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Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из другог класификационог
периода школске 2019/2020. године.
Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања вађних датума. Ученица
Анђела Стојановић VI2 пише интервју са нашим алпинистом и првим Србином који је освојио
Монт Еверест Драганом ЈаћимовићемТу су текстови наставника и ученика о обележавању Дана Светог Саве као и награђени
литерарни и ликовни радови са светосавског конкурса.
Наставници и ученици пишу о реализацији пројектне, тематске наставе.
У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших
ученика.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи
Децембар
Међународни дан планина
Међународни дан планина обележава
се сваког 11. децембра од 2003. године са
циљем
упознавања
шире
јавности
са
планинским подручјима, њиховим вредностима и проблемима.
Ученици VIII1 и VIII3 наше школе, као и
наши гости, ученици из ОШ „Бора Лазић“ из Влашке, обележили су Међународни дан
планина 11. децембра 2019. са наставницом географије Радицом Јаћимовић. Наставница
Радица Јаћимовић одржала је угледни час у Малом Пожаревцу. Часу су присуствовали
директор школе Ксенија Илић и педагог Наташа Демић. Током новембра и децембра ученици
осмог разреда проучавали су планине у Србији на редовним часовима и додатним часовима
из географије. Као помоћ користили су и препоручене сајтове на интернету и школску
библиотеку. Након изучавања планина, ученици су припремили паное које су презентовали
током угледног часа.
Радица Јаћимовић
Интервју са алпинистом
Неколико ученика из моје школе и ја посетили смо школу „Бора Лазић“ у селу Влашка
поводом доласка најпознатијег српског алпинисте који је освојио Монт Еверест, Драгана
Јаћимовића, 20.децембра 2019. Са њим сам направила интервју.
Анђела: Сви знамо да сте први Србин који је освојио врх света, нећу да Вас питам
какав је осећај јер Вас то сви питају, мене занима шта је Ваш мотив да се овим спортом
бавите и даље ако сте све највише врхове већ освојили?
Драган: Мој мотив да се овим бавим и даље је да преносим знање, искуство и страст
коју ја осећам пењући ове врхове другим људима. Није исто када попнете сами врх
Евереста и доживите тај поглед са крова света, а друга ствар је кад неког тренирате и
водите на врх света и кад тај неко попне. Мени је то већа срећа него када се ја пењем.
Анђела: Читајући о Вама, схватила сам да су вам се некад током експедиција
дешавале и повреде, па ме занима какву помоћ у тим окрутним условима алпинисти могу да
добију?
Драган: Помоћ су вам они пријатељи који пењу с вама. Ваш партнер је ту прва помоћ,
зато и бирамо партнере с којима пењемо. Мени су се дешавале више пута неке повреде и
падови, али то је саставни део, ви ако сте осигурани на ужету, онда када паднете, деси се
само да се уже затегне и седнете у појас, имате шлем на глави, ударите мало главом у лед,
али то је све ОК. Ломио сам кључну кост, ребро, раме. Дешавало се све то на Хималајима,
али то није страшно, опасније су те повреде које се не виде, а то је у глави пошто ја имам
пар милиона нервних ћелија мање, које су „отишле“ заувек . То се дешава на великим
висинама од хипоксије, мањка кисеоника. Ја сам имао већ два пута благи облик едема
мозга, али неки кажу да се то регенерише, ни наука није баш у томе усаглашена да ли то
може да се регенерише или не. Ја имам педесет једну годину и још увек ми мозак ради
добро.
Анђела: Да ли је истина да спуштање са највећих врхова уме да буде опасније и
захтевније од самог пењања?
Драган: Тако је. Око седамдесет процената људи погине приликом спуштања,а не
приликом пењања. Зашто је то тако? Зато што на леђима имате кисеоник, имате боцу када
пењете преко 8000 метара, и имате циљ и имате нешто што вас носи и нешто што је кључ.
Најјача дрога је адреналин, и то вас носи ка врху и ви желите да попнете по сваку цену и
дајете све од себе да би постигли циљ. Када дођете на врх, угаси се адреналин, нема више
ваше унутрашње дроге, кисеоник полако одлази, ви се опуштате и креће страховит умор и
ви крећете доле. Ако нисте добро испланирали кисеоник – можда и нестане. Мени се то
дешавало. Улазите у хипоксију, када немате довољно кисеоника у глави крећу разне
халуцинације, свашта се ту дешава и у том моменту правите грешке. Заборавите да се
осигурате, нисте више физички тако јаки и зато је много теже спустити се.
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Анђела: Кроз овај спорт сте сигурно упознали
многе културе. Постоји ли некпо место или народ
који вас је посебно одушевио?
Драган: Народ Шерпа на Хималајима. То је
народ који мене одушевљава. Ја тамо идем двадесет
четири године у континуитету. Колико имам
пријатеља у Србији – толико имам пријатеља у
Непалу и међу народом Шерпа. У животу увек треба
да правите равнотежу. Ја сам пењући по
Хималајима имао огромну подршку од тог народа и
много сам научио од тих Шерпаса. Научио сам не
само о пењању, не само о техници и Хималајима, научио сам и о животу, неке животне
лекције. Да бих се одужио том народу, финансирао сам са још неким пријатељима школу
малим Шерпасима, за сто двадесет ђака. Опремили смо ту школу комплетно, кабинети
изгледају боље него овде. Направили смо чак и неке терене за фудбал, одбојку, па опрему
за децу. И мислим да сам иницијатор прве библиотеке на Хималајима, та школа има хиљаду
књига. Донели смо и један TV и сателитску антену, неке дискове националне географије.
Мени је то тај баланс. Пошто ја „крадем“ од Хималаја, а то није добро, морам нешто и да
вратим.
Анђела: Да ли можемо очекивати да можда објавите и књигу о својим авантурама?
Драган: Имам две књиге спремне за штампу, али превише сам за своје године
активан, јер са својим најстаријим сином развијам фирму која треба да постане, по мојој
визији, највећа out door компанија у источној Европи, па сам то писање запоставио, али
увек кажем има времена. Имам много материјала, много слика, водим дневнике, тако да,
доћи ће време и за писање, биће доста књига, то сам сигуран.
Анђела: Шта је Вама лично донео алпинизам и да ли бисте га препоручили нама
младима?
Драган: Мени је донео много. Оно због чега бих младима препоручио овај спорт је то
што ће вам донети много више самопоуздања и научићете да поставите себи циљеве у
животу и да идете ка њиховом остварењу.Читав наш образовни систем и религијски систем
уствари је конципиран тако да вама мало и узима тог самопоуздања. Планинарење је здраво
за ваше тело, када савладавате једну по једну планину, тада једноставно схватите да
можете још. То вам у свакодневном животу много значи.
