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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из другог полугодишта 

школске 2019/2020. године. 

Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума током 

ванредног стања и наставе на даљину. 

Ту су текстови наставника и ученика о обележавању Дана планете земље и Дана 

школе. 

Погледајте награђене радове са међушколског такмичења Ошто Перце, као и 

награђене ликовне и литерарне радове са конкурса на којима су учествовали наши ученици 

током наставе на дањину  

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Катарина Бранковић VII2 

Посебно се захваљујемо пред-

седнику општине Сопот Живораду 

Милосављевићу и Градској општини 

Сопот на несебичној помоћи и подршци 

током ванредног стања и наставе на 

даљину. Захваљујемо се на донацији 

која нам је помогла да осавременимо 

нашу школу и набавимо нове лаптопове, 

пројекторе и остали неопходни наставни 

материјал. 
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Дешавања у школи 

Настава на даљину 

 

Драги ђаци, родитељи, колегинице и колеге, 

Желим свима вама и овим путем да искажем захвалност на труду, 

иницијативи и посвећености. 

У овим тешким временима, најбитније је да мислимо на своје здравље, али и 

здравље свих око нас. Стога, немојте напуштати своје домове без преке потребе. 

Сунце и дружења нас тек очекују! 

Ђаци, иако је на почетку идеја о настави путем телевизије изгледала лако, 

вероватно сте и сами схватили да је за њу потребна већа концентрација. Неке 

област лакше учимо заједно са својим другарима, кроз игру, интерне шале и 

наравно, уз помоћ наших омиљених учитеља или наставника. Ипак, не заборавите 

да сваки домаћи задатак или прочитана лекција унапређују искључиво ваше 

знање, а знање је кључ свега! 

Родитељи, вама посвећујем велику захвалност на стрпљењу и издвојеном 

времену које пружате својој деци. Иако је родитељ први учитељ свог детета, на вас 

је сада спао добар део терета формалног образовања, и немојте се устучавати да 

потражите помоћ уколико вам је потребна. 

Свима нама је ово једно ново искуство, и сви се трудимо да пружимо свој 

максимум у новим условима, што није увек тако лако. Стога, највећу захвалност 

дугујем својим колегиницама и колегама који су и поред ових нових услова рада, 

остали доследни својој професији и пронашли начине да одржавају комуникацију 

са ђацима и родитељима. Надам се да ћемо се убрзо сви поново видети, а до тада 

будите пажљиви и радите на себи! 

Срдачно, 

Директорка Ксенија Илић 
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Нема фрке уз унуке 

Дечји културни центар Београдa 

расписао је уметнички конкурс за децу и 

младе „Нема фрке уз унуке”, посвећен 

бакама и декама. 

Не напуштајући своје домове, 

чувајући своје здравље и здравље својих 

најближих, наши најстарији суграђани због 

новонастале ситуације нису у могућности 

да проводе време са својим унуцима. Дечји 

културни центар Београд је због тога 

осмислио начин како да деца и млади 

покажу љубав и поштовање према својим 

бакама и декама користећи машту и 

различите уметничке медије. Ученици 

наше школе учествовали су у ликовном и 

литерарном делу конкурса и освојили 

следеће награде: 

2. место литерарни радови Матеја 

Јеремић I2, Тадија Ђурић I2, Павле 

Лазендић I2, 

3. место Дуња Милићевић I2. 

Матеја Јеремић I2 је похваљен и за 

ликовни рад.  

Радови су објављени на сајту ДКЦБ. 

Велико славље, на којем ће бити 

проглашени победници, уз присуство бака 

и дека, одржаће се у Дечјем културном 

центру Београд, када се за то стекну 

услови. 

Љиљана Вићовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја бака 

Моја бака је супер бака 

буди ме за школу и доручак спрема. 

Зато је она најбоља бака 

и такве баке нигде нема. 

 

Моја бака има вредне руке 

свако јело које ја пожелим 

она спрема с љубављу  

и без много муке. 

 

Када су мама и тата на послу 

чува ме бака и  

прикрива моје несташлуке, 

никада она на мене не виче 

и када сам са њом ту нема буке. 

 

Када Нова година дође, 

бака ми свашта купи 

ту су слаткиши и сличице 

и многи поклони скупи. 

 

Рођен сам истог дана као и бака 

и заједно свећице дувамо 

у жељи тада обећамо  

да ћемо једно друго да чувамо.  

Зато ја баку много волим  

и поклонићу јој велико цвеће 

јер је она најбоља на свету 

и таква се бака више родити неће. 

 

Тадија Ђурић I2 

 

Бака и Дека 

 

Моји бака и дека су најбољи на свету, 

они пружају руку сваком детету. 

Чували су мене а и моју секу, 

увек ћу да памтим бакину руку меку. 

 

Та ме је рука миловала кад сам тужна, 

чини ми се да ћу јој увек бити дужна. 

Како да заборавим њено крило мило, 

кад је мама радила, 

увек је баке поред мене било. 

А и мој ме дека чувао помало, 

а сад је дошло време 

да је са мном и у ред у школи стао. 

Поносан је дека 

на његовог првака, 

а још је поноснија 

моја драга бака. 

 

Дуња Милићевић I2 

 

Бака 

Бака је жена јака  

чува нас од сваког зла, 

а чува и од мрака 

увек лепа и дотерана. 

Стоји крај врата, 

једва чека да окачимо  

руке око њеног врата. 

Погачу нам меси, 

колаче нам прави, 

шта год пожелимо 

јер код баке не сме ништа да зафали! 

Код баке може све! 

Бака зна и да прећути, 

сакрије несташлуке наше 

да се мама не наљути. 

 

Матеја Јеремић I2 
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Бакин додир 

Меке су бакине руке 

и нежан додир њен, 

када ме ујутру буди, 

а ја сам још увек снен. 

 

Још као бебу 

грејало ме њено крило 

увек топло и мило. 

 

Бакине песме и приче 

носиле су ме у свет бајке, 

упознао сам све принцезе 

и многе вилењаке. 

 

Када одемо код баке  

увек нас чекају 

ђаконије сваке. 

 

Никада бака уморна није, 

никада нервозна и љута, 

увек се са нама игра  

и прича безброј пута. 

Понекад се и дека 

Убаци у игру ту, 

али опет нема фрке 

За баке, деке и унуке ! 

 

Павле Лазендић I2 

 

 

 

Матеја Јеремић I2 
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Настава на даљину 

Постојећа ситуација у којој смо се 

нашли учинила је да променим начин рада 

са децом. Пред нама је био нов изазов. 

Поставила сам питање како наставити са 

образовањем и васпитањем на најбољи 

могући начин. Почели су телевизијски 

часови на РТС2. Комуникацију са 

родитељима и ученицима остварила сам 

помоћу блога, гугл учионице и вибера. Све 

је то била настава на даљину. Након 

одгледаних часова, ученици су свакодневно 

добијали материјал, као што су различити 

задаци које је требало да реше, ураде, нацртају, направе... Могли су и да своје знање 

утврде и провере кроз квизове, игрице, ребусе, мозгалице, укрштенице. Тако смо 

направили збирку од радова урађених у протеклом периоду. 

Знање о биљном и животињском свету смо утврдили правећи мапе ума која помаже да 

на лакши и прегледнији начин представимо градиво.  

На једном од часова ликовне културе ученици су учили који су симболи наше земље, а 

затим су правили заставу Србије. 

Посебно је био занимљив час када је обрађивана наставна јединица Светло и сенка. 

На колаж папиру цртали су две или више контуре животиња или ликова из бајки. Затим су 

маказама секли нацртано и добијали фигурицу на који су лепили штапић. Тако су добијене 

различите луткице за позориште сенки. Од кутије правили су позорницу. Била је потребна и 

лампа иза позорнице као извор светлости. Онда је требало само измислити причу и почети 

игру. 

За Ускрс настао је велики број креативних и маштовитих радова ученика. За израду су 

користили различите материјале: картон, колаж папир, вуницу, природне материјале... 

У оквиру наставне јединице Амбијенти ентеријера ученици су правили собу за лутке. 

Од материјала који већ имају код куће - картонске кутије, папир у боји, лепак, боје, 

тканина, дрвене штапиће, правили су кревет, сто, столице, ормариће. Најпре су одабрали  

који ће амбијент правити, да ли спаваћу собу, дневну собу или неку другу просторију. На 

основу тога су и облагали кутију. Кревет су добијали савијањем картона, а затим облагали 

папиром у боји или су бојили. Неко је кревет правио од готових кутија од лекова.   

На једном од часова ученици су правили играчку. Након приче о рециклирању и 

очувању природе, имали су задатак да од материјала који имају у кући направе играчку. 

У оквиру пројекта Ко се здраво храни своје тело брани, добили смо одговоре на 

питања: Шта је здравље и зашто је организму потребна храна? Један од задатака је био да 

прикупе и исеку сличице које чине пирамиду исхране. Могли су да користе и  адекватне 

играчке или да праве намирнице од пластелина. 

Након обраде текста Јежева кућица ученици су правили новог другара Јежићa 

Јежурку. 

Физичко васпитање је реализовано у 

кућним условима. Ученици су вежбали, 

слали снимке и сличице. Часови су 

динамични са кратким инструкцијама. 

Ученици су свакоднево добијали 

информације и зашто вежбају. 

У гугл учионици у делу Учимо кроз 

игру, ученици су свакодневно добијали 

материјал помоћу којег су могли да 

увежбају и примене знање које су 

усвојили. За часове математике, српског 

језика и света око нас, помоћу алата 

Learningapps ученици су увежбавали 

сабирање и одузимање повезивањем 

парова, помоћу пузле, квиза са 

вишеструким одговорима, укрштеница... 

 

Гордана Косанић 



Школски лист Чаролије, страна 8 

 

Пројекат „Наше место на једном месту“ 

Пројектна настава је предмет који је од школске 

2018/2019. године уведен у први разред као обавезан 

наставни предмет. На искуствима утемељеним прошле 

школске године ученици су били веома активни на 

часовима пројектне настави у овој школској години.  

Сваког месеца реализован је по један пројекат у чијој 

реализацији значајно место су имали и родитељи ученика. 

Оваквим приступом у раду школа постаје 

„отворенија“ у повезивању са друштвеним окружењем пре 

свега са родитељима и другим установама. Ефекти оваквог 

приступа у раду свакако су позитивни јер код ученика 

развијају више смелости, иницијативе, слободе да користе 

све расположиве потенцијале. 

Рад у пројектима заснован је на групном раду где 

ученици удруженим снагама долазе до остварења 

постављених циљева и задатака. 

Једна од постављених идеја пројектне наставе је 

подршка на информатичком описмењавању ученика 

употребом дигиталних технологија. Радом на пројектима 

током школске године многе информације ученици су 

проналазили употребом дигиталних технологија. 

Како је ова школска година карактеристична због 

ванредног стања и реализацији наставе на даљину, 

ученици су били у прилици да свој рад у комуникацији са 

учитељем остварују путем дигиталних технологија. Овакав 

начин рада за већину ученика и мањи број родитеља 

представљао је велики проблем. Како је време одмицало, 

све већи број успевао је да без потешкоћа оствари 

комуникацију са учитељем путем дигиталних технологија. 

У априлу 2020. по редовном плану пројектне наставе 

реализован је пројекат „Моје место на једном месту“. Циљ 

је да ученици упознају прошлост и садашњост свога места и 

околине. Због поменутих околности рад није могао бити 

реализован као групни облик рада, па је ученицима дат 

задатак да уз помоћ укућана и старијих чланова породице 

ураде што више задатака приказаних на шематском 

приказу „Мој крај“. Имали су и задатак да из породичних 

албума сакупе што више старих фотографија на којима се 

види како је место изгледало некада, 

како су се људи облачили некада, да 

усликају старе употребне предмете, 

обућу,одећу, да начине списак 

занимања мештана у прошлости. 

Уз помоћ родитеља и старијих 

укућана ученици су веома активно 

приступили раду и реализацији овог 

пројекта. Пошто је кретање у време 

реализације овог пројекта било 

ограничено, ученици нису могли да 

поједине захтеве реализују у 

потпуности. Због тога договорено је 

да по повратку у школску учионицу 

поново активирамо овај пројекат, да 

направимо одељењски пано и 

презентацију радова сваког ученика објавимо на сајту школе. 

Издвајамо неке од занимљивих прича и фотографија које су ученици прикупили у 

својим радовима везаним за овај пројекат. 
 

Синиша Босић 
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Мала Иванча 

Мој родни крај се зове Мала Иванча. Лепо, зелено место у близини Београда, 

ушушкано између Космаја и Авале и језера Трешња. 

Први пут моје родно село се спомиње почетком 19. века. Моја школа је почела са 

радом пре више од сто година. 

Житељи Мале Иванче се баве разним пословима у пољопривреди, воћарству, 

шумарству и сточарству. Некада је то било једино чиме су се бавили, а данас то ради много 

мање људи. 

Поносан сам на своје порекло, своје претке и презиме. У породици Димитријевић ја 

сам најмлађи. Мој тата има 43 године, а деда Момчило 69 година. Мој прадеда Миодраг је 

умро исте године када сам ја рођен. Учествовао је у Другом светском рату. Чукундеде Милан 

и Милован учествовали су у Првом светском рату. Њихова имена су исклесана у камен 

плочи у центру Мале Иванче. 

Чукундеди Миловану се нажалост не зна гроб. Он није оставио никога иза себе, јер је 

био јако млад када је одведен у заробљеништво из ког се није никада вратио. Свим блиском 

рођацима је остављено у аманет да га никад не забораве и спомињу по дечачкој храбрости. 

У историји мог краја, људи су увек били честити, вредни, поштени. Крсна слава и 

традиције се чувају и преносе на млађе нараштаје. 

