говорили писци, да разговарају са њима о инспирацији и потреби да се 

пише и чита. Нарочито је било узбудљиво што су ученици могли да чују интересантне приче 

из детињства Слободана Ђекића који је своје детињство и школске дане провео у Малој 

Иванчи.  

На крају часу свим присутним ученицима Слободан Ђекић је поклонио своје књиге.  

 

Марина Луковић 
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Поповић 

1. дан – Дечија права 

Ученици су рецитовали стихове из „Буквара дечјих права” Љубивоја Ршумовића. Након 

сваког рецитовања анализирали су стихове и у њима проналазили описано дечје 

право.Након рецитовања и анализе дечијих права, ученици су их исписивали на паириће и 

правили пано.  

2. дан – Гости у нашој школи 

Угостили смо другаре из Основне школе „Јелица Миловановић” из Ђуринаца. Са њима 

смо реализовали заједничке активности. Ученици који уче веронауку су са учитељем 

посетили цркву. За то време су ученици на часу грађанског васпитања припремили 

материјал за даље активности. Сви ученици су потом на папирима у боји исцртавали своје 

шаке, изрезивали их, исцртавали и на њима писали своје име и презиме. Радове смо лепили 

на хамер тако да смо добили сплет у облику круга. Све нас је асоцирало на руке које се 

држе у колу. Након тога смо се сви послужили колачима које су ученици домаћини 

припремили за своје другаре. Уследила је игра Пронађи благо. Ученици су подељени у две 

групе у којима је било ученика из обе школе и онда су добили по десет задатака. То су биле 

загонетке чија су решења упућивала на следећи корак, тј. место где се налази следећа 

загонетка. Благо је било велика кутија бомбона којима су се сви ученици послужили. 

Дружење смо завршили спортским играма уз обећање да ћемо се поново дружити  

3. дан – Ми у гостима 

Посетили смо другаре са Друмина. За њих смо припремили пригодне поклончиће. 

Ученици су подељени по разредима имали различите активности: разговор о дечјим 

правима, бојење, исписивање права, украшавање и уређење паноа. Други део дружења смо 

посветили спортским активностима. Дечаци су играли фудбал, а девојчице између две ватре  

4. дан- Радионица са родитељим 

Радионица са родитељима-Ученици су прикупили и донели пуно јесењих плодова, 

разнобојног јесењег лишћа и потребног материјала. Ђаци и родитељи су радећи у групама 

реализовали мноштво уметничких идеја. Резултат радионице је прегршт дивних радова од 

којих смо направили изложбу. Бака Снежа нас је све на крају почастила преукусним 

баклавама.  

5. дан Спортски дан 

Спортске активности је организовао наставник физичког васпитања Мирослав 

Станковић. Трчање и вежбе обликовања су ученици сва четири разреда одрадила заједно. 

Након тога наставник је поделио ученике у две групе-први и други разред и трећи и четврти 

разред. Показао им је како се реализује такмичење у трчању, старт, полазак, циљ. 

Прогласио је победнике у свакој групи. Ученици Чолић Душан и Петровић Ања су се 

пласирали за општинско такмичење у категорији трећег и четвртог разреда. 

Фотографије могу се погледати на фејсбук страници школе. 

Ружица Будимкић 
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Литерарни конкурс „Сопот – мој завичај“ 

И ове школске године ученици наше школе радо су се одазвали литерарним изазовима 

овог конкурса и урадили много дивних радова. Ученица Јована Глишић VII1 освојила је прво 

место. Представљамо у овом броју часописа њен рад. 

Сопот – мој завичај 

Учим о далеким неким пределима и далеким местима…Учим о животу неких других 

народа који изгледају другачије, говоре другачије, имају другачије обичаје и другачију 

културу, толико различиту од моје...Привуку ме понекад ти предели...Пожелим да видим и 

беле врхове Хималаја, да ме запљусну воде Атланског океана, да са врха Ајфеловог торња 

посматрам Париз и ходам обалама Сене, да прођем одајама Таџ Махала...да видим Црвени 

трг, Кинески зид, Малдиве, Хаваје, и ко зна још каква места постоје... она о којима се учи 

или она о којима мало ко да зна... 

Али,... „Сунце туђег неба неће вас гријат ко што ово грије...“ 

И истина, никада туђе небо неће бити плаво као моје и никада туђе  приче неће 

изазвати такву буру у души као приче из мог краја, тако посебне, драге, јединствене... 

Размишљам о онима који су отишли негде далеко заведени сјајем туђег неба, не 

схватајући колико су тамо негде „грки залогаји хлеба“.. 

Нађем се и ја понекад у неком туђем свету. И видим  понекад велике градове и велика 

села. Видим понекад и неке високе планине, неке веће и бистрије реке, дубља и шира мора 

и плавља језера. Ходам понекад широким булеварима. Удишем мирис чемпреса и 

кестенова... Пријају ми понекад ти неки други,туђи укуси, мириси, звуци...  Опијају ме те 

другачије слике, слике далеких предела...А опет...Једва чекам да се вратим...И схватим да 

ми је овде место: уз родитеље, сестру, рођаке, пријатеље, кумове... 

У Сопоту, на Космају... 

Знам да овде имам ослонац и неког да ми чува леђа. Ходам слободно тим туђим 

пределима јер знам да у сваком тренутку имам где да се вратим. Јер знам да увек има ко да 

ме чека раширених руку...Имам мој родни крај...Мој Космај, мој Сопот, и у Сопоту моје 

родно место... 

Најлепше песме и најлепше приче певају о родном крају. А мој родни крај је тамо где 

класају жита а с пролећа замирише бехар са стабала трешње, шљиве, јабуке, брескве...И  

багрем исто тако а нешто мало касније, у јуну,  и липа.... 

Не бих могла описати тај осећај који се јави у мени сваки пут када неко спомене мој 

крај. Ипак, знаћете по сузи у мом оку, по најеженој кожи, по сети у мом гласу, да се у мени 

једнаким интензитетом преплићу срећа и сета, понос и љубав...Љубав огромна, 

безрезервна, неописива...Ако ме питате у ком смо се то тачно тренутку заволели нас двоје-

мој Сопот и ја, рећи ћу вам да сам ја мој Сопот заволела оног тренутка када сам први пут 

удахнула космајски   ваздух који се осети чим закорачите у Сопот...А можда је то било и 

раније...У тренутку када сам била у мамином стомаку...Мама, тата и сестра шетали су 

Космајем, улицама Сопота и његовим селима  а ја,  пупчаном врпцом везана за маму, 

удисала сам дах и дух Сопота, ...слушала његове  звуке,  живела његов живот...Заволела и 

његове житеље... 