Анђела Стојановић VI2
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Примена драмске методе и драмских техника у настави
Игру смо искористили као почетну активност. На речи познате песме A Ram Sam Sam
изводили смо покрете другачије од оних које је већина ученика знала, а затим смо прешли
на игру у простору на исте стихове кроз шетање, сусретање и поздрављање. Наставили смо
игру али сада кроз асоцијације на задати појам и тако открили задатак који смо имали тог
дана - откривање тајне браде Деда Мраза. За ову активност користили смо наративну
пантомиму и прицу из књиге Душице Бојовић „Прича у игри, игра у причи“.
Када смо открили зашто Деда Мраз има браду, поделили смо се у групе користећи
технику „Гумица“ , а затим прионули на израду браде Деда Мраза, кућица на Северном
полу.
Љиљана Вићовац

Свако има облик свој
У оквиру пројекта Свако има облик свој, обележили смо светску недељу свемира и
тако били део међународног пројекта Моја машта бира да истражи тајне свемира.
Током пројекта ученици су имали задатак да направе, спајањем различитих облика
ракету, превозно средство, ракету која би их одвела у свемир. Радове су правили од колаж
папира, а затим их дорађивали у програму за обраду слика.
Радове можете видети на следећем линку https://youtu.be/p2K39lFgyPw.
Током пројекта ученици су се упознали и са програмом за цртање Paint где су цртањем
различитих и необичних облика направили права мала ремек-дела.
Оно што је ученицима било посебно интересантно је цртање у програму Paint.
Љиљана Вићовац
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Пројекат „Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства“
Пројекат „Чаробна инетркултурална мрежа пријатељства“ реализовале с учитељице
Гордана Косанић, Милица Лучић и Слађана Милосављевић са својим ученицима током
невембра и децембра 2019. године.
Трећи модул пројекта имао је за циљ рушење стереотипа и предрасуда и сузбијање
дискриминације. Задаци пројекта су: разбијмо стереотипе у парампарчад; нека жртва буде
херој; ловци на стереотипе у књигама; демонтирајмо родне стереотипе; обуј моје ципеле,
па ми онда суди; они руше стереотипе, бити другачији је дар; глобални базар стереотипа и
предрасуда.
Ученици су радили задатке, писали саставе, цртали, правили колаже, паное,
презентације и трејлере.
Гордана Косанић
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Дан шале и смеха
У оквиру рада секције обележен је Дан
смеха и шале 26. децембра 2019. године
различитим наступима ученика.
Неки су изабрали рецитовање, неки
глуму,
а
неки
имитације
различитих
личности и тако показали своје таленте.
Овом забавном часу присуствовали су
директор, помоћник директора, учитељице
и ученици четвртог разреда у улози жирија.
Речи похвале ученици су добили од
свих присутних.
Четвртаци су као најбољег изабрали.
Немању Павића, за директорку и помоћника
директора најбоља је била Тамара Грујић, а за учитељицу Љиљану - Тамара Кретић.
На овом часу није био битан победник. Најважније је било смејати се и добро се
забавити.
Софија Зећовић
Весели час
У Малој Иванчи за ученике
старијих разреда организован је весели
час 27. децембра 2019. године.
Сви ученици су током целе
недеље украшавали своје учионице и
ходнике школе. Владала је празнична
атмосфера. Ученици петог разреда
организовали су маскенбал, било је ту
много
различитих
маски,
лекара,
ловаца, зомбија. Извлачили смо тајног
пријатеља коме смо цртали новогодишњу честитику.
После предаја честитки са пуно лепих жеља, отишли смо у учионицу седмог разреда.
Ту су се окупили сви ученици. Седмаци и шестаци представили су нам своја истраживања о
типовима наставника и ученика. Све је било јако смешно. Много смо уживали. Ученица
осмог разреда Катарина Бранковић одглумила нам је један смешан монолог „Стевка
Божуревка“. Сви смо били одушевљени њеном глумом а и самим делом. После смо се
разишли, свако је у својој учионици наставио славље уз музику и грицкалице.
Растали смо се у лепом располужењу, пожелели једни другима само лепе жеље и пуно
смеха.
Катарина Козић V1
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Новогодишња приредба и вашар
Ове школске године учитељице у Поповићу покушале су нешто ново, нешто другачије
за новогодишње празнике. Уприличена је приредба која је организована у сарадњи са
родитељима ђака. Родитељи су имали тежак задатак, да буду глумци прдставе, да припреме
сценографију и реквизите, да организују костиме. Ведно су долазили на пробе и прихватали
сваку сугестију учитељица. Зато је изненађење било велико када су ученици на сцени
видели своје родитеље. Приредба је била јако посећена, сви су дошли да подрже родитеље
који су се радо одазвали овом изазову. Родитељи су се одлично снашли, а деца су била
одушевљена. На сцени су извели драмски текст „Потера за Деда Мразом“.
Након представе одржан је већ традиционални новогодишњи вашар. Ученици су
израдили велики број украса, декоративних и употрбних предмета. Прикупљен новац биће
употребљен за планирани излет родитеља, ученика и учитељица. Део новца дат је у
хуманитарне сврхе за нашу другарицу Исидору.
Вашар је био изузетно посећен и од локалног становништва које нема децу школског
узраста.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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Новогодишња радионица
Сваке године у школи у Малом Пожаревцу
организује се новогодишња радионица. Сви у
разреду се радујемо том дану. Заједно са нашом
учитељицом
Десом
правимо
новогодишње
украсе. Користили смо различите материјале и
направили много интересантних честитки, украса
и новигодшњих поклон кутија. Пахуљице од
папира залепили смо на прозоре. Иако се ближе
празници, снега још увек нема, али имамо једни
друге и дивно се дружимо.
Волим све празнике јер имају неку посебну
чаролију, а поготово новогодишње! Желела бих да ми заувек остане у сећању овав
радионица, учитељица Деса и моји другари.
Вишња Ићитовић IV2
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Гости телевизије Хепи
Ученици наше школе Тамара Кретић,
Тијана Грујич и Сара Живковић били су гости на
телевизији Хепи. Са представом „Хоћу кући“
ученици су освојили прво место на Републичком
такмичењу.
Учитељица Љиљана Вићовац рекла нам је
да ћемо бити гости на телевизији у емисији
„Прело у нашем сокаку“. Снимање је било 11.
децембра, а емитовањ емисије 12. јануара.