Павле Димитријевић II1 

 

Мој завичај Мала Иванча 

По причи наших старих Мала Иванча се некад звала Пуста Иванча. То је био крај са 

веома мало кућа прекривен углавном шумом. Кажу да су у давној прошлост непријатељи 

крчили шуме да би нашли српско становништво. У то време је било много болести, а како је 

село имало двадесетак кућа, многи нису преживели. Чула сам од наших старијих да је један 

дечак тада преживео и испао херој. У питању је био мали Иван, па одатле и назив Мала 

Иванча. Мала Иванча је насеље у Градској општини Сопот у граду Београду. Мала Иванча се 

налази између Рипња и Врчина и Малог Пожеревца на југу. На западној страни је Раља, 

југозападно Поповић, а североисточно Бегаљица и Гроцка. 

Чула сам да су село основали Бабићи, Јагодићи и Савићи. После њих су се доселили 

Божанићи, Жмурићи, Ђекићи и остали. 

У мом крају су људи некада носили стару традиционалну ношњу. Сада већ прате моду. 

У близини мог села налази се прелепо вештачко језеро које се зове Трешња. Удаљено 

је тридесетак километара од центра Београда и до њега се стиже авалским путем. Језеро је 

окружено шумом. Једним делом, из пут, на травнатој површини постоје клупе и дрвени 

столови, па је овај део Трешње одличан за излете. Језеро је дугачко 150 метара, а просечна 

ширина му је 30 метара. Обала је пространа, а некада је била потпуно озидана бетоном. 

Језеро се налази у средишту листопадно-четинарске шуме, а у близини су и два извора. 

Поред самог језера некада се налазио хотел. Пре много година ту је сниман филм 

„Маратонци трче почасни круг“, а филм „Јужни ветар“ је такође оживео ову популарну 

локацију. 

Теодора Радосављевић II1 
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Настава француског језика на даљину 

Француски ми је и на овај начин био занимљив, али опет, не 

као у учионици. Није ми било тешко да радим задатке и ту нисам 

осетила превелику промену, али када је у питању конверзација, 

мислим да смо остали мало у минусу. Нисам занемарила читање, 

слушала сам оно што смо имали у уџбенику и песме и тако сам 

вежбала. Међутим, нисам имала с ким да причам, нити је било 

неког ко би ми рекао шта је исправно, а у чему грешим.  

Највише волим када имамо прави час и када могу да чујем 

наставници како говори. Мада, мислим да ми читање ипак није било 

толико лоше. Друго полугодиште ми на један начин делује краће, а 

на други дуже од првог, а што се француског тиче, трудила сам се, 

мада сматрам да сам бољи резултат остварила у првом 

полугодишту. Када постоји неко ко треба да ме оцени, тада не 

волим да оцењујем себе, не знам зашто, могу да приметим да ли 

напредујем или не, а узимајући у обзир овакву ситуацију, радила 

сам задатке углавном исто као што бих и да смо ишли у школу, 

вероватно бих радила боље, па мислим да закључна оцена у другом 

полугодишту не би требало много да одскаче од оне из првог. 

 

Катарина Бранковић VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сара Живковић V2 
Анђела Тошић VIII1 

Катарина Бранковић VIII2 

Катарина Кoзић V1 
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Писмо осмацима 

 

Ускоро се опраштамо 

са још једном генерацијом 

наших осмака.  

Били су углавном 

успешни, неки чак и 

изванредни, поносни смо 

као школа на њихове 

резултате, а могу послу-

жити и млађим ученицима 

као узор по свом 

примерном понашању.  

У њихову част 

објављујемо речи које им 

је упутила наставница 

српског језика Данка 

Стојановић. 

 

 

 

Писмо нашим осмацима 

Драги моји, недавно сте ме опет подсетили на оно моје давно обећање да ћу написати 

пар реченица о вашој генерацији. Ја сам ту намеру свакако имала, али сам мислила да ће 

бити прилике када се будемо опраштали. А онда нам је ово пролеће донело потпуно 

неочекиване околности, оставили смо наше учионице, свако за себе се борио са 

неизвесношћу, усамљеношћу и обавезама. И полако схватих да оног уобичајеног 

опраштања са генерацијом 2005. вероватно неће ни бити. 

Остајете ускраћени за оно о чему сви школарци сањају, да после осмогодишњег 

школовања, дружења, учења, успеха, падова, смеха, суза, ђачких бисера, проведете једно 

посебно, последње заједничко вече које се памти целог живота. Вече у коме доминира 

младост, лепота, успомене и жал што дружења није било више, што су неке симпатије 

остале скривене и што ћете већ од сутра „као шака просутих кликера“, сви отићи својим 

путем.  

Жао ми је што нећемо имати прилику да се свечано опростимо, да вас видимо 

дотеране, усхићене, ведре, важне... Да поразговарамо, али не више онако преко катедре, 

него опуштеније, пријатељски и родитељски. Да направимо неке дивне фотографије које би 

биле свима драге успомене.  

Али не брините, упркос свему томе, нећемо вас заборавити. Напротив! Још дуго ће се у 

нашој зборници и међу млађим ученицима помињати генерација коју је красила успешност, 

пристојност, креативност, племенитост, скромност, жеља за напредовањем, прихватање 

међусобних различитости, уважавање старијих... Најпре сам хтела да нарочито споменем 

поједине ученике који су имали изузетне резултате и успехе, а онда сам схватила да СВАКО 

од вас има посебне личне квалитете и да ми је била част да предајем једној таквој 

генерацији. Поносни смо што сте уз нашу подршку израсли у такве људе, а знам да ћемо тек 

бити поносни на оно што ћете остварити у будућности. 

Знам да осећате да у нашем друштву баш није лако остварити своје снове, често није 

потребно бити добар да би био успешан, није потребно бити честит да би био узор, није 

неопходно бити компетентан да би био ауторитет, старомодно је бити пристојан, поштен, 

одговоран и патриота. Али, колико год да ме те ствари обесхрабрују, ја имам веру да ће 

доћи неко боље време, када нам дођу и бољи људи. Желим вам да се изборите за своје 

снове, за своје право место, да изградите лепшу стварност, да се доказујете својим умом, 

талентом, креативношћу и племенитошћу. Желим вам да баш ви будете људи који ће нам 

вратити наду и тријумф правих вредности. И желим вам, драги моји, да на том путу будете 

срећни и здрави. 

 

Ваша наставница Данка  
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Школско такмичење рецитатора 

Школско такмичење рецитатора одржано је у нашој школи од 24. до 31. марта 2020. 

Ученици су се припремали за ово такмичење које се традиционално одржава средином 

марта. Како је такмичење веома популарно међу ученицима, директор школе Ксенија Илић 

у сарадњи са наставницима, учитељима и родитељима, покренула је ово такмичење и у 

ванредним околностима. Уз дозволу родитеља, ученици су снимали свој наступ и слали 

својим учитељима и наставницима српског језика. Формиран је жири који је прегледао све 

приспеле снимке и прогласио победнике. 

У категорији млађих разреда прво место освојила је ученица Андреа Ружић III3, друго 

место Дуња Живковић I2 и треће место Тодор Марковић I1.  

У категорији старијих разреда прво место освојила је Анђела Стојановић VI2, друго 

место Јована Глишић VII1 и треће место Тијана Грујић V2. Учествовало је 22 ученика и жири 

је имао ни мало лак задатак да прогласи победике. Сви ученици који су учествовали у овом 

такмичењу биће похваљени, а ученици који су освојили прва три места биће награђени 

књигом. 

Марина Луковић 

 
 

Анђела Тошић VIII1 

Катарина Козић V1 



Школски лист Чаролије, страна 13 

 

Пројекат Ко се здраво храни своје тело брани 

Пројекат Ко се здраво храни, своје тело брани, 

реализован је током ванредног стања. Након 

одгледане видео лекције, ученици су добили задатак 

да направе пирамиду исхране и рецепт здравог јела.  

Док су трагали за рецептом требало је да воде 

рачуна о намирницама које користе  у томе им је 

помагала пирамида исхране, али и о начину 

припремања хране.  

О начини припремања хране требало је 

испоштовати систем семафора о чему је било речи у 

видео лекцији. 
 

Љиљана Вићовац 

Прваци у акцији 

Током ванредног стања и одржавање наставе на даљину, 

ученици су се потрудили и да науче нове вештине. Садржаји са 

РТС били су допуњени практичним активностима, па су тако, 

након обраде песме Пекарчић, добили задатак да помогну мами 

у обављању кућних послова. Тако су неки месили тесто, 

простирали веш, постављали сто, пекли палачинке.  

Након обраде поеме Јежева кућица, ученици су имали 

задатак да део текста представе кроз кратки сценски приказ. 

Било је занимљивих, маштовитих и креативних идеја. 
 

Љиљана Вићовац 

Цртање приче по сликама 

Један од задатака наставе на даљину било је цртање приче 

по сликама. На часу ликовне културе ученици су упознати са знацима за споразумевање. 

Њихов задатак је био да знацима ( сликама) испричају једну занимљиву причу о другарству 

 

Дуња Живковић I2 

Димитрије Димитријевић I2 
Ива Секулић I2 

Маша Бекрић I2 
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Оштро Перце 

Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи у сва три објекта. У првом 

полугодишту ученици су упознати са циљевима и задацима овог међушколског такмичења, 

као и са начином реазилације. Библиотекар је у сарањи са учитељима одржао неколико 

радионица током којих су ученици добили упутства и савете како што боље да се припреме 

за рад. Пројекат се наставио и током ванредног стања путем алата неопходних за 

комуникацију и сарадњу са ученицима. Пристигло је мноштво радова.  

Награђени ученици наше школе су Дуња Живковић I2, Маша Бекрић I2, Тијана Грујић 

V2 и Симонида Марковић V1.  

 

Марина Луковић 

 

Бонтон приче о лепом понашању, Славка Петковић - Грујичић 

Ово је врло поучна књига која нас учи лепим манирима. Пуна је лепих текстова и 

драмских сценарија о бонтону. Са бонтоном постижемо да будемо задовољни собом и својим 

понашањем, на добром смо гласу као лепо васпитана деца и старији су задовољни. 

На почетку књиге је детаљно објашњење о бонтону, које ми се много допада, јер пише 

све на једном месту и разјашњава неке моје недоумице. Читаоци су у могућности да током 

читања науче нешто ново, насмеју се и забаве. Писац нам прича занимљиво о бонтону. Кроз 

смех и сузе учимо важне животне лекције. Прво што се учи о бонтону су четири лепе речи и 

чему оне служе, а помоћи ће нам да оставимо добар утисак. Кроз један духовит дијалог 

деца говоре о догађају како су користили ове лепе речи али ипак добили јединице. 

Најсмешнији је Жељко који се на крају љубазно захваљује на добијеној јединици. Након 

тога писац нас уводи у појам хигијене. Кроз занимљив драмски скеч учимо да се одећа не 

позајмљује и да се редовно купамо. Дечак из тог скеча сматра да се купањем тањи кожа и 

да купање није зраво. Замислите то, купамо се сваког дана и на крају се толико истањимо 

да личимо на лист папира! Касније учимо о томе како скака ствар мора да буде на свом 

месту и о уредности. У драмском делу наилазимо на разбацану храну и прљаво посуђе и 

кућу у којој је владао хаос. Мајка грди децу како ништа сама не раде, а син се јавља и 

објашњава јој да уме сам да поручи пицу. Ова прича је нарочито пуочна. Подсећа нас да 

будемо уредни, да склањамо ствари, играчке и књиге, да све стоји на свом месту. Уједно је 

и духовита, као и све остале. На забаван начин учимо и на овај креативан начин дуго ћемо 

памтити необичне ситуације.  

Ову књигу није довољно прочитати и одложити на полицу. Потребно је да усвојимо 

примере лепог понашања, ако до сада нисмо. Бонтон и поуке које доноси ова занимљива 

књиге морамо живети, поштовати, примењивати и преносити млађима. 

 

Симонида Марковић V1 

Од читања се расте, Јасминка 

Петровић   

Читајући књигу „Од читања се расте“ 

схватила сам да је ово књига и за одрасле 

јер из ње могу да науче како  децу 

најлакше заинтересовати за учење читања. 

Књига нам открива тајну учења читања.  

Главна јунакиња је Тамара која још 

увек не зна ни да чита ни да пише, а већ 

иде у први разред. Родитељи су забринути 

и љути јер Тамара није заинтересована за 

учење. Стално је грде што код ње изазива 

још више незаинте-ресованости. Тамара је 

,на крају, научила да чита и пише али на 

један необичан начин – уз помоћ 

непознатог деке и рачунара.  

 

Маша Бекрић I2 
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Бонтон приче о лепом понашању, Славка Петковић - Грујичић 

Све књиге су поучне, али књига „Бонтон” коју је написала Славка Петковић-Грујичић 

на мене је оставила невероватан утисак. Тема те књиге су приче о лепом понашању. Јасам 

се захваљујући тој књизи подсетла нечега што сам заборавила, научила нешто ново, али 

наравно и забавила сам се током читања. 

Књига је подељена у доста малих, кратких прича. Иако те приче нису баш све 

повезане, мене то није спречивало да наставим даље да читам. Обично када читам неку 

књигу, поделим читање на неколико дана, али ову књигу сам узела у руке, села једно вече 

и прочитала је целу. Нисам ни мислила да ћу успети да је прочитам. 

После читања сам се осећала као да сам прочитала неку кратку причицу, а не књигу 

од 140 страна. Тек тада сам схватила колико је заправо поучна ова књига. Издвојила сам 

две причице које су ми биле најзанимљивије и најупечатљивије. То су „На столу” и „Да ли 

купити шминку за клинку?”. 

У причи која се зове „На столу”сам се подсетила како се поставља сто, али и научила 

какве врсте чаша се употребљавају у каквим ситуацијама као и какве салвете. Из друге 

приче „Да ли купити шминку за клинку?” схватила сам да какв год да си, најлепши си без 

икакве шминке јер човек се најбоље осећа када је сав свој. Природна лепота је најлепша.  