Сопот  је мене, као и свако своје друго чедо, привио  на груди.  Знам, заволео је и он 

мене. Првим мартовским сунчевим зрацима помиловала ми лице; опојним мирисом првих 

љубичица заголицао ми ноздрве, првим пролећним ветрићем замрсио ми косу... Пожелео ми 

добродошлицу. 

Заокруглили су се и заруменили моји бебећи образи. Пријао ми је мој завичај. И онда 

а и сада. Сада растем и стасавам, сваког дана све више и више. Трудим се да се одужим 

свом родном месту. Тако што ћу бити радна, вредна, марљива..Тако што ћу бити добар 

човек, пре свега.  А мој Сопот ме и даље негује, чува, поздравља ме сваки пут...Када одем 

негде даље, дочека ме, као што ме чека и мајка а ја му  се привијем уз скуте свесна да сам 

ту најсигурнија... 

Знам сваку његову стопу - свако његово село, његови извори су ми толико пута 

утолили жеђ, знам Космајске врхове, познат ми је мирис свежине планинског ваздуха, знам 

сопотске цркве,  манастар Кастаљан; знам сопотска  житна поља, винограде, воћњаке,  

путељке, шуме... 
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Ти путељци, раскрснице, куће, јабуке, шљиве, трешње говоре о историји мога краја... 

Испредају приче воћњаци, виногради, пашњаци, извори... Кроз шум ветра, трептај ваздуха, 

кроз жубор потока, кроз шум кукуруза у јесен, кроз таласање жита-ако се добро загледате 

и ако добро ослушните можете чути тајне мога Сопота, његову историју, његове муке и 

његове радости... Можете, можда, видети, гроз густу маглу чету космајских партизана како 

хита ка слободи, Војводу Јанка Катића на вранцу како јуриша на снажнијег и 

многобројнијег непријатеља, Деспота Стефана како одмара у порти манастира Тресије, 

богињу Мају како шета космајских пропланцима... 

Волим Сопот и Космај. Због широког плавог неба, због румених залазака сунца, због 

широких поља, његових извора.. 

Волим их због старог Кастаљана што утонуо у бледозелену маховину и пастелне боје 

оклоног растиња сања да, попут Феникса, поново васкрне из пепела... 

Због манастира Тресије из чијих зидова избијају мир и спокој... 

Волим Космај због видиковца са кога пуца поглед на целу Шумадију... 

Волим их због фрулаша и фоклораша, због трговаца и занатлија, због воћара, сточара, 

због ратара... 

Знам његове људе.Сви они су моји. Моји рођаци, пријатељи моји и мојих родитеља, 

моји школски другови... Моји земљаци... Вредни! Поштени! Храбри! 

На сеоским гробљима почивају наши преци... Ту су сахрањени наши дедови, прадеде, 

прабаба... Мој чукундеда, као и многи други, остао је на вечитој стражи на Варовницама, 

брду код Младеновца, бранећи свој родни праг и његову околину. Моји преци, преци мојих 

комшија и пријатеља, и њихови преци бранили су своја огњишта ратујући и остављајући 

своје кости и  по разним другим ратиштима и фронтовима... Млади, неискусни, голоруки, не 

жалећи ни сопоствени живот у тој борби, борби за слободу, родни праг, огњиште... 

Плаши ме, понекад, што су неке стазе давно зарасле, што се од високе траве не виде 

извори, што се не чује како весело жуборе потоци, што се више не чује песма пастира, што 

више нема прела и посела, којих је, кажу, некада било... 

 

Радује ме када када видим дим како се извија из димњака и како се вијоре снежно 

беле пелене на ветру... Тада знам да мој Сопот живи. И срећна сам... 

 

Јована Глишић VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски лист Чаролије, страна 11 

 

Пројекат „Моја прва књига“ 

Пројекат „Моја прва књига“ реализован је 

у одељењу I1 током септембра и октобра 2019. 

године и трајао је четири недеље. Циљ пројекта 

је био развијање љубави према књизи и 

прављење сликовнице. Након разговора о 

књигама и сликовницама, ученици су 

представљали своје омиљене књиге. Следећа 

активност била је упознавање ученика са 

правилима понашања у библиотеци и одлазак у 

школску библиотеку где им је библиотакарка 

показала енциклопедије, сликовнице и књиге за 

децу. Током следеће активности ученици су 

бирали најдражег песника. Изабрали су Јована Јовановића Змаја. Читали су са учитељицом 

његове стихове, илустровали их и разговарали о прочитаним песмама. Завршница пројекта 

била је израда сликовнице „Осећам, видим и чујем јесен“. Током евалуације пројекта 

ученици су вредновали себе, свој рад али и рад и труд једни других. Детаљан опис 

активности, фотографије, сликовница у дигиталном облику може се погледати на блогу Моја 

мала дружина и фејсбук страни школе.  

Гордана Косанић 

Пројекат „У свету дечијих инструмената“ 

Пројекат „У свету дечијих инструмената“ реализован је у одељењу I1 током новембра и 

децембра 2019. године. Ученици су сваке недеље имали нове активности. Пројекат је 

започет причом о музици, о њеном настанку и историји. Ученици су се упозлали са 

најзначајнијим одликама музике. Истраживали су о Карлу Орфу и о томе извештавали на 

часу. Следећа активност била је упознавање ученика са ритмичким инструментима, 

њиховом изгледу и основним карактеристикама. Нарочито је било занимљиво представљање 

покрета потребних при свирању. Након тога уследила је израда инструмената од материјала 

из окружења и свирање на направљеним инструментима. Током евалуације учитељица 

Гордана Косанић је разговарала са ученицима о току пројекта, процесу израде 

инструмената, шта им се доплао, да ли су имали потешкоћа у прикупљању материјала. 
 

Гордана Косанић 
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Пројекат „Свако има облик свој“ 

Пројекат „Свако има облик свој“ 

реализовала је учитељица Гордана 

Косанић са ученицима I1. На часовима 

математике ученици су усвојили 

појмове геометријски облици и фигуре. 

У оквиру овог пријекта ученици ће 

открити функционалне и естетске 

аспекте облика (предмета и живих 

бића) који их свакодневно окружују.  

Пројекат је почео игрицама 

„Геометријска тела“ и „Геометријски 

облици“, проналажењем геометријских 

облика у природи и уочавањем шара на 

животињама. Након презентаицје 

ученици гледају видео снимак „Цртање 

геометриским облицима“, а затим 

користећи геометријске облике цртају животиње, град.  