Били смо узбуђени. У свлачионици смо се
средиле за наступ, пробале још једном изабрани
одломак. Организаторка нас је одвела у студио.
Са нама су били и председник општине Сопот
Живорад
Милосављевић
и
најзначајнији
представници и становници општине, награђени
ђаци, најбољи земљорадници, најбољи кувари.
Емисија је представљала нашу општину.
Натупале су фолклорне групе из наших села.
Било је много рефлектора и камера.
Када је дошао ред на нас, учитељица је причала о нашој представи и наградама. После
смо нас три, сасвим без треме, одглумиле изабрани одломак.
Након снимања отишчи смо на послужење, сређивале смо утиске. Када смо гледали
емисију, били смо јако поносни на себе и једни на друге. Тај осећај да сам била на
телевизији је феноменала. Надам се да ово неће бити мој последњи јавни наступ на
телевизији.
Тијана Грујић V2
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Јануар
Угледни час из француског језика
Угледни час из француског језика одржан је у Малом Пожаревцу 17. јануара 2020.
године. За овај угледни час наставница француског језика Светлана Матко спојила је
ученике петог и шестог разреда. Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић,
педагог Наташа Демић и наставници Слободан Карановић, Новка Боричић.
На часу смо увежбавали постављање питања и различите облике питања. Сви
присутни, укључујући иприсутне наставнике добили су задатак да добијене реченице ставе
у у питни облик. Сва решења и додатна упутства наставница Светлана Матко пустила је
преко видео бима. Шестаци су били активнији од нас јер француски уче дуже. Нека питања
су им била тешка, а на нека су брзо давали одговоре. Уз помоћ презентације ученици су
систематизовали знање из граматике и лексике. Ми смо тек почели да учимо француски
језик, али смо се лепо снашли током часа и и помагали смо шестацима када су се збунили.
Час је био другачији, занимљив и веома креативан. Наставници су рекли да су били
изненађени када су добили задатке за решавањ. Надамо се да ће наствница француског
организовати још сличних часова.
Тијана Грујић V2

Извештај са позоришне представе
„Прича о Светом Сави“
Наставници Софија Зећовић и Слободан
Карановић и педагог Наташа Демић су 17.
јануара 2020. године водили ученике на
позоришну представу „Прича о Светом Сави“ у
Мало позориште „Душко Радовић“.
У позориште је ишло двадесет ученика
старијих разреда. Они су били одушевљени и
у потпуности су уживали у представи
пожелевши да посете и неке друге представе.
Софија Зећовић
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Извештај са Светосавске приредбе
Приредба у част Светог Саве одржана је у
просторијама школе. 27. јануара 2020. године са
почетком у 10 часова. Свечаност је почела сечењем
славског колача, ком су присуствовали директор,
педагог, учитељи, наставници и ученици.
Приредба, коју су припремили учитељице,
наставник музичке културе, наставник ликовне
културе, вероучитељ и наставник српског језика,
отворена је звуком црквених звона и светосавском
химном у извођењу хора ученика виших разреда.
Први део програма извели су ученици млађих
разреда, затим је уследила хорска нумера коју су
извели ученици млађих разреда. Крај првог дела
обележио је ученик четвртог разреда свирајући
„Француску рапсодију“.
Други део су извели ученици виших разреда.
Они су драматизовали „Причу о Светом Сави“. У
програму је учествовало 15 ученика од петог до
осмог разреда. Сви ученици програма су били
костимирани. Већина костима је добијена од цркве, а
неке су креирали родитељи. На половини текста;
хор састављен од ученица виших разреда је отпевао песму: „Деца неба“, затим је
настављен драмски текст. Програм је праћен пригодним фотографијама на видео биму.
Уследила је додела награда најбољим литерарним и ликовним радовима. Свечаност је
завршена свирањем на хармоници ученика четвртог разреда.
Ученици и реализатори програма су добили похвали од стране директора, што је
највећа награда за уложени труд.
Софија Зећовић
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Светосавска радионица
Заједничка радионица за ученике млађих разреда одржана је 17. јануара 2020.
Обухватила је неколико активности посвећене Светом Сави, нашем просветитељу: цртање,
вајање, слагалица, писани радови. Радионица је била успешна - ученици су били вредни и
уживали у активностима.
Сви радови су обједињени у један велики заједнички рад.
Милица Лучић
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Пројекат „Свети Сава“
Пројекат „Свети Сава“ реализовала је
наставница Марина Луковић са ученицима
V1 у Малој Иванчи током децембра и јануара
школске 2019/2020. године. У пројекат су се
укључили сви наставници који предају
ученицима V1.
Циљ пројекта је упознавање ученика
са животом у прошлости и са биографијом
Светог Саве.
Током рада на пројекту ученици су
користили
различите
изворе,
школску
библиотеку, интернет и разговоре са
предметним наставницима.
Након истраживачког рада, ученици су
писали реферате и извештаје. Истраживали
су како је изгледао град Рас, село и сеоска
економија у време првих Немањића, изглед
куће и посуђа.
Нарочито
је
било
занимљиво
истраживање о храни и посластицама тог
периода наше историје. Дечацима се много
допао део о војсци, оружју и војном
уређењу тадађшње државе. Девојчице су
уживале док су проналазиле податке о
одећи, обући и накиту.
Са наставником историје Слободаном
Карановићем причали су о родитељима Светог Саве, одрастању, монашењу, дипломатској и
ктиторској делатности, смрти и спаљивању моштију.
На часовима биологије са наставницом Бранком Миладиновић истраживали су биљке и
животиње које је Свети Сава имао прилику да види. Сусрели су се са великим изненађењем
када су открили постојање изумрле животиње тур која је живела у нашим крајевима.
Са наствницом географије Радицом Јаћимовић разговарали су о путовањима Светог
Саве, цртали мапе, истраживали топониме у Србији који у свом имену имају Савино име.
На часовима музичке културе са наставницом Мајом Вучић испитивали су музику и
световну и духовну. О духовној су пронашли много података, док о световној јако мало.
Научили су да је и само одсуство информације заправо информација о неком периоду наше
историје. Увежбавали су химну Светог Саве за извођење на јавном часу.
Писање о спортским активностима тог периода је наишло на велико интересовање.
Како је Свети Сава писао бројеве, радили су на математици.
Цртали су задужбине Светога Саве, Стефана Немање и Стефана Првовенчаног, цртали
су иконе Светог Саве, делове из биографије и илустовали књижевна дела у којима је Свети
Сава главни јунак.
У јубиларној години аутокефалности Српске православне цркве разговарали су са
вероучитељем о заслугама Светог Саве и његовом значају за Српску цркву. Припремили су
и скеч „Ко тебе каменом ти њега хлебом“.