Књигу „Бонтон” бих препоручила свима да прочитају јер се сигурно неће покајати. 

Извући ћете неку поуку и сигурно ће Вам остати нека прича у сећању коју ћете свакодневно 

примењивати. 

Тијана Грујић V2 

 

 

 

 

 

 



Школски лист Чаролије, страна 16 

 

„Од читања се расте“  

„Ја не волим да читам и пишем. Моја мама је очајна 

због тога.“ Овим речима почиње своју причу главни лик 

књиге девојчица Тамара. Тамара иде у школу, а још увек 

није научила ни да чита ни да пише, а не воли ни да иде у 

школу. Њено понашање уноси нервозу и мами и тати, а 

понекад доводи и до свађе. Тамара случајно започиње 

разговор са деком који седи испред зграде и храни 

голубове. Дека ће на ненаметљив начин Тамару 

заинтересовати за учење читања. Лик деке ми је 

занимљив јер показује на који начин одрасли треба да се 

понашају према деци када желе нечему новом да их 

науче. У књизи су ми занимљиви разговори које Тамара 

води са деком јер мама и тата нису увек имали стрпљења 

да разговарају са њом. На крају је Тамара научила и да 

чита и да пише, али и сама да иде у школу јер се од читања расте.Постала је озбиљнија и 

одговорнија. Схватила је колико је читање забавно и била срећна што је успела.  

Када сам прочитала књигу „Од читања се расте“ схватила сам да све може да се научи. 

Јасминка Петровић нам је у овој књизи показала како учење читања може да буде забавно. 

Књига нам открива да су машта и жеља најважније за успех ма колико год нам учење 

нечега деловало тешко. Ову књигу треба да прочитају и деца и родитељи и учитељи. 

Одрасли ће схватити да нервоза није добро решење када уче децу нечему већ да је 

потребно стрпљења и маште, а децу ће охрабрити у учењу нових ствари. Да бисмо постигли 

успех и научили нешто ново, потребно је да сви имамо једног деку. 

Дуња Живковић I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јована Вуковић IV2 

Вероника Милошевић IV2 
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Активности ученика IV1 током одржавања наставе на даљину  

У време ванредног стања због вируса Covid- 19 ученици 

су наставу пратили преко тв канала РТС и Google учионице. За 

израду задатака су коришћени разни алати. Поред свих 

наставних садржаја нисмо занемарили ни креативни рад 

ученика: 

Хигијена је пола здравља 

Ученици су имали задатак да кроз стрип прикажу како 

треба одржавати личну хигијену или хигијену руку. Овај 

задатак је имао за циљ развијање свести код ученика о 

важности одржавања личне хигијене ради очувања здравља и 

у борби против вируса и бактерија које нас вребају на сваком 

ћошку. Ова активност је успела јер су сви озбиљно 

приступили задатку. 

Заштитна маска 

Наша држава,као и остале, има тежак задатак у борби против вируса који је на жалост 

однео многе животе. Стално слушамо о саветима како да се заштитимо па с тога ученици су 

имали задатак да себи направе занимљиве заштитне маске. Циљ је био да схвте важност 

личне заштите. Активност је била веома успешна јер су се ученици потрудилу у изради 

задатка. 

Пролећно дрво 

Зима пролази, пролеће долази, па у сусрет њему ученици су имали задатак да прикажу 

дрво у цвету било којом техником. Потрудили су се да што интересантније и занимљивије 

прикажу своје дрво. Ученици су имали сву слободу избора током рада.  

 

Милица Лучић 

Вања Крстић IV1 
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Дан дечје књижевности 

Ученици су имали задатак да прикажу 

једно, било које, дечје књижевно дело по свом 

избору као рекламу или препоруку другима да 

га прочитају. Циљ ове активности је подстицај 

деце да што више читају књижевна дела и да 

на тај начин богате свој речник,своју машту и 

да развијају љубав према књигама и 

књижевним делима. 

Подршка деци из Италије 

У тешким данима треба показати 

хуманост и подршку свима којима је потребна. 

Због тога су ученици имали задатак да 

нацртају дугу и да је окаче на свој прозор као 

подршка деци из Италије у току борбе против 

опаког вируса. Циљ ове активности је био да 

схвате да ситнице некоме много значе, јер ови 

њихови радови шаљу јасну поруку другој деци 

да нису сами и да ипак неко мисли на њих. 

Веселе ноте 

Ученици су током наставе на даљину на часовима музичке културе учили о нотама и 

нотном систему па су имали задатак да на неки свој занимљив начин прикажу ноте.  

Корелација ове активности је са ликовном културом. Активност је успела јер су ученици 

показали своју маштовитост. 

У сусрет Ускрсу 

Ове године смо били спречени да организујемо Ускршњи вашар али смо нашли начин 

да овај велики празник обележимо и путем наставе на даљину. Ученици су имали задатак да 

по свом избору направе разне предмете на тему Ускрс. Активност је успела јер је свако од 

ученика показао свој труд, машту и креативност. 

Дан планете Земље 

Дан планете Земље смо обележили кроз две 

активности. Прва активност је била да се 

прикаже тужна и срећна Земља јер сви знамо да 

је доста загађена и самим тим угрожена као и да 

се прикаже на које све начине је човек загађује. 

Друга активност је била да направе кућицу за 

птичице јер су оне део наше природе. Обе 

активности су успеле. Ученици су са својим 

родитељима дали све од себе да направе прелепе 

кућице за птичице. 

Музички инструменти 

Један од задатака из музичке културе био је 

да сваки ученик направи свој инструмент. Они су 

бирали самостално шта ће правити, тако да је 

било разних инструмената - бубањ, фрула, звечке... Активност је успела јер су инструменте 

правили од разних материјала и сваки је интересантан на свој начин. 

Маске за маскенбал 

Ученици су имали задатак да направе маску за маскенбал по свом избору. По свом 

избору бирају материјал за рад као и сам изглед маске. Активност је успела јер су се 

ученици потрудили и лепо забавили кроз овај задатак. 

Милица Лучић 
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Часови енглеског језика 

Током наставе на даљину, на часовима 

енглеског језика ученици су били веома активни. 

Они су своје знање показали кроз разне саставе на 

енглеском језику. Осми разред је писао како су 

проводили време у изолацији, као и какав утисак је 

оставила на њих настава на даљину, а и само 

ванредно стање. Ученици петог разреда су били 

креативни, па су правили пројекте, везане за 

омиљену храну. Ученици су имали прилику да 

погледају много презентација, које су им помогле да 

боље схвате лекције, а и да погледају снимке где им 

је боље објашњена нека граматичка партија са којом 

су имали потешкоћа. Кроз интерактивне задатке, 

постављане у радним листовима ученици су 

увежбавали лекције из уџбеника и радних свезака. 

Ученици млађих разреда су кроз песме и 

интерактивне игрице савладали пређено градиво. 

Они су посебно уживали у разним задацима везаним 

за Васкршњи празник, као и у цртаним филмовима 

које су могли да погледају на линковима које су им 

наставници слали. Овакав начин рада им је у 

многоме олакшао усвајање наставних садржаја, 

предвиђених планом и програмом. 

 

Марина Ружић и Јелена Стевановић 

 

My days in isolation 

We are often unaware of certain things until they happen to us. All pupils say that they 

don’t like going to school, studying, seeing teachers and company. They prefer sitting at home 

and watching TV. ...It just looked very nice... 

When I found out that isolation, or that kind of „ break up“ was beginningand there was a 

chance that we wouldn’t go to school until June, I was sad and upset, just like my classmates. I 

phoned a friend who, just like me, was crying, saying that she would miss me and the others, 

that we would miss everything that was ordinary and boring before. I spent the whole evening 

thinking about how nice it was to be at school, that this sudden break for me was the end of my 

eighth grade. In the next two days we received  information for online education, ie in what way 

the classes will be held and things like that. It seemed easy. On Tuesday, March 17,2020 I had 

my first teaching day. After two or three days of TV shows, my impressions had stabilized and I 

could firmly say that I didn’t like it at all. I missed ( and still do) communicating with the 

teachers in class. It was not normal for me not to have any contact with the teacher while he/ 

she was teaching. I soon got used to it, but I certainly didn’t like it. Most of our teachers from 

school have formed groups on Viber or Google Classroom through which they explain lessons and 

assign tasks to us. Among all the subjects we are learning, Chemistry is the most difficult 

problem for me. I had a good time at school and did my homework without any difficulities. It’s a 

bit difficult now, but I will definitely make it. I try to use my free time to be with my family in the 

garden or to devote it to myself. I take the opportunity to sleep longer, but as soon as I get up I 

have breakfast and wait for the classes, which generally start at 1:15PM, and last until 3:30PM 

and fill the major part of my day. After lunch I do my homework. In the evening I watch series 

or a movie with my family and then I go to my bedroom. There, on the Internet I read 

something that I am interested in , I listen to music, I correspond and talk to some people in my 

society, chat with friends and things like that. I stay awake longer because I have no obligations 

early in the morning. At weekends I help my parents with chores because I don’t have classes. 

My days are similar, sometimes I’m in a good mood and sometimes I’m sad and nervous. The 

mood is changing, but I’m comforted by the fact that all this is good for us and will be shorter if 

we follow the rules. 

My recommendation is to stay at home for a while, to break the pandemic. 
 

Tamara Grujić VIII3 
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My days in isolation 

A state of imergency was declared when schools closed. We were told to stay home and not 

go outside. So, all of us had to be at home isolated. For the first couple of days, I liked it 

because I was finally at home every day. I spent every day in the same way. Waking up at noon, 

having breakfast, watching TV, doing the chores, chatting with friends, having lunch, watching 

TV, spending time with my family, having dinner in the evening, taking a shower and spending 

the rest of the evening in my room looking out into the sky and having long conversations on the 

phone with my dear ones. 

At first, it was fun for me, but as the days went by , it was becoming more and more 

unbearable. I felt like I was in jail... I didn’t go out, I became unwilling to do anything and I was 

depressed. As the days passed, I kept closing in my room and darkening it until it was absolutely 

dark. I was sad because I was separated from the outside world. I even often cried because I 

missed my friends. I missed their smiles and hugs. Most of all I missed going out to town with 

them. 

I used to spend the same day every day, and they were passing so slowly. That’s what was 

killing me the most. I became kind of depressed and nervous. While my paren ts were going out 

to town because of their obligations, I was angry with them because they were not detained at 

home all day and had contact with people. When they got home, they started talking to meand I 

just yelled at them and tossed objects around the room. And each time they were baffled and 

they went away from me. They saw that I was in a bad condition, but they still didn’t let me go 

anywhere. 

I just can’t wait for this state of emergency to end. And also I just can’t wait to see my 

friends, and go out and take a breath in the air. We didn’t value our lives before and we used to 

say that our lives were bad. But now- it’s worse. Now I just want everything to be like before. 
 

Lidija Vuković VIII3 
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Васкршњи празници 

Традиција наше школе је да се организују ускршње радионице и са вероучитељима, 

учитељима и наставницима енглеског и француског језика. Тако смо и ове школске године 

успели да прикупимо мноштво креативних радова које су наши ученици цртали током 

наставе на даљину и слани својим наставницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуња Живковић I2 

Радови ученика I1 

Ангелина Павловић II3 
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Радови ученика из географије и биологије настали током наставе на даљину 
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Дан школе 

Важан датум у години рада наше школе је 24. мај. Тада заједно са свим ученицима, 

родитељима, бившим и садашњим радницима, свима онима којима је Основна школа 

„Милорад Мића Марковић“ од значаја, славимо рођендан. 

Због актуелне ситуације са вирусом корона, ове године носталгично се присећамо свих 

приредби, граје и похвала који би се на овај дан одвијали. Иако су нам ове године учионице 

и терени празни, не желимо да очајавамо, већ да ову ситуацију искористимо на потпуно 

другачији начин. 

Ако може учење на даљину, може и прослава Дана школе на даљину! Искористићемо 

прилику и овде се захвалити свима који су на било који начин допринели да услови рада у 

нашој школи буду бољи. Похвалићемо све ученике, наставнике и родитеље који су 

заједничким снагама успели да савладају овај изазов, који није био ни мало лак. 

Драги ученици, цењене колеге, поштовани родитељи, срећан вам Дан школе! 

Радови ученика наше школе на тему „Моја школа“ и део ликовних радова, насталих у 

изолацији, само су део програма за Дан школе. Видео запис свих активности од почетка 

школске године и снимци наших рецитатора допринос су наших ученика обележавању овог 

празника. 
 

Ксенија Илић 

 

Због познатих околности, ове школске године је било немогуће припремити програм за 

уобичајену прославу Дана школе, али наши ученици овим својим радовима, између осталог, 

дају допринос скромном и другачијем обележавању овог свечаног дана и откривају да ли им 

ипак недостају школске клупе.  
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Моја школа 

У самом центру мога родног места, смештена 

је моја мала сеоска школа. Овог пролећа утонула 

је у необичну тишину. Нема уобичајене дечије 

граје, тако карактеристичне за почетак пролећа, 

нема плавих, црних, смеђих дечијих глава; не ври 

као у кошници. Све је необично мирно, тако тихо. 

Не, није летњи рапуст. Да јесте, бар би увече у 

школском дворишту било дечије граје. Полицијски 

је час. Време је короне! 

Нико није очекивао да ћемо ово пролеће 

провести у изолацији, у страху, у паници. 

Када се завршио зимски распуст и кренуло 

ново полугодиште, била сам очајна јер сам опет 

морала да устајем рано, да радим домаће задатке, 

да учим. Недуго после почетка полугодишта све 

нас је затекло внаредно стање. О полицијском 

часу, несташицама, редовима, само сам слушала 

од старијих или читала. Сада, и сама суочена са 

тим, мени непознатим, стварима, гледала сам у 

чуду у кајроне на ТВ-у, и у чуду слушала дневне 

извештаје, прогнозе, нагађања који нису 

охрабривали. 