Током следеће активности ученици су се упознали са најстаријом и најпознатијом 

слагалицом-танграм. То је квадрат који се састоји од 7 делова, од којих се слажу слике 

различитих објеката. Након тога ученици су правили роботе, аутомобиле и накит од 

геометријских облика. На рачунару ученици су правили и цртали облике које су штампали и 

искрајале.  

На крају пројекта уприличена је изложба радова у холу школе, израда фотографија и 

прилога и евалуација. Ученици су вредновали свој рад, али и рад својих другара. 

 

Гордана Косанић 

Пројекат „Innovate Your Dreams 2019“ 

Пројекат „Innovate Your Dreams 2019“ реалиовала је учитељица Гордана Косанић са 

својим ученицима током септембра и октобра 2019. године.  

За ученике који су на почетку 

свог школовања била је јако 

занимљива прича о пећинском 

човеку. Сазнали су да је 

коришћење ватре омогућило 

људима да припремају храну, да се 

греју и да осветљавају свој 

простор. Паљење ватре означава 

почетак свих технологија које 

човек користи и утире пут обради 

метала и изради оруђа. Зато су 

ученици прве цретже урадили 

везане за проналазак ватре.  

Затим су се ученици упознали 

са највећим изумима који су 

променили свет.  

Следећа активност била је 

цртање изума који недостају 

човечанству.  

Сви су се лепо забавили, на 

необичан начин започели школску 

годину и научили нешто ново. 

 

Гордана Косанић 
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Екскурзија 

Ученици седмог и осмог разреда наше школе били су 21. октобра 2019. године на 

дводнвној екскурзији. Првог дана обишли смо Терзића авлије. Ту смо видели како је некада 

изгледала школа и сеоско домаћинство. Након посете овом дивном месту, свратили смо у 

Ивањицу, град у југозападној Србији. Ту смо обишли кућу и споменик генерала Драже 

Михајловића. После дугог и напорног дана ученици су у хотелу „Борови“ у Сјеници имали 

организовану вечеру и заједничко дружење уз игру и песму. Следећег јутра смо са 

наставницима и водичем посетили локалну џамију. Имали смо јединсвену прилику да нешто 

научимо о обичајима људи исламске вероисповести.  

Након обиласка Сјенице отишли смо у Нови Пазар и обишли манастир Сопоћани и 

Петрову цркву. Ту смо били у прилици да чујемо занимљиве податке о фрескосликарству. У 

Новом Пазару смо ручали након чега смо се упутили кући. Ескурзија је била јако лепа, 

научили смо много и лепо се забавили. 

 

Јована Глишић VII1 
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Месец књиге и школских библиотекара 

Током октобра и новембра ове школске године у нашој школи обележен је Месец 

књиге и школских библиотекара. У Малој Иванчи на часовима новинарске секције 

библиотекар је са ученицима разговарао о потреби 

да се чита, о омиљеним књигама и књижевним 

јунацима. Током рада на обележавању овог веома 

важног датума, ученици су били у прилици покажу 

колико им је важно читање. Говорили су о својим 

омиљеним књижевним делима и ликовима, 

препоручили их другарима да и они прочитају, 

цртали и писали сатаве на тему „Моја омиљена 

књига“. 

 Ученица Симонида Марковић V1 нацртала је 

лого за школску библиотеку и фејсбук страницу 

секције. 

Марина Луковић 

Сајам књига 

Ученици осмог разреда из Мале Иванче су, заједно са наставницом енглеског језика 

Марином Ружић, отишли на београдски Сајам књига 24. октобра. 2019. Имали смо прилику 

да се упознамо са Љубивојем Ршумовић. Са чувеним и омиљеним дечијим писцем 

разговарали смо о инспирацији и писању. Питали смо га о омиљеним књигама као и о томе 

шта би нам препоручио за читање. Био је јако стрпљив са нама и одговорио нам на сва 

питања. Рекао је да је читање важно и да се потрудимо да слободно време искористимо на 

паметан начин, а то може да буде и читање. 

Након разговора са Љубивојем Ршумовићем, обишли смо све излагаче. Наишли смо на 

занимљиве презентације нових књига и игрица.  

Сви смо купили по неколико књига и супер смо се провели. Остао нам је јако леп 

утисак и волела бих да поновимо овакав доживљај. 

Јелена Радовановић VIII1 
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КРЕФ 

Овогодишња завршна манифестација Међународног 

фестивала креативних едукативних филмова одржана је у 

Лесковцу од 3 до 5. октобра 2019.године.  

Првог дана фестивала, након отварања, ментори су 

имали прилику да присуствују пројекцији одабраних 

филмова, предавању и радионицама везаним за снимање и 

израду филма.  

Другог дана фестивала, након пројекције филмова и 

одржаног предавања на тему Безбедност деце на 

интернету у организацији Фондације Тијана Јурић, 

додељене су вредне награде и проглашени победници.  

Наша школа је ушла у финале са два филма у 

категоријама Играни филм - васпитни изазов и Образовни 

ресурс. Филм Збрка око лишћа проглашен је једним од 

бољих филмова на фестивалу.  

Погледајте филм на https://youtu.be/eoI0ySXWaf0. 

 

Љиљана Вићовац 

Светски дан развоја информатика 

Свет постаје глобално, информационо друштво, због чега је информатика од велике 

важности у образовању сваког детета. Како би се ученици подстакли да што чешће, и у 

корисне сврхе, користе рачунаре, у одељењу III1, 24. октобра 2019. године, обележен је 

Светски дан развоја информатике. 

Ученици су са својом учитељицом одржали часове српског језика и математике у 

кабинету за рачунарство и информатику. Након разговора о самој употреби рачунара и 

информатици уопште, ученици су на рачунарима, помоћу различитих програма, решавали 

задатке из математике, на њима несвакидашњи начин, што је код ученике изазвало велико 

одушевљење и заинтересованост. Након краће обуке ђаци су на часу српског језика радили 

правописни тест. 

Обележавање Светског дана развоја информатике је протекло у добром расположењу 

и веома успешно. Ученицима се приближио рад на рачунарима, који им може користити у 

настави , олакшати учење и учинити га интересантнијим.  

Слађана Миловановић 

https://youtu.be/eoI0ySXWaf0
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Новембар  

Радионица о Вуку Караџићу 

Радионица о Вуку Караџићу 

реализовала је наставница српског 

језика Софија Зечовић са ученицима 

VIII3 у Малом Пожаревцу током 

новембра 2019. године.  