На часовима српског језика ученици су били у прилици да чују и науче која је дела
написао Свети Сава, да их анализирају заједно са наствником. Читали су приче, легенде и
песме о Светом Сави, анализирали их и припремали се за јавни наступ.
Јавни час је одржан 27. јануара у Дому културе у Малој Иванчи. Часу су присусвовали
ученици од првог до осмог разреда, наставници Данка Стојановић, Марина Ружић, Саша
Живановић, Мирослав Станковић, Сава Стевановић, Гордана Косанић, Милица Лучић,
Слађана Милосављевић, Синиша Босић и директор школе Ксенија Илић.
Ученици су показали шта су научили о Светом Сави и о периоду у ком је живео.
Ученици Катарина Козић и Јован Димитријевић направили су трејлере. Чланови новинарске
секције уредили су часопис.
Трејлери, часопис и фотографије са презентације пројекта налазе се на фејсбук
страници школе.
Марина Луковић
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Светосавска приредба у Поповићу
Светосавска приредба у Поповићу реализована је 27. јануара 2020. године.
У приредби су учествовали сви ученици од првог до четвртог разреда. Приредбу је
отворио хор са Химном Светом Сави. Затим су ученици кроз скечеве приказали
најзанимљивије сцене из живота Светога Саве. Уследио је рецитал, хорске песме и фолкор.
Након приредбе сечен је колач у холу школе после чега су се сви присутни
придружили молитви. После су се ученици и присутни гости послужили ђаконијама које су
припремили родитељи.
Сви су се лепо провели и уживали у прослави.
Ружица Будимкић
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Шта нас учи Свети Сава
Тамо негде где поглед не допире, тамо негде где
се ум и душа таласају као ношени благим валовима, уз
Божански престо седи најбољи међу нама, Свети Сава.
Он је сведок да Бог хода српском земљом, а његова
чудесна моћ све више надахњује и оплемењује.
Свети Сава, рођен као Растко Немањић, историјска
је личност, човек прошлости, али и будућности. Он је
вечит, о њему се све зна, али никада баш све. Одрекао
се раскоши и разузданости очевог двора, одрекао се
престола и власти да би био слуга Бога и свога народа.
Кренуо је стопама обичног човека, али обдарен
Божанским умом учитеља и исцелитеља. Откривао је
свет, али је и свет откривао њега. Учио је свој народ,
отварао школе и описмењавао, али и сам се усавршавао
у свему.
Није заборавио ко је и одакле је. Схватио је да ће
православље и вера сачувати идентитет његовог
српског рода, па је градио цркве и манастире и добром организацијом одредио службу у
њима. Без своје вере Срби би изгубили пут и ко зна како би то сада изгледало и да ли би
нас уопште и било. Где год ишао, са њим је ишла љубав, јака и постојана, према Богу,
према човеку, према свом роду, па је био и помиритељ завађених и зараћених. Учио је
браћу да се не свађају око наследства и комшије да не ратују око међа. За њега је слобода
била љубав и љубав је била слобода. Помагао је болеснима и учио свој народ како да
квалитетније живи да би мање оболевао, али и како да из природе узме оно што би лек
било. Колико је реч и дело Светог Саве било поштовано и слушано сведочи и пут његовог
оца који је постао његов следбеник и манастир Хиландар на Светој Гори, српски светионик,
је њихово заједничко дело. Светосавље је учење, суштина нашег бића, учи нас скромности
и поштењу, сталном усавршавању и добрим делима, љубави и опроштају, поштовању за
друге, очекујући то исто за себе. И изнад свега, учи нас да чувамо своју веру и писмо, да
чувамо једни друге и све што је српско, да се ујединимо и сложимо, ради мира, благостања
и благослова Божјег.
Основа на којој почива мит, легенда или истина о Светом Саву је чињеница коју је он
открио врло рано, постоји и живот после живота.
Дело и реч његова живи и живеће вековима после њега, сијаће све јаче и сјајније,
надахнуто и оплемењено вечношћу.
Ана Марковић VIII2
Следимо пут Светог Саве
Мудрост је некада скупља и вреднија од злата, као и топлина срца.
Растку је та топлина и неиспуњеност недостајала на двору. Препун вештина и
мудрости био је, бар по тумачењима Ане и Немање, права прилика за владара. Он је знао да
то може, али исто тако и да, то – не жели. Знао је да га то не испуњава и да то не може да
му буде циљ. Сматрао је да је народу потребан као монах. Тим путем је и пошао. Имао је у
глави циљ, и увек када би пут до циља био тежи он би променио пут, али не и циљ. Због те
упорности и самоуверености успео је у ономе чему је тежио као дете. Иако је одбио наредбу
оца, поступио је исправно. То, наравно, не значи да ми, данашња деца треба својевољно
све да радимо. Другачије је време, имамо и прилика и шанси, а Растко то тада није имао.
Ми, можемо сами да одлучимо чиме ћемо се бавити док су Растка чак и на женидбу
присиљавали.
Треба да следимо пут Светог Саве, и да се угледамо на његову мудрост и
сналажљивост и да смирено одреагујемо у разним ситуацијама које нам понекад изазивају:
неспокој, немоћ, бес…
Сва његова слава је заиста и више него заслужена. Толико прича и песама постоји о
њему и у свакој Свети Сава за мене представља узор и савршенство.
Зато следимо његов пут сада и увек!
Тамара Грујић VIII3
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Шта нас учи Свети Сава
Његове очи нас уче смирености. Његов
стас је племићки, али не Растков већ једног
просветитеља и учитеља српског народа.
Једног
духовног
племића,
порекла
небеског цара. Цео његов живот нас нечему
учи. То није био живот обичног човека, нити
једног обичног владара. То је био живот једног
светитеља. Од рођења је тежио ка Богу. И већ
тада је његов дух и његова молитва почела да
просвећује Србију. Њему је Бог подарио
знање и он га је ширио. Њему је Бог подарио
љубав и он ју је ширио. Њему је Бог подарио
све врлине и он их је несебично делио на целу
Србију.
Његова дела и његов живот је школа за
све људе, за цео наш српски народ, томе нас
учи Свети Сава!
Лазар Поповић VII2

Свети Сава – понос српског рода
„Краљевић је српски био,
ал му круна не би мила
у животу монашкоме
душа му се посветила.“
Тако каже песма. Сви знамо да говори о човеку који се изборио за аутокефалност
Српске православне цркве, да је био први српски архиепископ, светитељ и просветитељ –
Свети Сава.