Престали смо да идемо у школу. И гле, иста 

она школа која је почела да ме нервира и коју сам помало мрзела, почела је да ми 

недостаје. 

Слушала сам о неком другачијем времену; о рачунаљкама, пацкама, клечању на 

кукурузу. О „школицама“, „трулим кобилама“, о ластишу и игри „Арачкиње-Барачкиње“ 

слушала сам родитеље, баке и деке како се са носталгијом сећају давно прошлих школских 

дана. Све те ствари давно су отишли у неповрат, а старији су нам нон стоп понављали како 

не знамо шта смо пропустили. Е, чисто да се зна, нама је корона преко ноћи донела нове 

тековине. И ево нас у е-учионици, на on-line настави, или како год се то називало. Без 

физичког контакта. Без пушкица. Без шапутања. 

Они су имали рачунаљке ми имамо рачунаре, они су имали клечање на кукурзу ми 

имамо пад система на компјутуеру, они су имали школице ми имамо е-учионицу, они су 

имали труле кобиле ми имамо слаб проток интернета, они су  имали Арачкиње-Барачкиње 

ми имамо ТВ наставнике, они су имали паное  ми имамо павер поинт презентације. Е, сад 

признајте, ви, који сте све то имали, а имате и ово данас, јер сте део таквог ситема, чији су 

школски дани бољи? 

Све оно што су нам родитељи бранили, сада су великодушно почели да нам допуштају. 

За нас незамисливе ситуације постале су наша свакодневница. Иако су често хтели да нам 

телефон одузму или олупају о главу јер смо нон стоп „висили“ на њему, сад су почели да 

нас терају да га користимо. Предлажу куповину нових телефона. Купују брзом брзином нове 

компјутере довијајући се при томе како да избегну полицијски час и заразу короном. 

Уговорају бржи проток интернета. Уговорају веће пакете. Моле бога да се пре свега ми не 

заразимо опасним вирусом али и да се компјутер не зарази вирусом јер, како ћемо, за бога 

милога, пратити наставу? 

Наставу пратимо преко ТВ, контролне радимо преко интернета, одговарамо преко 

видео позива. На оваквој настави ја могу да једем и да пијем; могу да скокнем до тоалета, 

могу да се смејем, да се исплазим и бекељим (ја то само онако кажем, нисам таква, мајке 

ми). Могу да лежим опружена преко свог кревета, у својој омиљеној пиџами и да грицкам 

чипс. Све то у школи, оној правој, не могу. Наставници, неки нови, гостују у мојој соби, 

смеше ми са ТВ, баш су сви фини, одмерени. И да су лоши, могла бих  да цокћем и да 

негодујем, да се смејем на глас. А нико то од њих не би чуо па не би могао ни да ми замери. 

Дружим се ја са својим друговима; дописујемо се, формирамо групе, договорамо се око 

тога шта ћемо када се састанемо. Када радимо домаће задатке, тестове, пројекте нема 

договора! Потпуно смо самостални у раду! Нема ни помоћи Википедије, ни помоћи 

родитеља. Све радимо искључиво сами на основу телевизијских часова. Е ту је све исто као 

и у правој учиниоци. Ни ту нема преписивања, договорања, дошаптавања. 
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Ипак, нека ме носталгија тера у моју школску 

клупу! Међу моје другове! Блескасте, духовите, 

понекад сурове...Али живе људе! Особе од крви и 

меса које нису само текст, пиштање, „смајлић“, 

„лајк“, „дислајк“. 

Пожелела сам, али искрено пожелела и своје 

наставнике. Заиста су почели да ми недостају: моја 

разредна Данка, и Бранка биологичарка, и Цеца 

Францускиња и Џими (иако ми је уписао два тужића 

у есДневник који су готови да заплачу), и Марина 

Енглескиња, и Мирослав-Профа (иако смо се 

сложили да је боље да се држим писања и седим на 

резервној клупи када се игра рукомет), и Наташа 

физичарка (иако сам морала да одговарам жмурећи)  

и хемичарка Слава и Радица географичарка, и Слоба 

историчар са својим причама из прошлости, Нада 

ликовњакиња, Маја музичарка - да сви заједно 

запевамо у хору и, наравно, наставник математике 

Сава (који нам понекад својим предметом пије крв иако није Савановић, сам се тако 

представио првог часа). Извињавам се због оваквог изражавања, само хоћу да истакнем да 

су сви они наши, као род рођени. 

Недостаје ми и Ксенија директорка и Марина библиотекарка која нам усађује љубав 

према књизи. 

Недостају ми и теткице и домар и сва лица која сам сретала у школском дворишту и на 

ходницима школе. 

Хвала вам што сте се борили, и још увек се борите заједно са свима нама. Хвала вам 

за подршку и сваки коментар којим сте показали да и ми вама недостајемо. 

Желим свима нама да се што пре вратимо у нашу школу, стару и оронулу, са 

шкрипавим подовима, отпалом фасадом и у нашу учиниоцу са мусавом таблом, често 

загушљиву, али у учиноцу са 15 пари окица које гледају у вас, 15 пари ушију које желе да 

чују нешто ново и 15 паметних главица  жељних знања. 

Јована Глишић VII1 

Никола Милошевић VII2 
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Моја школа 

Школа је за већину само 

образовна установа коју ђаци похађају. 

Ја своју школу видим на другачији 

начин, моји пријатељи на свој начин. 

Образовање је кључни период у нашем 

животу. Неки школу сматрају за најгори 

период њиховог детињства, неки је воле 

а неки ипак не.  

Моја школа налази се у једном 

малом селу окружена високим и старим 

дрвећем међу којима је и оно највише 

за које кажу да је посађено још када је 

школа тек била основана.  

Поред школе је једна чесма, код 

ње је увек забавно. Унутар целе школе 

окачени су радови марљивих ученика 

као и панои. Моја школа је освајала 

награде на многим такмичењима, 

ученици су стизали и до републичких 

такмичења.  

Организује и вашаре на којима 

продајемо разне рукотворине и од 

зарађеног новца идемо на излет.  

У школи је забавно. Можда звучи 

чудно али заиста јесте. На часовима 

одељењског старешине причамо о 

свакаквим темама и тако се међусобно 

више упознајемо и раздељујемо 

мишљења. Секције су поготово 

занимљиве. На њима можемо да покажемо и откријемо таленат за који нисмо знали да 

поседујемо.  

Школа је најбоље место да проширимо своје знање али и за дружење. Ах то дружење. 

Због тренутне ситуације школе су затворене. Недостаје ми све, моји пријатељи, учење, 

забава, препирке и свашта још.  

Једва чекам да се све ово заврши и онда да поново одбројавамо последње дане школе 

до летњег распуста. 
 

Тања Павловић VII1 

Моја школа 

У школи може много тога да научи,сазна и види. Пре свега, то је место које нас све 

спаја и чини једнаким . 

Школу не схватам као нешто мучно и непрелазно, већ као место које од нас ствара 

образоване људе који ће успети у животу, и изаћи на прави пут.  

Као сваког пролећа и овог је требало да свој велики део дана проведем у школи, 

учећи нове лекције, дружећи се са својим другарима који су ми постали као нека огромна 

породица. Но ипак због овакве ситуације у земљи све је мало другачије. Учење нам није 

ускраћено, док смо право на дружење и виђање блиских особа на неки начин изгубили на 

одређени период. Сви смо били затворени у својим топлим домовима, окружени најужом 

породицом и проводили квалитетно своје време које можда не бисмо имали да није ова 

ситуација. Што се тиче школе, учење ми није недостајало јер смо имали могућност 

електронске наставе на даљину, али су ми недостајали моји другари због којих ми време 

проведено у школи није представљало проблем јер смо се дружили. Духовитост и шале 

збијене на рачун наставника или других ученика није била изузетак у мом друштву - то је 

на неки начин одрастање а озбиљност долази са годинама. 

Стога сам научио да треба поштовати оно што имамо, највећу вредност у животу, а то 

је слобода и пријатељство. 
 

Милош Ристић VII1 
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Моја школа 

Моја школа споља делује мала, али унутра се налази право царство забаве и знања. 

Признајем, ни мени није лако да се после дугог летњег распуста вратим у школску клупу, 

али после кратког привикавања школа постаје подједнако лепа као и летње игре. 

Највише волим своје другаре, али исто тако је волим јер ми пружа доста знања и 

могућност да се одлучи чиме би се бавио у будућности. 

У мојој школи су наставници који знају да буду јако строги само зато како би озбиљно 

схватили школу и школске обавезе. 

Свиђа ми се и када припремамо приредбе, прославе, али ми се највише свиђа када 

неком другу припремимо рођенданско изненађење. Волим одморе на којима барем и тих 

петнаест минута искористимо за некакву игру. Имали добре или лоше оцене, школа је нешто 

што се не заборавља. Као што је наш писац рекао „Од колевке па до гроба најлепше је 

ђачко доба“. 

Андреја Митрашиновић VI1 

 

 

Моја школа 

Болест која је завладала светом и нашом земљом, многе ђаке је оставила код куће, без 

школе. 

Сада су сви ђаци кући и претварају се да им је телевизор школа. Наравно мени 

највише сада недостаје права школа. Школа у коју иду моји пријатељи и ја. Недостаје ми 

дружење, смејање, играње, такмичење. Школа ми је пружила одмарање од родитеља, 

напорне браће и фамилије. Недостају ми часови, а посебно час математке, који је увек 

забаван. Највише ми недостају школски ходници где смо се дружили и проводили, 

игралишта, двориште које је предивно уређено и школска библиотека која је препуна 

занимљивих књига. 

Једва чекам да се вратим првог септембра у школу, да се видим са пријатељима да 

поново чујем школско звоно. 

Јована Ољача VII1 
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Моја школа 

Претражио сам дефиницију школе, 

кажу: образовно-васпитна установа у којој 

учитељи, наставници, професори по унапред 

утврђеном плану и програму преносе знања 

млађој генерацији. 

То и јесте школа, свака на овом свету, 

преко Русије, Канаде и Луксембурга, али 

ниједна није као моја, у мом селу. Разликује 

се од осталих што је баш моја. То је за мене 

једно посебно место, некад се радујем уласку 

у њу, некад изласку. 

То је место где сам научио да читам и 

пишем, бројим, сабирам, одузимам. Научио 

сам и директну и обрнуту пропорционалност, 

иако сам се поштено намучио. Осим 

наставног плана и програма, ја сам у школи 

научио и доста споредних ствари, као и то да 

нисам једини и најбољи, да смо сви исти, 

обучени у најскупље или оно мање скупо, 

имали нови телефон или неки стари, школа 

је место које не дели људе. Сви имамо 

прилику да научимо и постанемо добри 

људи. 

Школу не чине зидови, фасада ни 

терени, школу чине наставници и ученици. 

Зато желим да захвалим својој школи, што је 

баш моја школа и што ме је научила много 

чему. Као и за то што ће ми остати лепе 

успомене из ње, када дође време да је завршим. 

Марко Милутиновић VII1 

Моја школа 

Људи се осећају лепо на разним местима. Некима је лепо код своје куће, некима се 

свиђа неки парк који чини да се осећају пријатно док су у њему, неки воле неко потпуно 

неодређено место, док неки воле своју школу.  

Сваком од нас је потребно образовање и знање опште културе. Образовање је основна 

ствар која чини човека целим и представља га у целости. Кажу да колико знаш, толико 

вредиш, што је истина заправо. Човек без знања би био сама празна љуштура која нема 

неки одређени циљ у животу. Школа је предуслов за неки бољи начин живота. Она пружа 

велике видике и употпуњује нашу личност. Ту учимо неке ствари које ће нам бити од велике 

користи. Сваки делић је вредан и има неко значење.  

Људи у школи труде се да нам на најбољи могући начин пренесу знање које поседују. 

Уз велику дозу љубазности и лепих речи, све је могуће остварити. Школа је место где 

стичемо пријатеље. Разазнајемо добру од мање добре деце. Учимо какви људи нам 

одговорају у нашем окружењу. Размењујемо знање, тајне, смејемо се, понекад и тугујемо, 

али увек имамо бар једну особу која ће бити ту за нас у том тренутку.  

Школа, дакле, пружа велики избор пријатеља, могућност слободе мишљења. У тој 

установи се такође могу решити и проблеми који прате нас децу кроз одрастање. Имамо 

наставнике који нас уче правим вредностима. Конкретно, код моје школе волим то што сам 

стекла добре пријатеље и што знам да ћу кад код уђем у њу бити срећна и дочекана са 

великим осмесима на лицу. Срећна сам што су сви око мене добри, што се труде око нас, 

што не праве разлике. Јер, сви смо једнаки једни пред другима и то је основна ствар коју 

смо баш ти научили.  

Школа је јако посебна установа из које се рађају најлепше успомене, највише знања и 

мноштво пријатеља који ће нас пратити кроз живот. Јер, знање нас чини оним што јесмо, а 

људи око нас нас чине срећнима. Волим моју школу јер се у њој одиграва најлепши део 

наших живота, детињство. 

Нина Павловић VII1 

Данијел Митровић V1 
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Моја школа 

Једно од најлепших места у којем сам провео пуних осам година. Сада када је дошао 

крај мом школовању у основној школи и када треба да кренем у средњу, тешко ми пада. 

Од провог разреда када сам крочио у моју школу, осетио сам нешто посебно и 

неописиво као да већ цео живот проводим ту. Осми сам разред и све више и више ме 

притискају нека тужна осећања. Никад нећу заборавити моју посебну школску клупу где 

сам добијао и јединице и петице. 

Ходнике је такође вредно споменути јер сам ту провео скоро све мале одморе са мојим 

друштвом. Велики део мог школовања су заузели наставници и учитељи који су од првог 

дана бринули да нешта научимо, не само што нам је потребно за школу већ и за живот. 