Током осам година школовања, 

ученици су се упознавали са 

животом и радом Вука Стефановића 

Караџића. Истакли су значај његовог 

рада који је од непроцењиве 

ведности за српски језик и српску 

културу. Упознали су се са његовим 

сакупљачким радом и проучавали 

његов рад на реформи језика и правописа.  

Ученици су подељени у четири групе добили истраживачке задатке након којих су 

писали реферате и правили паное. Писали су о биографији, сакупљачком раду поезије, 

прозе и обичаја, реформи језика, раду на речницима. Након истраживања су презентовали 

своје резултате. На овај начин ученици су проширили своје знање о Вуку. 
 

Софија Зећовић 

У свету ликовних уметника 

У одељењу III1 и ове школске године је 

реализован међународни пројекат „У свету 

ликовних уметника“, у периоду од 19. септембра 

до 22. новембра, школске 2019/2020 године. У 

оквиру овог пројекта реализовано је пет 

радионица, на којима су се ученици упознали са 

пет нових ликовних уметника. 

Циљеви овог пројекта су:  

- Развијање уметничких и креативних 

способности; 

- Развијање иницијативе, самопоуздања и 

способности креативног изражавања; 

- Обликовање у складу са узрастом, 

знањем и вештинама из подручја ликовне 

културе. 

Током прве активности ученици су сликали 

и вајали као Микеланђело Буонароти, 

инспирисани његовим вајарским делом „Давид“ 

и сликом „Стварање Адама“. 

У следећој су цртали инспирисани 

Мондријаном - цртали су и бојили ноте као 

Мондријан. 

Трећа активност је реализована тако што 

су ученици инспирацију пронашли у делу „Борба 

петлова“ српског сликара Паје Јовановића.  

На четвртој радионици ученици су се упознали са Вермером и сликали су „Девојку са 

бисерном минђушом“. У оквиру овог задатка једна ученица је носила костим одељенске 

девојке са бисерном минђушом. 

Последња активност је реализована тако што су деца сликала као Фрида Кало један од 

њених чувених аутопортрета. И у оквиру овог задатка имали смо маскирану, одељенску 

Фриду Кахло. 

Упознајући се са највећим делима ликовних мајстора, ђаци су подстицани да 

комуницирају међусобно, развијају социјалне и грађанске компетенције и разијају 

креативност и машту. 

Слађана Миловановић 
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Макете Сунчевог система и пешчаног сата 

После завршених Наставних тема „Васиона“ и 

„Земљина кретања“, ученици петог разреда добили су 

домаћи задатак да током октобра и новембра уз помоћ 

родитеља направе макете и цртеже Сунчевог система 

и пешчаног сата.  

У оба одељења петог разреда домаћи задатак је 

прихваћен са одушевљењем. Користили су различите 

материјале за израду макета, картон, папир, 

пластелин, дрво, пластику.  

Ученици су били креативни и маштовити, а они 

највреднији су направили наставна средства које ће 

наредне генерације користити на часовима 

географије.  

Након евалуације, ученици су се сложили да су 

на овакав начин стекли трајна знања из географије, 

научили неке занимљиве чињенице о нашем сунчевом 

систему, добро се забавили и дружили. 
 

Радица Јаћимовић 
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Међународни дан толеранције 

Међународни дан толеранције обележен је у издвојеном одељењу у Поповићу у 

сарадњи наставница енглескег језика Јелене Стевановић и Марине Ружић са учитељицама.  

У припремљеним акривностима учествовали су сви ученици од првог од четвртог 

разреда. На почетку су ученици погледали филм који су анализирали. Филм је представњао 

неке негативне примере које су ученици уочили, о њима говорили и закључивали шта би 

све могло другачије да се уради.  

Уследиле су затим игрице које су подразумевале да сваки ученик стане на одређени 

број који је представљао одређену врсту музике. Ученици су закључили да не слушају сви 

исту врсту музике, али да се баз обзира на то сви друже и међусобно поштују. Циљ ове 

игрице је и био да ученици сами закључе шта све за њих значи толеранција.  

Након тога гледали су презентацију „Сви смо различити, а исти“. Смењивале су се 

слике деце и одраслих,а ученици су разматрали по чему се све разликују а по чему су исти. 

Лако су закључили да се људи међусобно разликују по боји коже, косе и очију, по облику 

носа и усана, по осећањима, а исти су сви јер су људи. 

Активности су реализоване успешно, постављени циљеви су остварени, а ученици су 

се лепо забавили и научили нешто ново. 

 

Јелена Стевановић и Марина Ружић 
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Међународни дан детета 

Међународни дан детета обележен је у нашој школи различитим активностима. 

Ученици су упознати са својим правима, обавезама и дужностима у школи, али и ван школе. 

Ученици првог разреда реализовали су са својом учитељицом горданом Косанић радионицу 

„Шта деца желе“. Цртали су и правили пано. Након радионице погледали су филм Пинокио. 

 

Гордана Косанић 
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Међународни дан мушкараца 

Обележавање Светског дана мушкараца у издвојеном одељењу у Поповићу одржано је 

4. новембра 2019. године. Организовано је дружење тата, стричева, ујака и деда са 

ученицима. Тате су нам стално замерале што обележавамо дан мама, па смо ове године 

решили да им удовољимо. 

У првом делу дружења ученици су за присутне родитеље извели пригодан програм-

глумили су, рецитовали и певали. Међу гостима су биле и четири мама које су дошле да 

подрже нашу идеју.  

Други део активности смо осмислили тако да мушкарце активирамо. Било их је осам, 

па смо их поделили у две екипе које су се такмичиле у више интересантних игара: 

спаривање чарапа, прескакање вијаче, качење веша, пресвлачење бебе-лутке.  

Последња и одлучујућа игра је била украшавање торти. Екипе су добиле по једну 

мању торту, чинију са шлагом и кесу за украшавање. Задатак је био да један члан екипе 

украси торту што лепше. Временски нису били ограничени.  

Сви ученици су гласали која је торта лепше украшена. Као награду припремили смо 

четири поклона-паковање штипаљки, рибаћу четку, даску за кухињу и цедиљку за лимун. 

Поклони су били у украсним кесама и подељени су насумице.  

Радост и смех су пратили отварање поклона. Завршница дружења је била слатка. Сви 

смо се послужили тортама. Договорили смо се да се овај дан убаци у план за обележавање 

и за следећу годину. 