Растка нису привлачили раскош и удобан живот на двору. Уместо тога одабрао је пут
хришћанске вере и молитве. Он је доказао да ако нешто снажно желимо, то можемо и да
остваримо. Оно што је урадио за српски народ заувек ће остати у памћењу сваког Србина.
Србија њиме треба да се поноси, јер никада нећемо моћи да му се одужимо за подизање
школа, цркава, болница, за помоћ сиромашнима, за мирење Срба са суседима… Можемо му
једино одати почаст празновањем Савиндана, сваког 27.јануара.
Док год чувамо и поштујемо оно што нам је Свети Сава оставио дотле ћемо и постојати.
Анђела Стојановић VI2
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Следимо пут Светог Саве
Та друга половина јануара обично је посвећена прослављању постојања првог српског
архиепископа, светитеља, учитеља, Светом Сави.
Растко Немањић рођен је 1175. године у Расу, као најмлађи брат Стефана и Вукана и
син великог жупана Стефана Немање и Ане. Чак и првачићима је познато да се одрекао
царске круне не желећи да постане принц и да је као младић побегао са двора, отишао на
Свету гору где се замонашио у манастиру Светог Пантелејмона и добио име Сава. Лепо је
знати те податке, али мислим да није суштина само их научити напамет због неке добре
оцене или текста за неку приредбу. Суштина је – разумети их.
А најбоље можемо нешто да разумемо ако се ставимо на то место, ако се на пример
вратимо осам, девет векова уназад, замислимо да смо дете једног великог владара, да смо
од малих ногу подучавани витешкој борби, руковању оружјем, лову, јахању, плесу..., али,
да у томе не можемо пронаћи мир, онај духовни мир који се може осетити у цркви за време
литургије. Многи од нас све то не би заменили ни за шта друго на свету, а неки би, као што
је Сава, све то оставили негде иза себе, и свој живот посветили тражећи пут доброте, пут
који ће их приближити Богу. Колика ли је љубав Савина била према вери, отаџбини, када се
одрекао свега тога и одлучио да цео свој живот проведе ширећи православље, отварајући
прве српске школе, помажући другим људима...
Отварао је поред школа и библиотеке, болнице, што је за то време учинити тако нешто
био велики успех и нешто што се може постићи само искреном љубављу. Својом духовном
моћи лечио је људе. Као учитељ је ширио писменост, образовање, просветљавао људе.
Подизао је многа самотна утврђења – манастире, попут Хиландара, Студенице, Жиче..., а
поред њих и многе цркве. Као писац, написао је Житије Светог Симеона, Посланицу Светог
Саве игуману Спиридону. Готово све што је дотакао претворио је у нека божанска дела и
подарио им срца, а њихова срца ће куцати све док има нас, док ми будемо веровали, сећали
се свега, никада ништа неће ишчезнути. Турци су спалили његово тело, чиме су још више
подстакли српски народ да на том месту изграде храм Светог Саве, у знак захвалности, а
његову душу никада нису нити ће моћи да униште.
Светог Саву прослављамо сваког двадесет седмог јануара, певајући разне песмице и
химну, читајући приче о њему... Ниједан непријатељ неће моћи да учини ништа против ове
школске славе, јер ако наставимо да негујемо Савин рад, деци ће по рођењу у срцима бити
урезано оно право богатство и знаће да цене у чувају оно што им је живот подарио, а томе
нас је учио управо Он.
А свима нама после свега тога преостаје да следимо пут Светог Саве.
Катарина Бранковић VIII2
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Свети Сава
Година 1175... Рашким планинама разлеже се звук звона. Звоне звона Светог Петра,
звоне звона дежевске цркве, звони у Светим арханђелима у Расу, у Богородичином
манастиру и даље у црквама Топлице и Расине, Хвосна и Метохије, звоне звона и објављују
велику милост од Господа. По трговима Раса и Звечана, Пећи и Онгошта, разлежу се узвици
који наговештавају славље...
Стефану Немањи и жени му, Ани, родило се мушко чедо измољено од Господа!
Дете које ће бити утеха душе њихове и наследник њихове државе, потпора њихове
старости, на чијој ће руци, легавши, починити...
Име доби по области у којој су живели-Расу. И, исто тако, да будe јак као дрво храст,
којим су обиловале овдашње шумe...
Да га Господ подигне као храстове што је подигао по земљи срспкој...
Рас је, те давне 1175. године, изнедрио најзнајчајнију личност спрске историје и
кулутуре. Подарио нам је светлост која и данас обасјава, чудотворца коме се и данас
молимо, свеца којег и данас славимо. Рас је одгајио „чудновато дете“ а да ни сам није знао
да одгаја највреднију личност спрске средњовековне државе Србије, уопште!
Растко је био предвиђен за владарску улогу. Од њега се очекивало да постане добар
управник Хума, световни владалац и кандидат за трон Немањића. Окружен у оно време
најбољим учитељима, обасипан родитљском пажњом и љубављу, припреман је да пред
његовим очима „пукну видици сопствених могућности“. Сва врата светске славе и уживања
била су му отворена. Али, нешто у њему одвраћало га је од свих тих чари и привлачности
света за којима су милиони осталих људи жудели.
Царски двори, свила, порфира, нису пријали његовој души. Имао је веће замисли и
другачије жеље.
Душа најмлађег сина Стефана Немање и Ане, пронашла је своје гнездо у причама
монаха са Свете Горе. Њихов начин живота био је Растков сан и он је пошао за својим сном.
Пре пунолетства уместо власти која му је већ била дата као принцу и, пре женидбе,
јер му је припадала најлепшта принцеза у царству, са монасима, Русима, из Србије, Растко
вођен својим сном побеже на Свету Гору.
Док је очева потера вредно тражила Растка, а његови родитељи бринули, негде,
далеко, даље од царских хаљина и царске круне, босоноги младић Растко, у руском
манастиру Свети Пантелејмон, постризао је своје власти и примио монашки чин. Те ноћи
град Рас поклонио је највеће и највредније богатсво Светој гори. Монаха Саву!
Родитељима, млађани принц Растко, сада већ монах Сава, послао је своје световно
одело као доказ да је он већ духовник.
Млади Растко одрекао се престола јер је заволео духовни живот. Одазвао се „даљном
лелеку и вриску“, желећи да изгради бољу будућност срског народа. Жртвовао је цвет
плоду, тј.своју младост будућим плодовима свога рада који су изменили историју Српске
цркве и државе Немањића. Желео је да служи Богу и своме народу и изгради живу цркву,
нераскидиво везану са духовним животом Срба, која шири праву веру-православље,
спасење од многих пропасти.