Вредно је споменути једну особу, већина људи не схвата њену величину а то је теткица. 

Теткица одржава хигијену наше школе и она је била ту у злу и добру. На крају да споменем 

једну од најважнијих особа, а то је директорка. Она је храбро водила школу и кроз срећна и 

тужна времена. Увек је била ту за наше проблеме и увек је давала праве савете. 

Све ће ово постати лепа сећања која ћу заувек памтити. На крају ћу цитирати Душка 

Радовића „Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба.“ 
 

Драган Ољача VIII2 

 

Моја школа 

Наша школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи је за нас нешто посебно. Ипак 

тамо проводимо осам година, већи део нашег детињства. То је топло место где се смејемо, 

играмо, учимо и забављамо. Али нажалост, ту забаву нам је ове године уништио вирус. 

Имамо онлајн школу, тестове и испитивања кроз разне апликације, али је све ипак 

другачије у нашој школи. Већини недостаје школа, оно наше смејање, играње, наша забава. 

Овако смо затворени у кућама за телефоном, компјутером и телевизором са пуно домаћих 

задатака . 

Недостаје нам наша школа ипак су то неки наши тренуци забаве и смеха. Једва чекам 

септембар да их видим после толико дуго времена јер то ипак моје друштво и моје 

одељење.  

Ања Векић VI1 

Марија Јовановић V1 
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Моја школа 

Школу у Поповићу су 

похађали мој прадеда Милоје, моја 

баба Душица, моја мама Јелена, и 

сада ја и моје три млађе сестре. Па 

да кренемо редом. 

Прадеду је учио Мића 

Марковић, учитељ по коме наша 

школа носи име. Прадеда је ишао у 

стару школу, добијао пацке, а за 

ужину је јео проје и пекмеза. 

Бабина учитељица је била Рада 

Дамјановић, којој је задња 

генерација била генерација моје 

маме. Када је мама кренула у 

школу, тада је дошла и млада 

учитељица Ружа да учи децу. Мама 

ми је причала да јој је било криво 

што није била њена учитељица јер 

је била млада и на њеним часовима 

је увек било забавно. Да сам од првог разреда живела у Србији, Ружа би била моја 

учтељица, Али сам ипак имала среће да и ја макар мало, на месец дана, осетим ту 

непоновљиву енегију. Моје сестре имају ту срећу да ће их Ружа учити све три. 

Највише сам од маме слушала о нашој школи. Њој су у сећању остали хладни дани, 

када теткица Љуба (а наша покојна комшиница) долазила пре деце да заложи пећи да им 

буде топло. Пошто тада нису имали звонце, Љуба је звонила џезвом за кафу, у коју би 

ставила кашичицу. То је био крај часа! Учитељица је била стара и помало строга, а сву децу 

је звала по именима родитеља, тако да је моја мама била уствари Душица, и каже да ју је то 

баш нервирало. Сада јој је симпатично. Тада су само користили таблу и креде, а ми данас 

располажемо разним високим технологијама. На одмору су прескакали ластиш и играли 

„између две ватре“. 

И тако пролазе дани, месеци, године, данас је скроз другачије. Више ни у школу не 

можемо да одемо. Нема јурњаве по учионици за време малог одмора, нема наставника да 

нас тужакају код разредне, нити разредне да дође да нас грди. Нема друштва да делимо 

згоде и незгоде, да делимо ужине. Нема оног преписивања домаћег пет минута пре него што 

наставник уђе, нити пушкица (што би наставник техничког рекао - топова!) 

Седимо испред разних екрана, слушамо ужасно досадне и иритантне наставнике.  

Хоћу назад у МОЈУ ШКОЛУ!!!! ВРАТИТЕ МИ ЈЕ!!!! 

Ана Марковић VII1 

Моја школа 

Последња година у мојој школи. А провели смо их осам, овде.  

Иако је она само мала сеоска школа са можда две стотине ђака, она је за мене нешто 

велико. Ту сам стекла прве другаре, симпатије, неко прво знање из разних области и још 

много тога. Створила сам превише прелепих успомена. Сада, када гледам из ове ситуације, 

чак и онај дан када сам била сморена због неког контролног, неког непријатног догађаја 

или једноставно јер ми није био дан, сада је једна веома лепа успомена. Сада, када нисам у 

њу крочила два месеца видим колико ми она уствари недостаје. Због свега. Видим колико 

ми је било добро док сам ишла у школу. Сама школа није савршена; недостаје нам доста 

тога, није велика и нешто посебно лепа, али то није ни битно. Без обзира на њену величину 

и материјалну опремљеност, пружила ми је доста тога, друштво, знање, успомене... 

Ова школска година за нас осмаке је требало да буде најбоља до сада. И посебна. Баш 

због тога, тј. највише због тога, недостаје ми. За неколико дана обележавамо Дан школе. 

Наравно, то неће бити као до сада и као што смо замишљали. Можда неће бити приредбе, 

али то не значи да га ми нећемо обележити. Урадићемо то на било који начин заједно, 

нећемо прекинути ту традицију која траје јако дуго. Свако ће нешто урадити на свој начин. 
 

Анђела Тошић VIII1 

Вукан Јововић IV2 
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Моја школа 

Сваке године обелележавамо Дан 

школе. Ове године је то, нажалост, другачије. 

Спречени смо да, радосно, проводимо дане у 

школи  

Недостаје ми школа. У њој су сви 

тренуци били прелепи, били тужни или 

срећни, нарочито сада, када се присећам свих 

тих лепих тренутака. У мојој школи сам 

научила доста тога. Поред предвиђеног 

градива, наставници су нас научили да 

будемо искрени, вредни, упорни. Понекад се 

ученици пожале како су наставници 

неправедни и строги, али сада ми недостају и 

такви тренуци.  

Недостаје ми то када у школи 

одбројавамо колико је још дана остало до 

летњег распуста. Са друге стране, срећна сам 

јер се све овако завршило. Надам се да то 

што смо на тренутак паузирали свој живот, да 

ће то помоћи да људи сачувају природу и 

воде више рачуна, јер нама природа сада 

враћа зло које смо јој учинили. 

Будите срећни и захвални. Свако 

дешавање има неки разлог и на крају увек 

све испадне онако, како нисмо очекивали. 

Захвална сам и што овим путем могу урадити 

нешто што је везано за моју, драгу, школy. 
 

Јелена Ристић VIII2 

Моја школа 

Школа. По творби проста реч, али ипак сложеног значења. Са око седам година 

крочиш у њу и остајеш наредних осам година. Каже се „Од колевке, па до гроба, најлепше 

је ђачко доба“. Мислим да би моја школа могла да потврди ову изреку. 

Сећам се првог дана када сам постала њен ђак и добила карту за једно магично 

путовање. Њој није био потребан екстреман изглед, довољна је била атмосфера коју је 

поседовала. И управо тај мањи простор чинио ме је сигурном када сам у њој, никада нисам 

осећала страх и знала сам да се никада нећу изгубити у њој. Она је била мој учитељ 

борилачких вештина, учила ме је да се браним на један јединствени начин – знањем. 

Штитила ме је и научила да се сама штитим када ње више не буде било у близини.  

Ушушкана у сеоцету, једина у њему, била је још посебнија и свечанија. Зрачила је 

својим искреним осмехом, бистрим очима и милим гласом, који је сваки дан треперио 

учионицама, чак и када су оне биле празне, он је одзвањао као ехо, још дуго, дуго. Срдачно 

је примала госте и била изврстан домаћин, што је наравно и сада, и мислим да су сви њени 

бивши станари и посетиоци бар једном осетили ту чаролију која је избијала из ње. Ето, 

данас има више од сто година, али није стара, она је и даље млада, јер њено срце, њену 

душу подмлађују нове генерације и она је још увек лепа, као што је некада била, сада је 

још и лепша. Људи старе, моја школа се подмлађује. Ускоро се опраштам од ње. То не 

значи да ћу је заборавити, увек ћу је носити са собом, али то нико неће приметити. Надам 

се да ће се она исто тако сећати мене.  

Жао ми је што је напуштам, али то је оно за шта ме је спремала и зато обе треба да 

будемо срећне. Али једног дана, сигурно, поново ћемо се срести, поново ћемо се вратити у 

неколико ранијих година и подсетити се свега лепог, питати једна другу за здравље, 

испричати једна другој нове догодовштине.  

До тада, она ће стајати у мом раму, као једна слика, украшена лептирићима и мирисом 

који враћа у најлепше године живота. 
 

Катарина Бранковић VIII2 

Вукан Јововић IV2 
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Колико ми школа значи 

Школа? Сваком ученику нашим речима 

речено - „затвор. Да ли је стварно тако? Да ли 

стварно школа нема никакве предности? Мане 

преовлађују? Ако се мало замислимо и више 

запитамо схватићемо на је наш вапитања 

одговор - НЕ.  

Основна школа је, у ствари, најлепши део 

наших живота. У период када идемо у школу од 

првог разреда па све до осмог ми пролазимо 

кроз разне препреке, успоне и падове. Све нас 

то научи шта је живот, да није све као што 

изгледа, да можемо имати све уз пуно рада и 

труда, да је поштовање и општа култура углед 

сваког ђака који једног дана постане зрео човек. 

Школа нам уствари покаже да је бити дете - 

најлепше доба. Нико од нас није свестан тога 

све док не заврши школу и сретне се са нечим 

новим. Баш то се десило мени. Била сам редован 

ђак, са одличним успехом, нисам правила 

проблем и није било разлога да ја због нечега 

не волим школу. Учење ми је направило нервозу 

и ја сам то схватала као велику обавезу и 

проблем који је нерешив. Није тако. Грешила 

сам. Моје обавезе за време школовања биле су 

крајње нормалне И заиста није их било 

превише. После сваког наставног дана одвојити два сата за учење било је сасвим у реду. 

Остаје ми велики део дана где могу да се нађем родитељима у помоћ и да задовољим све 

моје хирове тј. хобије и слично. Уживала сам ја у тој школи, али нисам била свесна тога.  

Када се полако приближавао 8. разред, почела сам да схватам да долази крај. Све 

више размишљала сам о томе да ли ће тај нови почетак бити тежак као и сваки. Вртеле су 

ми се разне мисли по глави. Да ли ћу успети лако да прихватим ново друштво и како ћу 

поднети растанак од свега сто је било део мог одрастања? Заиста плашила сам се како ћу 

поднети растанак са друштвом, наставницима, школом, клупама, ходницима којима сам 

пролазила стално, размишљала сам тако сама са собом. Наравно, одлагала сам то да се 

суочим са истином да је крај све ближе. Нисам желела да схватим то. Ни не слутећи деси се 

ванредно стање и изненада натера нас све да схватимо да је то крај нашег дружења у 

школи, не крај учењу, али свој тој атмосфери школе да. Свакако ја сам поново била велики 

оптимиста и сваког дана будила се са надом да следећег јутра пакујем ранац за школу. Било 

ми је баш тешко да схватим да је то то.  

Нисам желела крај. Ничијом кривицом одузето нам је око три месеца школе, градива је 

и даље било, али није било исто ништа. Време је пролазило и све више почињала сам да 

схватам да ипак нема наде за наставком ове школске године у клупама. Опет било је мало 

оптимизма у мени, када су сви говорили да грешим и да нема наде ја сам упорно убеђивала 

себе да ћемо кренути у школу. Прецртавала сам дане на календару, заокруживала и једва 

чекала сваки следећи понедељак са вером да ћу тада устати као и обично у пола 7 и 

спремати се за школу. Слушала сам вести и ни њима нисам веровала. Све док није дошао 

један дан који је од свитања био лош за мене. Било је лоше време, ја сам била крајње 

нерасположена и провела сам дан затворена у соби, нисам имала ни воље ни жеље за било 

чим. У 20 сати било је обраћање председника Србије. Сасвим случајно пустила сам дневник 

и не са пуно пажње слушала ста причају. Када сам чула речи да је званично објављено да 

школе сигурно неће бити, чак и ако ванредно стање буде укинуто и ако се све врати у 

нормалу. Угасила сам телевизор, имала сам осећај као да ми се свет срушио. Нисам могла 

више да будем оптимиста. Умрла је задња нада у мени. Све ми се скупило и почела сам да 

плачем. Плакала сам, гледала слике из школе од првог разреда па све до осмог. Присећала 

се свих лепих успомена, приредби, часова, одмора, екскурзија, па и оних кашњења на 

часове и преписивања на тестовима, мисли су ми лутале. Плакала сам и даље. За мене то је 

био крај школе. Јако, јако сам то болно поднела, нико није могао да ме орасположи, после 

тога данима била сам патетична и нерасположена, нисам имала вољу ни да једем, радила 

сам све што ми је било навика.  
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Нисам била она претходна особа која се смејала 

свему, која је увек налазила решење и наду за све. 

Нисам била иста. Једно време кривила сам све редом 

за то што је мени ускраћено школовање. Од 

директора, преко наставика, ученика, људи 

конкретно, председника, саме државе, света. Ништа 

мени то није помогло већ ме је само нервирало 

додатно. Схватила сам да у ствари нико није крив, да 

нико не жели све ово, да је све то морање за 

добробит свих нас. Али, ја сам и даље осећала ту бол 

у себи и превелико недостајање. Тај бол, и тај 

недостатак школе мени ће заувек остати болна 

успомена. Недостајаће ми тај крај школе, недостајаће 

ми ти дани, иако је било много дана пре тога. 

Недостајаће онај 31. мај када цело моје одељење у 

истим мајцама обележава свој задњи дан школе, када 

се сви загрле и уз неку матурску песму плачу 

певајући са осмехом. Никада, нико то мени неће моћи 

да надокнади. Ни мени ни мојим вршњацима. Сви смо 

знали и били свесни да ће краја бити, али да нећемо 

моћи да одемо у школу и тих задњих пар месеци 

заједно проведемо по последњи пут, нико није ни 

претпостављао. 