Фотографије са овог лепог дружења могу се погледати на фејсбук страници школе. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Занимњиви часови 

Музика романтизма 

Током октобра ученици VIII2 

радили су интересантан домаћи 

задатак из из музичке културе.  

Наставница Маја Вучић задала 

нам је да истражимо музику 

романтизма. Истраживали смо о 

карактеристикама музике и о 

најзначајнијим компози-торима тог 

периода: Францу Листу, Францу 

Шуберту и Фредерику Шопену. 

Направили смо паное и на часу 

презентовали своја истраживања. Слушали смо композиције наведених уметника, причали о 

музици романтизма и дивно се забављали. Истраживачки рад као и презентовање радова 

били су веома занимљиви.  
 

Марија Божанић VIII2 

 

Занимљив домаћи из француског 

У децембру 2019. године, наставница француског 

језика Светлана Матко задала нам је да направимо 

честитку за рођендан. Током рада много смо се 

забављали. Текст смо писали на француском језику. 

Све честитике смо изложили и заједно смо бирали три 

најлепше. Најлепше су награђене добрим оценама, а 

све су изложене у нашој учионици.  

Лепо смо се забвили и научили још нових речи на 

француском језику. 
 

Теодора Петровић V2 

 

 

Микроскопи и ћелије 

Наставница биологије 

Бранка Миладиновић, задала је 

ученицима петог разреда 

занимљив домаћи задатак, да 

направе макете микроскопа и 

ћелија. 

Сви смо се веома 

радовали. Радили смо неколико 

дана и користили различите 

материјале, картон, дрво, 

пластику, пластелин, стиропор. 

Наши креативни радови 

изложени су у холу школе.  

Свидело нам се што смо на 

креативан и занимљив начин 

научили нешто ново.  

 

Симонида Марковић V1 
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Вулкани 

Ученици петог разреда добили су један 

јако занимљив домаћи задатак из географије.  

Наставница Радица Јаћимовић задала нам 

је да направимо вулка у који ће моћи да се 

сипају сирће и содабикарбона да би се 

постигао ефекат ерупције. Били смо 

одушевљени! Данима смо размишљали које 

материјале да употребимо, како да скицирамо 

вулкан и како да га завршимо.  

На часу смо представили своје радове, 

наставница је додавала супстанце и ми смо 

одушевљено гледали ерупцију вулкана у нашој 

учиовници. Сви смо се сложили да је ово био 

један од најбољих часова. 
 

Марија Јовановић V1 

Занимљива математика 

У одељењу III1 одржан је занимљив час математике 27. септембра 2019. 

Након обраде свих бројева прве хиљаде, ученици су на часу утврђивања стеченог 

градива решавали задатке помоћу занимљивих, математичких помагала, која су направили 

сами са својом учитељицом. Ученицима је био веома занимљив ток часа - кроз игру, 

користећи разне методе и додатни материјал, решавали су задатке у групама. Организована 

је и игра меморије у паровима помоћу картица на којима су били исписани бројеви прве 

хиљаде. 

Циљ овог часа је био да ученици обнове и примене стечена знања, као и да развијају 

креативност и машту. Час је протекао у добром расположењу. 

Слађана Миловановић 
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Спорт у школи 

На Партизановој утакмици 

У четвртак, 19. септембра 2019. године, ученици од петог до осмог разреда наше 

школе ишли су у Београд на утакмицу фудбалског клуба Партизан коју је играо против 

фудбалског клуба Азис Алкмар. Са ђацима су ишли наставници Мирослав Станковић и 

Слободан Карановић унапред организованим превозом. На улазу у стадион сви ученици су 

добили заставице за навијање. Атмосфера је била дивна, сви су навијали и бодрили српску 

екипу без обзира да ли неко навија за Звезду или Партизан. Сви присутни су показали 

прави спортски дух. Чуле су се навијачке песме и аплаузи. Резултат је био нерешен 2:2. 

Кући смо се вратили са сјајним успоменама и у дивном расположењу. 
 

Марија Јовановић V1 

Брзином до звезда 

Под покровитељством Атлетског Савеза Србије, 25. октобра 2019. године, одржан је у 

ОШ „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи спортски дан под називом „Брзином до 

звезда“ за ученике од првог до четвртог разреда.  

Ово такмичење је представљало општинско такмичење и квалификације за наредни 

ниво такмичења које ће се одржати 17. новемра 2019. године у Комбанк арени у Београду.  

У такмичарским активностима учествовали су и наши гости из Сопота, из ОШ „Јелица 

Миловановић“.  

Велики број ученика из наше школе је прошло са запаженим резултатима. На даље 

такмичење пласирали су се Младен Милутиновић и Јелена Марковић, ученици наше школе. 

Спортски дан је помогао ученицима да проведу што мање времена испред телевизора, 

телефона и рачунара.  

Оваквим активностима деца ће научити колико је важно да свакодневно буду у 

покрету, да се баве спортом јер ће тако одрастати у здраве људе. Желимо да се захвалимо 

Теленору на овој дивној акцији. 
 

Јована Глишић и Анђела Ристић VII1 
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Јесење активности у мојој школи 

Током Дечије недеље од 7 до 13 

октобра 2019. године у ОШ „Милорад 

Мића Марковић“ у Малој Иванчи 

ученици од првог до четвртог разреда 

имали су организоване бројне спортске 

активности.  

Учитељи су се побринули да 

спортски дан буде јако забаван и 

занимљив. Свака екипа носила је другу 

боју мајце, па су се лако распознавали 

на терену.  

Ученици су показали своје 

спретности на полигону препрека. Било 

је ту трчања, окретање хулахопа, 

прескакње вијаче. Ђаци су показали да 

су увежбани, активни, да се баве спортом.  

На крају није ни било важно које је одељење победило и било најуспешније, важно је 

да су се сви дружили, уживали и научили неку нову вежбу. 

 

Симонида Марковић V1 
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Дечије стваралаштво 

Било је то на распусту 

Као и обично, сваког лета са 

мамом идем у Црну Гору. Пошто је 

било много вруће, а моја бака живи 

близу мора, врло често смо се 

решавали да одемо до прве плаже. 

Ишли су моја мама, тетка, сестра, ујак, 

брат и ја. Отишли смо на плажу „Плави 

хоризонти“. Тамо је прелепо, песак је 

мекан и ситан као пепео и у води и ван 

ње, а вода је топла и веома плитка 

тако да деца могу да улазе далеко без 

опасности.  