Од трена када је Растко Немањић закорачио 1192. године у руски манстир на Светој
Гори започиње његова посвећност спрском народу, коју ће потврдити и као монах и као
архиепископ и као писац, и ако дипломата, и као оснивач аутокефалне српске цркве, и као
законодавац, и као књижевник, и као ходочасник, оснивач болница и школа, светац и
чудотворац.
Учио је свој народ шта је љубав, мирење, праштање, знање, истинољубље, част и
достојанство био је свом народу и ослонац и заштитник, и учитељ и узданица.
Залагао се за просвећење свог народа, трудио се да свој народ научи правим
вредностима, да им помогне, излечи, утеши, усрећи.
Људима је дао многа знања и вештине, многа метеријална и духовна добра. У
предањима је представљен као неко ко учи људе да ору и копају, он је доносилац ватре,
женама је откривао тајне кувања, учио их да ткају, уводио нове занате и усавршавао већ
постојеће...
Био пријатан, али неустрашив; необично леп, а врло скроман, веома активан, али
сталожен, друштвен, а ипак усамљен.
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Био је путеводитељ, бриговођа и
Свети Сава
савесник српског народа; подигао је
многе храмове, а још више је оних који
Ширио је знање
су њему посвећени и њих данас има на
Доброту и лепо васпитање.
свих пет конинената.
Помагао људима, давао савете,
Али, највећи храм који је свети
Учио нас поштовању и добром мишљењу.
Сава подигао је сам његов народ. Тај
Волео је књиге,
храм озидан је од живог камења његове
Био је препун знања
духовне деце и његов је кров и купола.
Имапо је пуно врлина
Народу
је
оставио
једну
од
Није имао мана.
најлепших грађевина, средиште прве
Широм Србије песма се чује
српсе духовности и молитве, манастир
О Светом сави звук одјекује.
Хиландар. Међутим, поред Хиландара,
Свети Сава је био мудра глава
обновио је многе цркве и друге
Зато се слави као школска слава.
грађевине.
С правом је заслужио да га српска
Милица Трајковић IV3
историја помиње, да у књижевности
буде опеван као највећи мудрац и
заштитник свог народа, да у свим легендама буде најплемнитији, једин-ствена и
непоновљива личност.
Данас многе институције, школе, улице носе његово Свето име, данашњи Срби,
подижу му многобројне задужбине на свим континенатима где их је судбина расејала.
Постоји велики број локалитета који носе име освог светитеља: Савин извор, Савина вода.
Говорило се да је Свети Сава на тим местима прекрстио камен својим штапом и да је из
њега потекла вода. Ти извори су најчешће лековити.
Дан Светог Саве је прилика да се подсетимо на ову Свету личност принца и монаха,
правника и просветитеља, књижевника и радника, пастира и предводника, неимара и
видара, чудотворца и утешитеља, државника и светитеља. Све у једној личности.
Свети Сава нас је окренуо правој вери, пуној љубави и благодети. Поставио нам је
међу, коју нико од тада не може да помери. Како каже Матија Бећковић, Свети Сава је
извадио прву личну карту српког народа-и од њега знамо ко смо, како се зовемо и коме
припадамо.
Његов клут, само је доказ колико је његов живот и рад био од велике важности за
његов народ. Вековима после његове смрти, није нам само остало његово име, већ и
духовно богатство које живи у свима нама.
Ни спаљивање његових моштију није зауставило жељу спрског народа за
просвећивањем. Десило се чудо: где год је пао трун његово пепела, умножила се љубав
према добру народа, па је тако обесмишљено дело Синанпаше. Зато се слави Савин спомен
и пева Светосавска химна као израз народе љубави и захвалности.
Прошло је толико векова, а светлост којом зрачи орео Светог Саве и даље сија оним
истим неугаслим сјајем са вресака и српских манастариа. И даље га Срби славе са оним
истим жаром каквим су га славили њихови преци. И даље у њему виде свој духовни извор
снаге, врлине, светости.
Свети Сава, поред српског језика је печат српског рода, и то су два наша темеља.
Ми Срби морамо да чувамо српски јези и Светосавље, и своје корене, и своје обичаје,
јер ако заборавимо своју прошлост, нестаћемо као народ. На то чување Светосавља и свега
српског нас обавезују наши свети преци: и Свети Сава и сви Немањићи, свети Лазаревићи,
Бранковићи, Карађорђевићи, Обреновићи. Обавезују нас и Плава гробница, и свети
Јасеновачки и Братуначки мученици, и мученици са Кошара и Паштрика и сви Српски
мученици који су пострадали од Косова до данашњих дана бранећи крст часни и слободу
златну.
Чувајмо православље и љубимо српство, јер без тога нам нема бољитка!
Будимо сложни, пре свега.
Ако ми сами не љубимо своју историју, сигурно је неће љубити непријатељ и окупатор.
Они ће је само скрнавити, лажирати, присвајати и отимати. Немојмо им то дозволити!
Јована Глишић VII1
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Божићни квиз
У одељену петог разреда у Малој Иванчи, вероучитељ Бојан је организовао 8. јанура
божићни квиз. Било је јако занимљиво јер смо и ми, ученици са грађанског васпитања
могли да учествујемо. Поделио нас је у три групе и почео са питањима. Нека су се тицала
опште културе везане за овај велики хришћански празник, а нека су била тешка и знали су
их само ученици који иду на веронауку. Добијали смо поене, губили их нетачним
одговорима, разредана нас је бодрила аплаузима. Било је јако занимљиво.
На крају нам није било важно која је група победила, лепо смо зе дружили, забавили и
на један креативан начин прославили други дан Божића.
Катарина Козић V1

Радионица о Божићу
У одељењу шестог разреда у
Малој Иванчи, вероучитељ Бојан је
организовао 8. јанура божићну
радионицу.
Правили
смо
по
групама
паное. Припремили смо материјале
о Божићу и божићним обичајима,
писали смо о прослављању овог
великог празника у нашој кући и
нашем селу, цртали смо. Направили
смо дивне паное које смо залепили
у нашој учионици.
Наталија Микић VI1

Божићни празници у Малом Пожаревцу
На часовима веронауке, током децембра и јануара водили смо интересантне разговоре
о Божићу.
Божић је један од навећих верских празника. Тог дана се родио Исус Христос у штали
на слами. Божићни пост траје 40 дана. Дан пре Божића је Бадњи дан. Тог дана иде се по
бадњак. На исечени бадњак сипа се вино у облику крста. Поподне идемо у цркву на
литургију. Након литургије наш свештеник излази из цркве и испред ње чита здравицу а
затим пали бадњак. Пожели свим људима срећне празнике и очита све бадњаке. Свако
откине гранчицу са свог бадњака, баци је у ватру и крене кући. Кући свако практикује своје
обичаје који су прилично уједначени у нашем селу. Укућани обилазе око куће три пута
имитирајући разне животиње. Најстарији члан породице уноси бадњак и џак сламе у кућу.