Моје одељење VIII3 свима је општепознато по 

несташлуцима, казнама, били смо увек главна тема 

на седницама, правили смо честе проблеме који су били непотребни, нервирали смо 

наставнике и често причали како их не волимо и како једва чекамо крај. Највише ће нам 

недостајати баш ти исти наставници који су од деце направили и образовали људе. 

Бескрајно сам захвална свима њима од учитељице па до разредног старешине и осталих 

наставника, ту су биле и предагог и директорка. 

Време ће проћи и навићи ћемо се на нове наставнике, школу, одељење и друштво, као 

и на све нове обавезе, али ту топлину наше школе и нашег разреда нико неће никада 

заменити. 

Тамара Грујић VIII3 
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Kолико ми значи школа 

Школа је место где стичемо нова знања и пријатеље, у 

ком се спремамо за будући живот и где проведемо већи део 

свог детињства. Ове године сам пошла у пети разред, али друго 

полугодиште је било мало другачије. Цео свет је у изолацији 

због Корона вируса, па смо тако и ми. 

На почетку сам мислила да ситуација неће бити 

преозбиљна и да ћемо наставити да идемо нормално у школу, 

али је постало све горе. Од средине марта смо почели са онлајн 

наставом, сви наставници су отворили своју гугл учионицу, а 

могли смо да пратимо и преко РТС-а. Овакав начин наставе је у 

почетку био веома лак, али у исто време и необичан. Касније је 

постајало мало по мало теже, наставници су почели да 

захтевају више од нас, али смо ми заједно успевали да 

олакшамо све то. Свакога дана сам се чула телефоном са 

другарима из одељења и помагала им оно што сам знала, као и 

они мени. Редовно сам гледала наставу на РТС-у и трудила се 

да одржим успех из првог полугодишта, и да добијам што боље оцене. Са оваквим начином 

наставе имала сам више времена које сам провела са породицом и да радим нешто што 

нисам успевала због школе и обавеза. Помагала сам мами у кухињи, читала књиге, 

помагала мојој млађој сестри. Недостаје ми школа и виђање другара сваког дана, али ми је 

драго што ће се школа раније завршити, па ћу на летњем распусту моћи да се више виђам 

са свима.  

Школа на даљину ми се допада, али ипак је лепше кад можемо да виђамо другаре и 

наставнике, да их питамо све да нам објасне лепо, да идемо на екскурзију и због тога свега 

ми недостаје моја школа. Надам се да ћемо од септембра наставити да идемо нормално у 

школу и да ће се све ово ускоро завршити. 
 

Сара Живковић V2 

Шта ми значи школа 

Већ четири и по године идем у школу и 

одлично знам шта је школа, а да ће ми 

телевизор постати наставник, а моја соба 

учионица, то нисам могла да схватим.  

У 2020. години у другом полугодишту се 

појавио вирус који се зове ЦОВИД-

19/Коронавирус. Од тог дана су се затвориле све 

јавне установе. Сви људи су у кућној изолацији. 

Пошто не идемо у школу организовна је насава 

на даљину која се емитујена РТС-у. У почетку ми 

је било мало теже, али временом сам се 

привикла. Са наставницама и наставницима смо 

направили групе на Вибер-у, а после смо и 

инсталирали апликацију classroom на којој нам 

наставници задају задатке.Ја се трудим да 

свакодневно радим задатке и шаљем на преглед 

и засада ми иде добро. Ова настава и ово учење 

је много другачије и теже него када смо сви 

ишли у школу.Све ово ми је у почетку било 

ново, другачије али и веома необично и 

занимљиво док сада уопште није тако.Сада ми је 

доста теже.  

Све више и више ми недостаје моја школа, 

недостаје ми свекодневна граја деце која се 

одвијала и испред школе, недостају ми и 

наставници као и сви обичаји које сам испуњавала пре а које не могу да испуним сада. 

Драго ми је што се све ово завршило, ове године ће бити дужи летњи распуст, а од 1. 

септембра сви крећемо у школу и напокон ћемо се дружити. 

Тијана Грујић V2 

Вук Живановић II2 
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Моја школа 

Сва места и сви људи који нас 

окружују значе нам онолико колико их 

памтимо. А ја већ сада знам да постоји 

једно место које ћу памтити целог живота. 

Место где сам провела толике лепе и 

узбудљиве дане. Место на којем сам 

упознала своје прве пријатеље, где сам 

осетила понос због сваке савладане 

лекције из градива и из живота. Место које 

чува многе наше тајне, радости и туге. 

Моја мала сеоска школа. 

Ми ђаци волимо да се утркујемо у 

изјавама како нам је школа досадна и напорна. Овако с пролећа су нарочито бројна наша 

гунђања, ближи се крај школске године, долазе бројна испитивања, тестови, гомиле 

градива, а напољу дивни сунчани дани, чежња за новим заједничким авантурама. Овог 

пролећа је, међутим, све другачије. Добили смо прилику да одахнемо од свега тога и првих 

дана није било краја нашој срећи. А онда ускоро десило се нешто веома чудно. Морали смо 

да признамо себи оно што смо мислили да никад нећемо: НЕДОСТАЈЕ НАМ ШКОЛА. Не било 

која, не нека блистава и гламурозна, него баш ова наша мала, скромна, топла, сеоска 

школа. То место које негује наше таленте и усавршава наша знања. То место које нас све 

увек окупи и пригрли колико год да смо различити. Та атмосфера подршке, дружења и 

заједништва. Те успомене које се уткају у наше детињство и прате нас целог живота. 

За све то смо ускраћени овог пролећа. Не можемо чак ни да прославимо Дан школе 

који се ближи и који је увек био прилика да покажемо своју креативност, таленте, труд и 

успехе. Зато сам хтела да бар овим лепим речима честитам својој школи, свим другарима и  

наставницима наш заједнички празник и да обећам да ћемо до следећег бити још бољи, 

посвећенији, снажнији и сложнији. Не заборавите, многи велики људи потекли су из овако 

малих и дивних школа као што је наша. 

Анђела Стојановић VI2 

Kолико ми значи школа 

На почетку другог полугодишта десиле су се у 

целокупном нашем друштву, а тиме и у начину нашег 

школовања. Ни ми, деца, нисмо били поштеђени. 

Наше школовање се није прекинуло, већ се само 

променило. Свакодневни одласци у школу, виђење са 

наставницима и друговима, целокупан ритам наших 

активности су замењени боравком код куће и 

обављање школских задатка путем интернета. 

Оно што ми највише недостаје јесу другови и 

непосредан контакт са наставницима. Школу не чине 

само часови, већ и ситна, свакодневна дешавања. 

Иако су наставници и у оваквим околностима 

спремни на сарадњу и помажу нам у савлађивању 

градива, оно што недостаје је атмосфера правог 

школског часа. Она се ни са чим не може поредити. 

Од првог до последњег звона деси се толико 

разговора, погледа и похвала. У четрдесет пет минута 

часа има времена и за учење и за рад, али и за неке 

необавезне теме које нам дају неку чудну, позтивну 

енергију. Све то чини да се основна школа памти као 

наш први степен образовања, али и као период 

незаборавних успомена.  

Искрено се надам да ћемо наредног септембра сви бити на окупу, у школским клупама, 

у школском дворишту које ће брујати од наших гласова. Овај период ће нам помоћи да 

стекнемо нове вештине модерне комуникације и да у будућности надограђујемо и 

унапређујемо даље школовање. 

Никола Милошевић VII2 
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Пројектна настава - Моја школа  

Сваке године поводом Дана школе ученици припремају пригодан програм. Ове 

школске године је посебна ситуација и ванредно стање. Желели смо да у посебној ситуцији 

и на посебан начин обележимо Дан школе. Током целе недеље смо се бавили активностима 

везаним за школу. Причали смо о томе како су школе некада изгледале. Писали смо саставе 

о школи какву бисмо желели и о томе зашто волимо школу. Цртали смо школу и правили 

макете школе .Од ученичких радова смо урадили прелепу презентацију. 
 

Будимкић Ружица 

Зашто волим своју школу 

Моја школа је мала, али пуна знања. Волим кад ме на улазу чека благи осмех наше 

теткице, а у школи поздрав учитељице. Играмо се и смејемо и заједнички решавамо 

задатке. Радујем се свим празницима и школским прославама. Тужан сам када се часови 

заврше и кренем кући. 

Никола Миљковић I3 

  

Моја школа се налази близу моје куће. Она је лепа и чиста а зидове красе наши 

радови. Волим да идем у школу зато што тамо имам другаре са којима се лепо играм и учим. 

И када не идемо у школу идем на лепо уређен школски терен да се играм, ту се током лета 

окупљамо моји другари и ја.  

Урош Векић I3 

 

Ја волим своју школу јер сам тамо упознао нове пријатеље и научио пуно нових 

ствари. Имамо добру учитељицу и пуно је сви волимо. У нашој школи нема пуно ђака, али 

су сви добри и лепо се дружимо. 

Матија Јовичић I3 

 

 

Моја школа је много лепа. Волим је зато што у њој имам пуно другара. Заједно учимо и 

дружимо се. У школи пуно учимо из свих предмета. Волим да решавам занимљиве задатке 

из математике, а највише волим да их решавам на табли. 

Филип Димитријевић I3 

 

Моја школа је најлепша. Из ње се увек чују песма и смех. Сви се лепо дружимо, учимо 

и играмо се. Помажемо једни другима у задацима. Када сам био првак мени су помагали 

старији ђаци, а сада се ја трудим да помогнем првацима. Сада, док смо у изолацији, много 

ми недостаје школа, учитељица и моји другари. Надам се да ћемо се ускоро видети. 
 

Чолић Душан III3 



Школски лист Чаролије, страна 37 

 

Ја волим школу из два разлога. Први је зато што тамо могу да научим нешто ново, а 

други зато што могу да се дружим са својим другарима. Наша учитељица се понекад шали и 

насмеје нас, а понекад је строга. Одморе проводим са другарима из свих одељења. Играмо 

се и дружимо сви заједно. 

Јована Марковић III3 

 

Ја сам од скоро у нашој школи. Допала ми се на први 

поглед-уредна, чиста и пуна ученичких радова. Врло брзо сам 

упознала све другаре који су ми помогли да се лакше снађем у 

новој средини. У нашој школи сва деца се лепо друже и заједно 

уче. Надам се да ћемо сви једног дана постати добри људи. 

 

Андреа Ружић III3 

 

 

Ја волим школу, 

зато што ми пружа, 

потребно знање 

и лепо васпитање. 

У њој влада другарство, 

најлепше дечје царство. 

Из ње свакога дана тече река, 

дечјег знања игре и смеха. 

 

Марина Миљковић III3 

 

 

Волим своју школу зато што у њој учим, играм се и дружим. У њој сам стекла пуно 

другара. Ових дана ми недостаје моја школа, другари и учитељица. Виђамо се сваки дан на 

ЗУМУ, али бих волела да се дружимо уживо у школи. 

Ања Марјановић III3 

 

У мојој школи сам пуно научила зато је волим. Волим је и зато што у њој имам пуно 

другара и сви се лепо дружимо. Сада ми недостају другари и учитељица. 
 

Милица Векић III3 

 

Волим своју школу зато што се уњој лепо дружимо и учимо. Све ми је у њој лепо. 

Много сам се ужелела школе. 

Софиа Марковић I3 
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Стваралаштво ученика 

Мени је моја домовина најдража 

Постоје лепа места која нас често очаравају и 

оставе без даха због своје лепоте. Да, често пожелим да 

живим негде где сам ишла као туриста, пожелим да ми то 

буде дом и без размишљања кажем да ми не би 

недостајало ништа од пре. Наравно тај осећај и та мисао 

траје кратко. Почнем да се сећам свих лепих тренутеака 

које сам провела у мом месту где живим од првог дана 

живота. Почнем да се сећам свих успомена из детињства. 

Почнем да размишљам о свим мени драгим људима који 

ту живе. О мојој школи, вртићу. Схватам предности, а 

схватим и да мане нису толико лоше. Живим у селу које 

није забачено негде и одвојено од света, већ је урбано и 

близу Београда, поред ауто-пута. Моје село је место у 

коме се осећам сигурно, оно зрачи позитивном енергијом 

и блиста од среће људи који живе ту. 

Много је боље живети на селу него у граду. Овде 

имам свој мир, имам своје двориште, могу да пуштам 

гласму музику без оптерећења да ће сметати некоме. Све то људи из града не могу, они 

морају да пазе шта и када раде из самог поштовања према осталим станарима. Они су 

затворени у пар просторија и ево баш када се десила овава ситуација да нема изласка 

напоље, дружења ,шетњи и слично, њима заиста није пријатно. Немам тај проблем, 

недостаје мени дружење и слободно кретање, али се се не осећам превише ограничено. 

Могу да будем напољу цео дан, могу да возим бицикл увек, имам ту слободу кретања. Не 

само због тренутне пандемије, него због свега што неко не примећује или не обраћа пажњу 

на то, волим све предности и мане мог села.  Поносна сам што живим овде и не бих желела 

да мењам то. 
 