Уживали смо брчкајући се и плутајућина ваздушном душеку. Мој мали брат Лазар је 

покушао да плива у плићаку уз неизоставне „мишиће“. Чак и у оном најтоплијем делу дана 

нисмо пристајали да изађемо из воде, осим на кратко освежење соком и сладоледом. У 

повратку смо се радовали што ћемо ићи траједтом од Лепетана до Каменара. Баш је било 

лепо гледати тиркизно море које трепери на сунцу.  

Касније смо отишли у један ресторан на пицу и сладолед. Препричавали смо догађаје 

од тог дана, правили луцкасте фотографије и слали их мојој баки која је остала код куће.  

Волим када проводим време са родбином и желела бих да се мало чешће виђамо. 

 

Анђела Стојановић VI2 

Са прозора моје собе 

Моја омиљена просторија је моја соба. Поглед јој је прелеп. Поглед са мог прозора је 

диван. Види се велика крошња трешње која је лети пуна румених плодова, а зими 

прекривена белим омотачем. Видим преслатку куцу која чува кућу када ми одемо. Скоро се 

окуцила. Добила је црно-беле куце које никада немају мира. Мој поглед из собе је окружен 

црвеним ружама. У јесењим данима видим како шљапкају по воденим барицама, у лето како 

се купају у базену, зими се санкају, а у пролеће принчеви поклањају принцезама црвене 

руже. Када све то гледам осећам се као у некој бајци. Поглед из моје собе је заиста јако 

моћан. 

Сара Живковић V2 

То сам ја 

Особа сам којој можеш рећи све, сваки проблем, сваки леп тренутак. Увек ћу те 

посаветовати и помоћи у невољи без било какве осуде. Не волим када ме неко лаже. Какав 

си према мени, таква ћу и ја бити према теби. Не волим једноставне ствари, волим забаву и 

шалу. Веома сам осећајна особа и лако могу да се растужим и расплачем. То је особина коју 

баш и не волим код себе.  

Највише волим да сам сама. Таада се најлакше опустим уз музику или неки филм. 

Инспиришу ме разне ствари али углавном је то природа, животиње, велике плаже, море, 

небо, месец, заласци сунца.  

Волим да цртам али не баш све. Највише волим да цртам залазак сунца на некој њиви, 

месечину или природу. Обжавам музику, мислим да живот не би имао смисла без ње. 

Највише слушам музику са пуно емоција и песме у којима се проналазим.  

Не волим лажне особе и пријатеље. У данашње време таквих људи има много, да не 

кажем превише.  

У последње време много волим да читам. Када сам срећна слушам музику, певам идем 

у теретану. Али када сам тужна гледам у телефон по цео дан, или одем код бабе и деде јер 

код њих проналазим мир.  

Ето, то сам и таква сам ја. 

Ена Петровић VII2 
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Хладне зиме 

Зиме су хладне, дуге и јаке, 

Оне веселе децу и ђаке. 

Кад дете у школу крене, образи му од зиме поцрвене, 

Грудве лете на све стране, 

Од дрвећа само гране. 

А низ брдо санке лете, 

Снешка прави свако дете. 

Зиме се јаке, хладне и дуге,  

Најлепше су игре и нема друге.  
 

Павле Пантелић III2 

Мој сусрет са чаробњаком 

Био је то један диван и сунчан дан, планирала сам да изађем напоље. Неко је 

позвонио на врата. Када сам отворила испред мене је стајао некакв старији човек са штапом 

у облику рогова од јелена. „Добар дан“, рече ми човек. Ја га отпоздравих и он уђе у кућу. 

Све време сам га посматрала. Носио је зелени мантил, широке панталоне и дубоке ципеле. 

Лице му је било изборано. Очи су му биле тамне, а уста осушена. Имао је дугу, густу, седу 

браду. Носио је смешни изгужвани шешир. Из старе црне торбе извадио је неке бочице. 

Попио је по мало из сваке и почео да прича како је важно да сви буду добри и поштени 

људи. Рекао је да није важно како изгледамо него каква нам је душа. Отворио је још једну 

бочицу из које се појавио плавичасти дим и из њега све најлепше ствари овога света. Рекао 

ми је да је чаробњак и да поседује моћи које нико не може да има.  

Када је одлазио оставио ми је једну бочицу и рекао да је отворим када се будем 

осећала усамљено, или ако се некада нађем у невољи. Насмејала сам се и стегнула бочицу. 

Мисли и поуке које ми је рекао дуго ћу памтити и чувати их у срцу.  
 

Катарина Козић V1 

Да знате шта ми се догодило 

Ближио се летњи распуст. Дани су постајали све топлији. Радовала сам се и једва 

чекала да идем на базен. 

Освануло је лепо сунчано јутро. Спремали смо се за одлазак на базен. Спаковала сам 

купаћи костим и маску за роњење. Кренули смо. Успут ми је мама причала да може да се 

под водом гледа и без маске. Одлучила сам да то испробам. Чим смо стигли, бућнула сам се 

у воду. Размишљала сам да ли ћу успети. Мало сам се плашила, али сам ипак заронила. 

Отворила сам очи! Нисам могла да верујем! Видела сам све под водом. Било је предивно, 

осећала сам се као сирена. Била сам пресрећна. Памтићу ово лето и распуст јер сам открила 

нешто ново и лепо, а лепе ствари се носе у срцу. 
 

Марина Миљковић III3 

Јесен нас је посетила 

После топлог лета дође нам јесен у посету. Са собом је донела прелепе боје и мирисе. 

Ове године као да је јесен позајмила дане од лета. Дани су сунчани и топли. Кише нема. 

Сви се радујемо њеној посети. Дошла је са пуно плодова које су мама и бака оставиле за 

зиму. Бата и ја возимо бицикле и уживамо у жутим, златним и наранџастим бојама јесени. 

Дрвеће губи своје жуте кошуљекоје падају на земљу. Вредни људи спремају дрва за зиму. 

Маме и баке су продужиле остављање зимнице због лепог времена и плодова које нам је 

јесен донела. Увече се чују гласови деце у двориштима и весела игра. Жуте дуње су још 

необране и чекају да их неко обере. Зимске руже цветају и дивно миришу.  

Мислим да је све као у бајци, аили ипак је ово стварност. Животиње су веселе и радују 

се што још могу да се шетају напољу и уживају у укусним плодовима које једу. Желим да 

ове године јесен траје дуже и уживам у њеним бојама, мирисима, звуцима и плодовима. 
 

Милица Трајковић IV3 
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Наставак дивног пријатељства 

Бела Грива и Фолко имају једно дивно пријатељство које траје од тренутка када је 

Фолко спасао Белу Гриву. Бела Грива и Фолко су задихано бежали од чергара који су хтели 

да га отму и продају циркусу. Фолко се толико везао за Белу Гриву да му је помагао да 

побегне од гардијана и злог газде Манаде. Бежали су, јурили и у свом том зноју нису стали. 