Домаћица га сачека бацајући на њега кукуруз. Затим се слама распростре по цеој кући.
Помолимо се Богу и седнемо да вачерамо. Вечера је обавезно посна. Након вечере сви смо
заједно, нико не излази у провод, причамо о предходној години и лепим успоменама.
Следећег јутра ко се од деце први пробуди он је полаженик. Прво пије дрен са вином,
а затим породица оде у цркву на литургију. Све поздрављамо са „Христос се роди“ и
отпоздрављамо „Ваистину се роди“. Кући полаженик џара ватру и иде са домаћином да
нахрани стоку у дворишту. Око поднева сви се помолимо Богу и ломимо чесницу. У чесницу
домаћица ставља новчић, дрен изрно кукуруза. Ко извуче новчић имаће целе године пара,
ко извуче дрен биће здрав, а кукуруз симболизује богатсво стоке и поља са кукурузом,
пшеницом, воћем и поврћем.
Целог дана смо св на окупу. Божић и Бадње вече имају за децу посебну драж. Све је
свечано и лепо. Мирис сламе, бадњака, дрена и тамјана украси цело село и свачији дом.
Тамара Кретић, Сара Живковић и Тијана Груић V2
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Занимњиви часови
Честитке на француском језику
Ближили су се новогодишњи празници
и наставница француског језика Светлна
Матко задала је ученицима петог разреда у
Малом Пожаревцу да направе новогодишње
честитике. Она је наша разредна и радо смо
је сви послушали.
Сви смо се потрудили да направимо
што лепше. Текст смо писали на француском
језику.
Забављали смо се, учили, били смо
креативни и наставница нас је наградила
добрим оценама.
Валентина Бошњаковић V2
Одећа и обућа
Током децембра из француског језика
учили смо нову лекцију на јако занимљив
начин.
Лекција је подразумевала да научимо
много нових речи које се тичу одеће и
обуће. Радили смо у групама. Цртали смо
одећу, обућу, дезене.
Научили смо нове речи за стилове и
боје, поновили смо граматику и лепо смо се
дружили. Направили смо паное које смо
залепили у нашој учионици.
Драгана Митровић VI1
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Спорт у школи
Хуманитарни турнир
Под слиганом „Да се Исидора врати у
школу“ одржан је хуманитарни турнир у Малој
Иванчи у петак 20. децембра 2019. године.
На турниру су учествовали ученици од
петог до осмог разреда из Мале Иванче и
Малог Пожаревца. Дечаци су се такмичили у
фудбалу, а девојчице у кошарци. Екипе, којих
је било осам, дале су све од себе и играле су
одлично.
Публика
је
са
трибина
бодрила
такмичаре. Учесници турнира, као и публика
знали су да је основни циљ прикупљање новца
за малу Исидору, тако да нико није обраћао
пажњу на резултате.
Ову акцију коју су осмислили чланови
Ђачког парламента подржала је и локална
заједница.
Посебно
се
захваљујемо
фудбалским клубовима „Младост“ и „ДМТ“ из
Мале Иванче на подршци и донацији.
Нашој малој другарици Исидори желимо
брз опоравак и да се што пре врати у своју
учионицу.
Марија Јовановић V1
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Радови ученика
Тешколеће расту што се више ближимо циљу
Некоме је циљ да купи скупу одећу, а некоме да оздрави. Мој циљ и искрена жеља је
да моја бака оздрави, да победи канцер. То је заиста животна борба.
Моја бака живи сама већ 37 година. Њен муж, мој дека, погинуо је 1986. године тако
што га је неки пијани човек ударио аутом док је стајао и чекао да се промени боја на
семафору. Издахнуо је на лицу места. Од тада бака живи сама, као удовица. Она њега и
даље бесконачно воли и не дозвољава да је неке речи повреде и оборе. Пре годину дана
бака је отишла лекару, пожалила се на извесне тегобе и добила лекове. Све се то
понављало. Лежала је у крагујевачкој болници, данима пила своје лекове, чекала прегледе
и анализе. Одлазила сам јој у посету. Бака је била борбена све време. Једна анализа је
показала да јој је јетру захватила метастаза која се проширила са црева. Бака то није
знала, а нама је било све теже да је гледамо и говоримо јој да је добро, а могла би да умре
врло брзо. Била је у Крагујевцу два месеца и са истом дијагнозом су је пустили кући. Нисмо
желели само да чекамо шта ће се догодити па смо је одвели на приватну клинику. Тамо су
нам рекли да постоје промене на јетри и два тумора на цревима. Бака је и даље била срећна
јер није знала ништа о томе. Све нас је подизао њен осмех. У Беграду су нам вратили наду
да ће бака оздравити. Рекли су јој да мора да остане мало у болници. То јој је било сумњиво
и почела је да нас испитује и да емотивно тоне. Рекли су нам да постоје шансе да дочека
нормалну старост ако буде примала терапију на време. То нас је повратило.
Бака је и даље у болници али сада са реалним циљем да ће живети нормално без
бриге да ће умрети за оји дан. Мој циљ је да бака поново буде насмејана, да могу да јој
погледам у очи и без суза јој приђем у загрљај.
Тамара Грујић VIII3

Браним запостављене
Људи постају све суровији како време пролази. Игноришу оне који су сиромашни,
намучени, запостављени или избачени из друштва.
Јако тешко ми падају такве ситуације јер често знам како је бити одбачен и игнорисан,
као да не постојиш. Повлачиш се у себе и тако сам и беспомоћан корачаш, потиштен и
несрећан. Зато, помажем онима који се налазе у сличним ситуацијама. Имам једног друга
који је јако стидљив, стидљивији чак и од мене. Он је био жртва друштва. Сви су га
одбацивали јер се није облачио као друга деца из његовог одељења. Данашња деца не цене
друге људе по њиховим вредностима већ по томе како су се обукли, да ли јефтино или
скупо, да ли је маркирано. Када ми је то, рекао растужила сам се и од своје уштеђевине
одвојила доста новца и повела га прво код фризера да среди фризуру јер га је увек мајка
шишала па није изгледало баш добро. Имао је кратку косу до рамена. После шишања имао
је кратку косу која му је предивно стајала, поготово што је била плава. Онда смо отишли до
продавнице спортске опреме, купили дукс, тренерку и патике. Рекла сам му да ћемо се
видети сутрадан и да хоћу да видим како изгледа у тој одећи, новим патикама и фризури.