Тамара Грујић VIII3 

Јована Косанић VII1 

Маријана Пешић II2 
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Мој прилог за људе који су инвалиди због последица рата 

Рат је нешто што је већина људи морала да прихвати. Нису имали избор, била је то на 

неки начин обавеза. Многи су у рат отишли са надом да ће се вратити здрави кући својим 

породицама, али било је и оних који нису имали наде за то. Ратови су као време, никад 

ниси сигуран да ли ће бити сунчано или кишовито, а и баш када си сигуран да ће бити 

кишовито све може да се промени И буде сунчано, као и обрнуто. Неизвесност, 

непредвидивост, страх, бол, патња, туга, недостајање, потреба, све то садржи рат. Када 

дођемо до самог краја, будемо поносни што смо дотле стигли и будемо самоуверени и 

сигурно да ћесмо победити тј. изаћи као победници из свега, само један потез може све да 

промени, један метак, делић секунде да учини да нас нема. Они који су из рата изашли како 

год срећници су. Наравно у сваком добром има и нешто лоше. Када из рата изађемо као 

физички здрави људи, вратимо се породицама и мислимо да је нормалан живот поново 

почео, јако грешимо. Наш ум не поседује више ону слободу коју је до пре имао. Сада је ту 

грч који нам не да мира. Немамо онај осећај сигурности и топлине свога дома, опседнути 

смо стрепњом и савешћу. Немамо миран сан. Још ако из рата изађемо као инвалиди, али 

опет свесни и живи људи, психичко стање доста је горе. Свесни смо да скоро ништа не 

можемо сами, да смо обавеза и можда оптерећење некоме, да зависимо од некога и њега 

ограничавамо да мора да нам се нађе 24 сата. На сав тај терет и стање, наравно долазе и 

оне последице рата. Гризе нас такође савест да смо убили некога, да нисмо успели да 

спасимо некога, бол, ризик и штету преписујемо сами себи и често сами себе кривимо .То 

додатно повећава нервозу. За те људе треба имати и сувише разумевања, стрпљења и 

наклоњености. Није свеједно када неко преживи такав период немилосрдног живота. Шта 

год да ја кажем, препоручим и пожелим да се њима да или пружи знам да ће бити 

бесмислено и да то нико неће узимати у обзир, али исто тако знам и надам се да неко мисли 

све ово исто као ја и да ће се тим преживелим жртвама рата узвратити сав труд и бол. Треба 

их наградити и истаћи од других људи али не потцењивати ни друге. Треба да им се 

осмисли барем нека статуа са именима у центру града, неки прилог државе или било шта 

слично како би схватили да нису нико за све нас. 

Тамара Грујић VIII3 

 

Павле Ђурић IV2 
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Tower Bridge 

Tower Bridge је покретни мост преко реке 

Темзе у Лондону. Име је добио по оближњем 

Замку Тауер. Изградња је почела 1886. године 

,а мост је отворен 1894. Дугачак је 234,76 м, са 

две куле и свака је висока 65 м. Раздаљина 

између кула је 61 м и тај централни део се 

састоји из два покретна сегмента од којих се 

сваки подиже ка горе. Мост је заиста 

специфичан, јако популаран и заиста прелеп. 

Својим изгледом подсећа ме на неки необичан 

замак. Поглед на реку Темзу је диван. 

Замишљала сам поглед са овог моста и у мојим 

мислима све је било мање, река је тихо текла 

док сам ја задивљено гледала у залазак сунца 

чији су се зраци осликавали у води. Десно и 

лево од мене биле су две куле које су 

подједнако исте, а око мене пуно људи шетало 

је и разгледало лепоте Лондона.  

Када је зашло сунце, светла на мосту 

полако су почела да се пале и постало је све 

некако романтично и као из бајке. Стајала сам и 

даље у месту и непомично се дивила свему што 

сам видела. Заблистала је једна звезда 

другачије од осталих и онда сам се тргнула и 

схватила да су ме мисли одвеле у сан, свакако 

тај сан није се много разликовао од стварности, 

заитересовао ме је више и после тога 

истраживала сам и доста читала о овом мосту, 

такође себи сам обећала и задала неку врсту задатка да ћу једног дана посетити овај мост и 

уверити се колико је диван. 

Тамара Грујић VIII3 

Љубав - вечита инспирација песника 

Као и у музици, сликарству и другим уметностима, љубав је одувек присутна и у 

књижевности. Многи наши, као и страни, песници, нарочито романтичари, су за 

инспирацију имали љубав, а исказивали су је кроз своје предивне песме.  

Да бисмо се уверили у то колико је љубав била снажна инспирација песницима, 

подсетићемо се да је Петрарка својој Лаури посветио чак 366 песама, већином сонета. Иако 

је Лаура већ била удата, песник није одустајао од своје љубави, па јој је чак  и после њене 

смрти неуморно писао. Романтичари, касније, такође нису писали само о савршеној љубави, 

већ и о онима које нису могли или нису хтели да остваре. Једна велика неостварена љубав 

десила се између Лазе Костића и младе Ленке Дунђерски. Он је толико био заљубљен у њу, 

али свестан велике разлике у годинама, сачувао је ту љубав за себе и за своју поезију. 

Неки песници попут Јована Јовановића Змаја, своје песме писали су о идеалним женама, а 

његова идеална жена била је управо његова супруга. Такође песник Рилке у својој 

„Љубавној песми“ пева о вољеној жени. 

О љубави нешто касније пише много и наша највећа песникиња Десанка Максимовић. 

У песми „Стрепња“ описана је радост ишчекивања љубави и уживање у њеном наговештају:  

„Не, немој ми прићи! 

Хоћу издалека да волим 

И желим ока твоја два.“ 

Ова наведена песма потпуно је супротна најпознатијој Шекспировој љубавној драми о 

љубави „Ромео и Јулија“. Ту су јунаци журили да остваре своју љубав, упркос томе што су 

њихове породице биле посвађане, па се велика љубав трагично завршила. 

Љубав, тако кратка реч, толико дубоког значења најснажнија је инспирација многих 

уметника, а нарочито песника.  

Маријана Милетић VIII2 

Павле Ђурић IV2 
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Одрасли свете, схвати ме! 

Сви смо ми људи, сви имамо осећања, сви имамо жеље, наде и веровања, али ипак ми 

се делимо на две групе, на нас безбрижну и срећну децу која желе да се играју, да буду са 

другарима напољу и да проводе време са породицом и на вас велике „џинове“ који само 

радите, ходате као зомбији и уништавате нашу планету димом из својих фабрика и 

аутомобила! 

Одрасли свете, схвати ме, ја нисам ви, ја сам још само једно дете, нисам уопште 

спремна за бриге, стрес и напетост на послу, нисам спремна за ваше проблеме, нисам 

спрема за ваше рачуне, исплаћивање, уплаћивање...Нисам спремна за писање триста и 

једног чуда, за читање уговора, неких пословних писама и ко зна чега још. Ја желим 

другачији свет. Зато подижем протест за сву децу света којима је одузето детињство, 

подижем протест за децу која сваког дана устају рано и имају тешке послове. Наше време 

није дошло. Желим срећу, желим безбрижно детињство. 

Одрасли су били деца, имали су исте бриге и жеље, али ми није јасно како нас онда не 

разумеју. Требало би да подигну свест и схвате шта раде. У дубини душе се надам томе. 
 

Јована Косанић VII1 

 

 

Размишљам о људима налик Феми                   

(из „Покондирене тикве“) 

Данашњи свет је пун различитих 

људи. Да ли се те разлике своде на 

карактер, изглед или ипак нешто друго, 

питање је. Данас су неки људи врло 

окрутни, завидни и љубоморни. Постоје они 

лукави, џангризави, саможиви, свакаквих 

има заиста. 

Некад је тешко разумети те људе. 

Тешко им је удовољити. Најзанимљивији су, 

ипак, они који од себе покушавају да 

направе нешто што нису. Да „туђу кожу“ 

ставе на себе и представе се као потпуно 

друга личност која заправо нема никакве 

везе са њима самима.  

Проблем настаје када толико претерају 

у том претварању, да почну да сметају 

околини. Нико не воли умишљене особе и 

особе које желе да буду увек у центру 

пажње. Они се праве другачијим од оног 

што јесу само да би се допали околини и 

неком одабраном друштву које им је једино 

важно. Њихови поступци ретко изађу на 

корист, али у највећем броју случајева буду 

на штету и њима и другима. Стварају лошу 

слику о себи и изазивају подсмех и осуду. Не знају да је најбољи осећај бити свој и не 

изигравати неку поптуно другу личност ради стицања популарности, ауторитета или пажње. 

Популарност дође и прође, ауторитет се гради на неки сасвим други начин, а пажња се 

добија када се виде праве вредности. Треба се држати при тлу, а не у висини где је тобоже 

та виша класа за којом неки жуде. 

Ти људи, можда, заправо и нису толико лоши. Можда нису ни толико умишљени, 

можда се иза њих могу крити добри пријатељи и особе са пуно других квалитета, али 

вероватно не умеју да изађу из чауре у коју су се већ уселили. Штета што постоје ти 

тренуци када човек желећи да полети, пада веома ниско. Питање је само да ли ће се једном 

дозвати памети или наставити да живе у илузији. 
 

Тања Павловић VII1 
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Живот о којем сањам 

Кроз живот пролазимо кроз свакакве тренутке. 

Неки тренуци ће нас оставити без даха, а неки 

приредити најгоре осећаје попут усамљености, очајања. 

Живот посматрам као једну свету књигу у којој 

ћемо научити много ствари. Свој идеалан живот 

замишљам тако што ће сви моји снови бити испуњени. 

Желим да маштам и да сањам, да будем срећна. Кроз шта 

год пролазим, да знам да је то нормално, јер ако нам се 

стално само лепе ствари догађају, никад нећемо научити 

да треба и лоше тренутке и ситуације да прихватимо, јер 

сваки тренутак који проживимо, драгоцен је.  

Када одрастем и погледам свој живот, желим да 

видим прелепу прошлост, а не да молим да вратим време 

и очајавам што нисам остварила оно што сам желела. 

Желим да учиним нешто добро што би већини људи на 

свету значило. Понекад, деси се да осудим нешто пре 

него што сазнам шта стоји иза свега тога, али желим то 

да поравим, да ми се више не понови. Волела бих да 

стекнем много правих пријатеља, јер време које 

проводимо са особама које су нам блиске и драге, то време ћемо заувек памтити. Идеалан 

живот би био када бих имала потпуну слободу и да ми живот не зависи ни од кога. 

Идеалан живот представља време које је испуњено свим осећањима јер је то оно што 

чини човека. 

Јелена Ристић VIII2 

Пролеће у доба короне  

Почело је друго плугодиште. Радосно смо се вратили у школске клупе. Изгледало је да 

све иде својим током. Већ смо почели и да се припремамо за рекреативну, маштали о 

завршној приредби и журци. А онда се једнога дана све променло. Прво су старији почели 

да шапућу о некој заразној болести а онда су 

увели ванредно стање.  

Добили смо обавештење да се школе 

затварају због епидемије и да ћемо наставу 

пратити путем телевизијског програма. Уз 

хладно време, ни налик пролећу, морали смо да 

слушамо хладна и непозната лица других 

учитељица. Затворени у кућама, због забране 

кретања, а и због кише, вредно смо радили 

своје домаће задатке и слали их у неку нову, 

чудну учионицу. Дуго очекивано лепо време 

коначно нас је измамило из куће. Забрану 

кретања смо искористили за пролећно 

сређивање дворишта и цвећњака. Мајка се 

трудила да нам осмисли разне активности у 

којима смо уживали а и били од користи. Брат и 

ја смо јој помагали око сетве поврћа и цвећа и 

уживали у лепоти и мирису првих нарциса и 

лала. Са доласком сунца, наша драга 

учитељица нас је обрадовала новим начином 

учења у ЗООМ-у. Коначно смо сви опет били 

заједно. Били смо пресрећни што смо могли да 

видимо једни друге, да учимо заједно, радимо задатке и да се испричамо. Тако расположени 

смо дочекали пролећни распуст и најрадоснији празник Васкрс. Такмичили смо се у шарању 

јаја, правили Ускршњу декорацију и уживали у нашим домовима. Корона није успела да 

умањи радост празновања и лепоту доласка пролећа.  

Надам се да ће ова епидемија ускоро да се заврши и да ћемо се вратити у наше ђачке 

клупе.  

Миљковић Марина III3 

Пчеле 

Пчелице мале, пчелице вредне, 

Праве за све нас мед, 

Пчелице ће и људе наше и цвеће 

Једном заувек довести у ред. 

 

Пчелица лети са цвета на цвет, 

И у свом лету обуђе свет 

Сваког по некад убоде ил гледа 

И подари нам мало меда. 

 

Свака кошница има свог шефа 

А то је једна матица мала, 

Она не напушта кућицу своју  

Јер да сакупља полен то не би знала. 

 

Павле Ђурић IV2 
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Записи из доба короне - Март – мај 2020. 

С нестрпљењем очекујем долазак пролећа. Радујем се лепим, сунчаним данима, игрању са 

друговима, шетњама, вожњи бицикла, који нисам возила од октобра. Планирам са породицом викенд на 

некој нашој планини. 

Слушам вести о новом вирусу који је погодио Кину а који је, ево, дошао и до Европе, Италије. 

Покушавам да из сећања извучем своја знања из биологије о вирусима (што ми тешко иде). Жао ми је 

свих тих људи, али Италија је далеко, Кина још даље. Отпорни смо ми! А онда, први случај заразе у 

Србији, 15. марта се проглашава ванредно стање. Шок! Стање је ванредно. Нема школе! Радост! Ипак 

има школе! Похађамо школу од својих кућа! Страх! Како ће то изгледати? Брже боље проверавамо, 

сестра и ја, апликације на својим телефонима, проток интернета, обнављамо своја знања из 

информатике која смо примењивали само за фејсбук, лајкове, четове, дислајкове. Хеј, па мобилни се 

може користити креативно! Може се користити за школовање. 

Мама и тата не одлазе на посао. Срећна сам, јер је мама ту. У неку руку. У другу руку, мама је 

дежурни гњаватор када је школа у питању. Нон стоп контролише. Тера на читање и учење. Проверава. 

Тера на исправке. Мама је и дежурни кувар. Нон стоп нешто кува и меси. А ми смо нон стоп гладни. 