Пошто је Фолко јахао белог пастува, ишли су брзо као ветар. Ишли су и није било даље 

пута, јер их је препречила једна велика река, велика као море. Одлучили су да скоче у ту 

огромну реку. Бујуца их је однела на средину, а онда на дно. Чергари су закључили да су 

Фолко и Бела Грива мртви и отишли су.  

То су и они мислили, али пробудили су се на дну реке. Нису веровали шта виде, било 

је предивно. Био је ту један мали подводни град. Зграде су биле огромне печурке, 

аутомобили рибе и викендице од шкољки. Становници овог града су рибе свакаквих боја и 

облика, све речне животињице и сирене. Најчудније је то што су Фолко и Бела Грива 

добили репове као сирене и рибе. Белу Гриву у том граду нико није желео да ухвати. Фолко 

и његов пријатељ живели су срећно и слободно до краја живота. Схватила сам да у овој 

причи има много поука, али главна је да пријатељство нема цену.  
 

Вишња Ићитовић IV2 

Зашто је Леси отишла 

Ропман „Леси се враћа кући“ написао је Ерик Најт. Он нам је испричао кроз шта је све 

Леси прошла до повратка кући, али нам није објаснио зашто није остала испред капије да 

сачека Џоа. Пробаћу да одгонетнем ту мистерију и објасним зашто је Леси отишла. Једне 

ноћи војвода од Рудинга украо је Леси, одвео својој кући и закључао у зарђали кавез са 

сребрним катанцем. Давао јој је укусну храну у луксузној чинији као и воду. Она није хтела 

ништа ни да једе ни да пије. Војвода се бринуо да пас не угине. Уморна и исцрпљена, Леси 

је успела да развали кавез и побегне. Некако је увек скретала са пута, губила се и враћала 

се. Једва је дошла до своје куће јер је прешла преко четири хиљаде миља. Прошла је кроз 

коров и шибље и жбуње пуно трња. Када је стигла дечаку Џоу, њене ногу су биле 

израњављене, али је била јако срећна. Тај пас је у овој причи доказао да много воли свог 

дечака Џоа и да би прошао кроз све недаће да се врати свом пријатељу. 
 

Анита Николић IV2 

Тешкоће расту што се више ближимо циљу 

У животу сваког човека догоди се његов врхунац, али и његов пад. Свако има своје 

проблеме, било велике или мале и требало би да се прилагођавамо и радимо оно што 

мислимо да треба. Као малој највећи ми је проблем био што немам довољно играчака за 

игру. То ми је, сад знам, најмања мука коју сам имала. Како сам одрастала и стицала нове 

пријатеље створили су се „слатки проблеми“, проблеми које никоме нисам причала.плашила 

сам се да их некоме кажем. Догодила се прва симпатија, прва слатка мука коју сам имала, и 

дан данас памтим њено име и никоме не желим да кажем његово име. Била сам мала и 

нисам разумела какав је то нови осећај, као да ми је стотину лептирова у стомаку и лете без 

престанка.  

Полако је долазила школа и највеће питање у мом животу: „Шта ћеш да будеш кад 

порастеш?“ Одговри су ми се мешали, сваког месеца сам мењала мишљење, али сам се увек 

враћала доктору. Желела сам да будем хирург иако нисам тачно знала шта је то. Од саме 

помисли на крв, најежим се. Како сам одрастала, обавезе преема школи постале су све 

веће. Било је дана када нисам желела да идем у шклу. Наравно, тај период је брзо прошао. 

Променила сам школу и упознала много више другова. Највише сам се плашила поласка у 

другу школу. Мислила сам да се нећу уклопити, плашила сам се нових наставника. И то ме 

је брзо прошло, нисам могла да верујем да сам се тако брзо уклопила.  

Године су пролазиле а ја сам сада на на једној од највећих питања: „Шта ћеш да 

упишеш?“ Стално мењам мишљење, али за сада мој највећи циљ је да упишем медицинску 

школу за педијатра. Наравно, желела бих да завршим факултет, али то ћу временом 

одлучити. Тек данас схватам речи мојих родитеља: „Уживајте док сте млади!“ За мене живот 

тек почиње, а са њим и много већи проблеми.  

Сара Ристић VIII3 
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То ме је изненадило 

Имам доста хобија, али један од омиљених ми је глума. Још од другог разреда 

учитељица Љиља је мене и мог друга често позивала да учествујемо у разним представама 

са њеним ученицима. Једном приликом учитељица је написала драмски текст по књизи 

Јасминке Петровић „Хоћу кући“. Учитељица Љиља је питала Стефана и мене да ли желимо 

да учествујемо и у овој педстави и, наравно, ми смо радо пристали и припреме су брзо 

кренуле. Снимак представе смо послали у Лесковац на конкурс за Девету смотру сценског 

учитељског стваралаштва. Наша предства је прошла. То је значило да ћемо је извести у 

Лесковцу и такмичити се за неко од прва три места.  

На смотри је била много јака конкуренција, али упркос томе организатори смотре су 

нам после наступа рекли да смо били најбољи. Сутрадан је била додела награда. Сви смо 

били нестрпљиви да чујемо резултате. Прво су прочитали ко је заузео треће и друго место, 

тада смо изгубили наду. Али, прво место је заузела наша представа. Освојили смо награду 

за најбољи сценски говор, награду за најбољу режију и за најбољу глумицу смотре! Баш сам 

се изненадила, јер ми долазимо из малог места, а као што сам већ рекла, конкуренција је 

била јака. Ово је био велики успех за нас и једно лепо искуство. 
 

Анђела Стојановић VI2 

Тихо сипи јесења киша 

Дошла је јесен. Донела нам је много плодова, али и много досадних киша. Једног 

тмурног дана одлучила сам да изађем напоље. Спремила сам се, узела лопту, али киша ме 

је омела и остала сам на тераси. Посматрала сам кишу. Није била толико јака, била је ситан 

и тиха. Људи су пролазили са кишобранима, журно су ходали. Једва су чекали да дођу 

кући. Киша је била јако досадна. Све је било блатњаво. Кад прођу кола, баре прште на све 

стране. Падала је скоро цео дан. Када је стала, обрадовала сам се али у следећем тренутку 

схватила сам да опет не могу напоље. Патике би ми биле пуне воде, искаљала бих се. 