Сутрадан смо се нашли, нисам могла да верујем колика је то трансформација. Изгледао је
као прави савремени дечак. Некада стидњиви, високи, плавокоси дечак плавих очију и
скромног одела, а сада прелепи дечак како из часописа. И пре је био леп, али његов изглед
није долазио до изражаја. Његов осмех је сијао колико је био пресрећан. То је био први пут
да сам га видела срећног.
Осећала сам се поносно, а он је рекао да ће ми бити дужник до краја живота. Својим
новим изгледом допринео је да се пола девојчица из његовог разреда заљуби у њега и да се
са свима дружи. Каже да никога никада неће волети више од мене јер сам га подржала када
му је било најтеже. Најбољи смо пријатељи и много ми је драго због њега.
Лидија Вуковић VIII3
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Мост разумевања – међугенерацијска солидарност
Често се сетим ње. Моје Мице. Она је била бака која је живела код нас у дворишту,
иако нисмо били никакви рођаци.
Она није имала никог свог. Није се удавала и није имала деце. Ми смо јој били једина
породица. Била је скоро слепа и није могла сама. Када сам био мали увек сам јој прилазио
тихо и полако да је не бих уплашио. У дворишту је била клупа где је она седела. Пришао
бих јој и причао с њом, а она је причала нешто сасвим друго. И тако ја мали а она наглува
али се тако испричамо. Много пута сам је посматрао. Увек је нешто плела, иако је била
слепа, била ми је занимљива. Увек је знала кад ми је рођендан и давала ми је новац. Већ
сам кренуо у школу када се то десило. Дошао сам из школе и нисам је видео у дворишту.
Мама ми је рекла да су одвели у Дом за стара лица. Био сам јако тужан. Кад год би је
посетили она је молила да се врати кући. Једва су пристали моји родитељи. И, тако једног
дана угледах баба Мицу поново у дворишту. Породица је одлучила да буде њен старатељ.
Сваког дана сам јој носио ручак и вечеру. Бринуо сам о њој и она је била срећна. Била је
тако једноставна и дивна.
Кад напада снег ја сам га чистио испред њене куће. Једног јутра је било јако хладно и
она је имала температуру. Мислио сам да ће прегурати јер никада није била болесна, али на
жалост није. Баба Мица је умрла, и то 31. децембра за дочек нове године. Када сам то чуо
био сам тужан. Нову годину сам дочекао у кревету тихо плачући за њом.
Увек ћу се сећати ње јер је била драга и мила. Толике године су биле између нас,
често ми се чинило да ме је само она разумела. Некада и нису довољне установе за њихову
безбедност, већ људи и окружење које их воли.
Алекса Симић VIII3
Моје зимске радости
Свако годишње доба ми је по
нечему занимљиво, алли је ипак
најлепша зима.
Зима је најрадосније годишње
доба јер славимо Божић. За Божић
смо сви код куће. Свака година ми је
лепа, али најлепша ми је била ова
година када сам била полаженик.
Дан пре Божића окачила сам чизму
на прозор очекујући поколн од
Божић Бате. Када је освануо Божић,
прво сам отрчала до прозора да
видим да ли сам добила поклон. У
чизми је била прелепа лутка. Била
сам јако срећна. Отишла сам да
попијем дрен уз мало вина. Остатак
дана сам провела на снегу правећи
игло и Снешка. Игло је било
довољно велико да уђем у њега. Пао
је мрак, мама је постављала сто за
вечеру, а ја сам отишла да џарам
ватру.
Док
сам
џарала
ватру
изговарала сам: „Да роде њиве, да
се деца рађају, пилићи легу, да буде
пуно пара!“
После вечере дека је жмурећи
бацао орахе у све ћошкове куће.
Расклонили смо сто и отишли да
спавамо.
Ову зиму никада нећу заборавити јер сам била полаженик и сама направила игло.
Божић је мој омиљени празник.
Тијана Грујић V2
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Моје зимске радости
Имао сам напоран дан и много сам желео
да легнем у свој креветић. Брзо сам заспао.
Када сам се пробудио, погледао сам кроз
прозор. Чекало ме је велико изненађење. То су
биле мале беле пахуље. Истрчао сам напоље и
осетио пахуљу како се топи на мојој глави.
Када сам отишао у школу грудвао сам се са
другарима. Са школског прозора посматрао сам
беле пахуље како падају на оруонуле гране
дрвећа. Када сам се вратио кући, урадио сам
домаћи и ручао, а после тога сам истрчао
напоље и ваљао се по снегу. Правио сам
Снешка Белића са татом. Очи и уста су му била
од дугмади, нос од шаргарепе, руке од грања и
шешир од шерпе. Касније сам се дружио са
малим шареним куцама. Предвече сам се
санкао са друговима на огромном брду. Тркали
смо се ко је бржи. Увече сам се загрејао у
кући. Када сам легао у кревет, знао сам да ће
ме и сутра чекати још једна снежна авантура.
Радујем се сваком снежном дану и једва
чекам да зима опет посети мој крај.
Ђорђе Петровић V2
Опрости ми
Био је леп пролећни дан. Васкрс се прибилижавао. Тог дана сам био код свог друга
Вукашина.
Играли смо игру „Баци даље камен“. Тражили смо ситно камење на улици. Накупили
смо једну пуну кофу. Уз пут смо наишли на један огроман камен. Договорили смо се да кад
потрошимо прикупљено камење, вратимо се и покушамо да поломимо овај велики камен.
Поделили смо прикупљене каменчиће на једнаке делове. Затим смо кренули да се
такмичимо. Губио сам и био сам јако љут, али сам на крају признао пораз. Отишли смо по
тај велики камен. Чекићем смо га поломили. Док сам ударао чекићем по камену, Вукашин је
случајно ставио руку на камен и ја сам га ударио по прсту. Био сам јако тужан јер сам
повредио друга. Отишли смо до његовог тате и он га је одвео лекару. Отишао сам кући у
сузама. Све сам испричао родитељима. Следећег сам отишао да га посетим. Када сам му
видео прст, слика од предходног дана ми се јасно појавила пред очима. Трудио сам се да му
помогнем. Након неколико дана отишли смо на рекреативну наставу. Сваког дана сам са
њим ишао на превијање.
Када се све то завршил,о био сам јако срећан што му неће остати трајне последице.
Ово што сам урадио не бих желео да се пониви. Вукашине, молим те, опрости ми!
Михаило Симић V2
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