Животиње су се на време склониле у своја станишта јер је напољу било веома хладно. Овај 

дан ћу памтити по овој досадној јесењој киши. Киша је тихо падала скоро целог дана и сви 

смо морали да будемо у кућама јер је напољу хладно и мокро. 

Тамара Кретић V2 
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Искуство које ме је променило 

Ствари се у животу дешавају много брзо и спонтано. Оно чему се најмање надамо, 

деси се. Иако све изгледа лепо и нормално, и ситнице нас некад растуже и наљуте, догоди 

се нешто што нам покаже да живот није такав каквим га ми замишљамо. 

Била сам много љута на њега. Без разлога. Љута јер није испунио неку моју жељу. 

Навикао ме је да ми испуни све што пожелим иако је он био за мене најбољи тата на свету и 

без тога. Нисам хтела да причам са њим из неког свог ината јер сам сматрала да је моја 

жеља у том тренутку била најбитнија. Нисам ни слутила да ће сутрадан све бити другачије, 

да га нећу видети jaко дуго.  

Након мале свађе са татом, он је отишао кући. Сутрадан баба ме је наговорила да га 

позовем и видим шта ради. Позвала сам га, али није ми се јављао. Покушала сам још пар 

пута, али исто.  

Већ сам почела да се бринем и да ми буде криво што смо се посвађали и што сам била 

љута на њега. Нешто касније дошла је тетка и рекла нам да је тата у болници, да му баба 

спреми неке ствари. У том тренутку 

кроз главу ми је прошло много наших 

успомена и почела сам да плачем. 

Кајала сам се како сам се понела 

према њему у неким ситуацијама. Ипак 

је он мој тата и неке ствари није 

требало да се десе само зато што сам 

ја мало, размажено дете. Нисам знала 

како се осећам у том тренутку. Све се 

десило брзо и спонтано. Претходног 

дана нисам ни слутила да ће тата 

завршити у болници и да га нећу 

видети три недеље ида ћу га чути само 

повремено. Нисам могла да причам са 

њим, нисам знала како... 

После те три недеље у мом 

животу све је другачије. Нисам више 

мало, размажено дете. Када је тата 

стигао кући,схватила сам шта је у 

животу битно. 

 

Анђела Тошић VIII1 

 

Свет из моје маште 

Сва деца имају неки свет из 

маште, јер се уз машту најлепше 

расте. Мој свет из маште се састоји од више различитих жеља за које се надам да ће се 

остварити. 

У мом свету школа би изгледла потпуно другачије. Двориште би било пуно цвећа и 

дрвећа, фасада школе би била црвена, док би прозори и врата били плави. Унутар школе, 

уместо прашњавих подова, били би шарени и мекани теписи. Учионице би биле окречене у 

јарке боје, табле би се саме брисале, столице би биле мекане и свако би имао мекани јастук 

на који би могли да се наслонимо. Часови би трајали по пола сата, мали одмор по десет 

минута, а велики по четрдесет и пет минута. Носили бисмо по две свеске и две оловке. 

Ишли бисмо по четири дана у школу, а три дана бисмо имали за одмор. Имали бисмо 

школску салу која би била велика и јако шарена. Спорт, дружење и неке забавне лекције су 

оно што нама деци треба. 

Свет из маште је јако чудесна ствар која те чини младим и ведрим ма колико година 

имао. 

Анђела Лучић VI1 
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Moja oмиљена животиња 

Сви људи које познајем воле животиње. Било да је то маца, куца, зец или нека друга 

животиња. Већина мојих вршњака има једног кућног љубимца, а ја имам четворо. То су моје 

маце Беба и Цицко, мој бели зека и моја куца Лили. 

Од свих њих најдража ми је моја куца Лили. Лили је светло браон боје, расе 

пекинезер. Када се вратим из школе и баба отвори врата куће, Лили нам се обрадује увек 

на исти начин. Скочи на моја колена и олиже ми руку. То је њен начин да ми покаже колико 

је срећна што ме види. Она је веома мала, па зато може да скочи на мене а да ме не сруши. 

Лили заврти својим репићем и ја тако знам да је гладна. Она има мали нос и клемпаве уши. 

Пошто смо скоро увек гладне у исто време, заједно једемо. Ја јој дајем моје остатке хране, 

понекад и неко парче меса док ме мама и баба не гледају. После јела увек се играмо, па она 

оде да спава, а ја да радим домаћи. Играмо се тако што ја седнем на један крај собе, а она 

на други, ја јој бацим једну лоптицу, а она ми је донесе. Толико нам је забавно да 

заборавим на време па ме баба опомиње да радим домаћи. 

Желела бих да свако дете има љубимца јер су све животиње лепе на свој начин, а 

поготово пси јер је пас човеков најбољи пријатељ. 

Теодора Радосављевић II1 

Mon excursion de 7e 

C'est peut-être parce que nous sommes plus âgés maintenant, mais cette excursion a été 

la meilleure. Nous avons passé deux beaux jours dans le sud-ouest de notre pays. Nous avons 

visité Novi Pazar, Sjenica et la rivière Uvac. 

A Novi Pazar nous avons fait la connaissance d'une culture différente. Nous avons vu la 

rivière Uvac, le seul endroit où vit l'aigle Belorepan (A la queue blanche).  

Nous avons aussi visité des monuments culturels (le pont sur Uvac), les musées, l'église de 

Saint Paul... 

La nourriture a été excellente. 

Le soir, nous sommes allés à la discothèque. J'etais DJ. Il y avait beaucoup de rires, de 

bonne humeur... 

J'ai hâte de la prochaine excursion et de nouvelles expériences. 

Mateja Stanković VII2  
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Догађај који памтим 

Било је то за време летњег 

распуста. Дани су ми споро пролазили. 

Није се дешавало ништа занимљиво, 

нигде нисам ишла и била сам усамљена. 

Сваког дана сам маштала да опет 

видим моје другове и другарице, као и 

наставнике, да кренем у школу и да ми 

буде занимљивије. А онда се догодио 

један прелеп догађај.  

После годину дана успела сам да 

видим своју мајку која сада више не 

живи са мном. Била сам пресрећна. 

Одједном се тај распуст претворио у 

најлепши на свету. Нисам знала шта пре 

да испричам мами, држала сам је чврсто 

за руку, желела сам да остане крај мене 

и да се тај дан никад не заврши, али то 

није било могуће. 

Не знам да ли од среће, или од 

туге, али плакале смо обе. 

 

Данијела Бабић VIII2 

 

 

 



Школски лист Чаролије, страна 32 

 

 