Говори се о полицијском часу. Забрани излазака. Не могу да познам своје родитеље када се 

маскирају за излазак до продавнице. Ја не излазим, па на сву срећу, не морам да се маскирам. Моји 

родитељи не праве залихе и не довлаче кући тоне брашна, џакове лука и кромпира, али чујем да је права 

помама за брашном, квасцем и тоалет папиром! Апелују на нас да перемо руке! Као да није сасвим 

нормална ствар да се руке перу пре и после јела, после употребе тоалета; кад се однекуд стигне кући! 

Као да хигијена није, и да нема короне, сасвим нормална ствар! 

Нон стоп слушамо вести. Епидемиолози и вирусолози дају прогнозе. Износе статистичке податке. 

А они црни. Толики и толики број заражених. Толико и толико умрлих. Београд, Ниш, Нови Сад, 

Крагујевац, Ковид амбуланте, болнице, Сајам. Лекари су редовни, и једини гости у нашим кућама. 

Гледамо их и слушамо са страхом али и са надом. Респиратори, маске, рукавице - то је оно што је 

неопохдно. 

Покушавам да се снађем са е-учионицама, стримовима, домаћим задацима преко вибера, скајпа и 

сл. На ТВ-у гледам предавања. И морам признати, недостају ми моји наставници. Ја сам на њих 

навикла. Насмејани, намрштени, љути, духовити, али живи људи, а не слике. Недостају ми, ево, чак и 

њихове критике. Недостаје ми моја учионица и моји другови. И није ми лако. Ни мени, ни мојим 

друговима, ни наставницима. Правимо групе са наставницима и друговима. Размењујемо задатке, 

информације, учимо нове ствари. Понекад се осамим у својој соби и размишљам.Размишљам колико 

смо често неодговорни према себи. Размишљам како је било драгоцено и лепо дружење са другарима из 

краја,на путу од куће до школе и назад. Размишљам о животу и о томе како не знамо да ценимо своје 

здравље. 

Читам Дневник Ане Франк и чини ми се да знам како јој је било. Ја имам слободну кућу, 

двориште, целу земљу; имам ТВ, компјутер. Ја немам само комадића неба у црном кругу. Имам цело 

слободно небо. А опет, осећам се као затвореник јер од капије не могу даље. Не смем! Због себе и због 

других. И ево, пливамо тако скоро два месеца. Добијамо, уместо оцена, смајлиће, понеки смајли је 

тужног лица, па га зовем тужић. Добијемо и понеку оцену.  

Викенди пролазе, а ја не могу да одем да видим бабу, ујака, ујну, сестру од ујака, осталу родбину. 

Прослављамо Ускрс без родбине, само у кругу породице. Нисмо навикнути на такву ситуацију. Нове 

вести охрабрују. Идемо ка укидању ванредног стања. Све је мањи, богу хвала, број заражених. Број 

умрлих, на жалост, није сведен на нулу. Искрено се надам, да ће, у данашњем пресеку у 15 часова, бити 

информација да нема новозаражених и да нема умрлих. Ипак, како кажу, неће бити школе, до краја ове 

школске године. Ово време, мало у шали, мало одистински, зовемо доба короне, по некој књизи коју су 

родитељи читали а која се зове Љубав у доба колере. 

Доба короне научило нас је љубави, заједништву, окупило нам је породицу. Заједно слушамо 

музику, играмо друштвене игре, гледамо добре филмове, читамо добре књиге, играмо асоцијације и „На 

слово, на слово“. Научило нас је да бринемо једни за друге и другарству „на даљину“, јер смо једни 

другима слали задатке, дописивали се, често чули, помагали једни другима. Ви наставници то знате. Не 

замерите! Време короне научило нас је да останемо у кући јер је ту сва наша сигурност. Донело нам је 

одговорност за себе и за друге. 

Сачувајмо све те добре ствари које нам је корона донела. Нека само оне остану, а она нека оде без 

трага, што пре, подвијеног репа, који нам није потребан. 
 

Јована Глишић VII1 
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Страница мог дневника  

Пролеће 2020. 

Недеља, вече. Била сам сама. Правила сам белешке из историје. ТВ је био укључен, 

али утишан тон. Било је тихо. Време је пролазило. Откуца сат и осам часова – термин када 

је требало да нам се обрати председник. Речи су се ређале једна за другом, а онда је дошао 

ред и на ванредно стање, обустављање рада предшколских установа, потом школских, 

факултета, увођење полицијског часа. За мене је тог тренутка једино било важно да ли 

сутрадан идем у школу или не. Уморна још и од активности које сам имала преко викенда, 

прижељкивала сам да осване бар још један понедељак када ћу моћи да се наспавам. Након 

што сам се уверила да нема школе,невероватно, расположење се променило! Нестало је оне 

исцрпљености, помешане с малом дозом туге и неописивог ишчекивања  оног што ме чека. 

Заправо, и даље се неко узбуђење осећало у ваздуху, који је тада био само мој. Али, било 

је нечега веселог. Радовала сам се, била сам срећна. Коментарисала сам са другарицом како 

ми имамо среће; нема тестова, нема писмених, нема одговарања, нема испита! Била сам 

срећна, али у подсвести сам знала да неће баш тако бити. Опет, ништа није могло да 

уништи моју радост. 

Освануло је јутро, весело јутро. Обасуто са милион информација, једна је била главна 

- школска настава. Толико ме је занимало како ће то изгледати! Седиш испред ТВ-а, предаје 

ти неко потпуно непознат, часови трају по пола сата. Дочекала сам и то. Ништа толико 

необично, сасвим у реду. Али, све је долазило полако. Ређали су се домаћи задаци, на 

репертоар су долазиле теже лекције. Не можеш питати наставника, он је далеко. Не види 

нас, иако гледа у нас. Не чује нас. Не може нам дати времена за размишљање, ограничено 

му је време. И све остаје на теби. Мораш да урадиш то што ти задају. А да ли имаш времена, 

да ли можеш сам? Кога то занима. Важно је да се часови не губе. Можда имаш опцију да 

пишеш својим наставницима који могу да ти помогну, али и они имају својих обавеза, ниси 

једини. Неки имају разумевања и умерени су, неки мање, а опет на крају, све то кад се 

скупи, много је. Некоме није јасно, и то је сасвим у реду. Али, зар цео дан треба седети 

пред ТВ-ом, потом пред рачунаром, одлазити у дигиталну учионицу? Шта је ту боље? Тај 

сурови почетак и даље памтим, и желела бих да га заборавим, али не могу. Првенствено сам 

тај жар осетила када је у питању школа, а наравно, ни остало ме није поштедело.  

Остала сам заробљена у свом малом селу. Никуда нисам могла. Одласци код бабе и код 

деде, престали су. Нема више мелодијских часова. Осетила сам тај недостатак. Нестале су 

дедине шале, нисам више могла да виђам то велико дете. Бабина кухиња је нестала за 

мене, испарили су сви мириси. Могла сам да их осетим, али то није то. Одузета ми је 

слобода. Питала сам се чиме сам то заслужила, у чему грешим? Дан за даном био је тако 

сив, иако је долазило пролеће. Сваки мој дан био је ограничен. Време је пролазило, ја сам 

стално гледала на сат, надајући се да ћу стићи да извршим све своје обавезе. Не разумем 

зашто се казаљкама толико журило, чему то? Свако вече маштала сам како ћу једног дана 

бити поново слободна, трчати по зеленој трави, и заборавити на сат, и више никада ни не 

гледати у њега. Оно што је једино било добро у свему овоме, то је да смо сви били заједно. 

Али опет, ја сам одступала, скоро цео дан у соби борећи се са задацима, заборавила сам да 

постоји сунце. У живот су ме враћала мамина изврсна јела и посластице, и тако драги 

разговори свих нас. И наравно, не бих ја могла тако.  

Лопта је била један мој лек. Играла сам се сваки дан њом, убацивала у кош, сама. И 

било је тужно. Није било узвика, радости, нервирања. Сваки мој погодак био је нешто, али 

опет ништа. Нисам имала с ким то да поделим, све док ми се касније нису прикључили 

чланови породице, онда је било знатно лакше.  

Сетила сам се школе, наше праве школе. До јуче смо сви били заједно, дружили се, ко 

је размишљао о овоме? Сада смо сви раздвојени. Сећам се и тог петка, последњег, нашег 

заједничког петка. На последњем часу требало је да имамо тест, за који смо се спремали и 

плашили како ћемо проћи, али нисмо. Наставник је причао са нама. Не о лекцији. И било је 

јако лепо. И то нам је био последњи час. Сетила сам се наше учионице. Није била ништа 

посебно, била је обична и празна, али са нама је била пуна. Недостаје ми. Недостају ми 

влажни дланови пре и после тестова. Недостају ми весели дечији гласови. Свима нам је 

одузета слобода. Тужна сам. Последње дане основне школе требало је да проведем много 

лепше, и да их заувек памтим. А сада, нема ништа од тога. Једино што је остало, то је оно 

што нас и даље чека, за шта се спремамо, и надамо се најбољем. Шта друго да ишчекујемо?  
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Вести више не пратим као пре. Само понешто најважније, што ме се тиче. Да ли је то 

истина, да ли нас лажу? Криво ми је што су наши најстарији највише угрожени. И све ово 

једном ће проћи. Остаће само подаци. Можда ће се нешто наћи у неком будућем уџбенику. 

Неко ће учити нешто о овоме, и можда се нервирати што не може да запамти неки важан 

број или шта већ тубуде писало. Поносна сам на лекаре. Они нас спасавају. Боре се за нас. 

Да би нас сачували, жртвују своје животе. Захвални смо им сви сада, а да ли ћемо и 

убудуће бити? Колико ли је лекара до сада заборављено, а шта су све учинили. Зашто им до 

сада нисмо одавали почаст, они су и пре поштено радили? И осталима треба да будемо 

захвални, свима који се искрено боре. Сви се ми жртвујемо, и боримо, и надамо да ћемо 

победити. Неки раде, неки се само надају. Неки и једно и друго.  

Дође ми да одустанем, да одустанем од свега, ничему се не надам. Али, нешто ме 

одвлачи од тога, не знам шта. Тако ја и даље корачам. Моји кораци се не чују, али свакако 

не стоје. И опет дође та нада, та испуњеност која те гура напред и не да ти да станеш, 

искушава те, али ти се јавља, и осећаш да је ту. Све је сада у реду. Навикли смо се на ово. 

Све ће то једног дана бити као и пре, надамо се. Али сада је најважније да останемо своји, 

и да не стајемо. Јесте тешко, али биће и дана када ће нам бити лакше, и слободa коначно 

враћена. Само треба веровати, и све ће бити у реду. Најважније је да будемо здрави, да 

будемо са својим најмилијима, и тада смо срећни. Они који су то запостављали, сада могу 

да исправе своје грешке, а они који су то већ знали, а ипак се питали да ли су у праву, сада 

могу да се још једном увере да не греше. Замислите, цела планета бори се против једног 

непријатеља! Невероватно! Али истинито.  

Нисам неко ко гледа у будућност, али бар се надам и имам право на то. Надам се 

најлепшем, и повратку онога што нам је сада одузето. Верујем у то. И не могу да тврдим да 

ћемо победити, али не смемо одустати од борбе. Пораз је мањи ако се бориш до краја. Али 

неће бити пораза.  

 

*** 

Осећам пролеће. Ветар ми пролази кроз косу, буди се природа. Сунце ме обасјава. 

Живот се опет пробудио, мало је дуже спавао. Гледам у даљину. Срећна сам. Све ће бити 

добро. Птичица ме додатно милује, осећај неописив. Као да летим. Можда то и јесте истина. 

Свашта се може научити овог пролећа. Па чак и летење, ваљда то није забрањено. Овог 

пута ћу можда прекршити закон, и винути се у небеса! 

Катарина Бранковић VIII2 
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Толико тога ми недостаје ових дана 

Како избећи актуелна дешавања и написати нешто ново? Па, вероватно никако. Зашто 

онда да не поделим своје искуство са вама. 

Наравно,и пре ове ситуације зване корона због које и имамо карантин недостајало ми 

је мало ствари, тј. ситнице.То су углавном биле неке особе - тата, када га не видим дуже 

време због обавеза које имамо обоје; моја мала сестра која ми је увек највише недостајала, 

јер сам је ишчекивала дванаест година; друштво ако се не видимо за викенд, или ако неко 

не дође у школу. Такође, тако је и са остатком моје породице, обавезе су биле проблем. А 

оно што ми је највише недостајало, било је слободно време. Ах, колико ми је то 

недостајало.  

А шта ми сада недостаје? Па једноставно све и сви! Знала сам да ћу се морати одрећи 

доста људи, догађаја, планова и свега осталог, на неко време, али надала сам се том 

слободном времену. Оно што ми је прво пало на памет када је ово почело, било је: „Нема 

школе, нема учења, радног устајања!“ Али, није све баш тако. Поред тог слободног 

времена, које нећу имати никада, све ми недостаје. Тата, баба, деда, брат, сестра, друштво, 

школа, природа.  

Не могу нигде. Све је другачије. Сваки дан је као цео месец. Крај ми се чини све даљи 

и даљи. Мисли су ми скроз другачије, превише брзо се смењују. Недостају ми чак и моје 

мисли од раније. Поготово у последњих пар дана. Полако, али сигурно, постајем 

носталгична. Колико год да сам раније мислила да ми нешто недостаје, мислећи на неку 

нову гардеробу, нове патике, или нешто томе слично, тек сада видим колико ми је било 

добро. Било ми је добро, јер сам имала слободу. Сада ће вероватно неки рећи да идем где 

желим, да ме нико не држи или нешто тако, али сви знамо да то није то. Када се сетим шта 

сам све са друштвом смишљала, какве смо планове имали, а сада је све то пропало. 

Недостају ми ти планови, смех, свађе, изласци, све оно што је било, и оно што је требало да 

буде. Једино што је остало исто у овој ситуацији, јесте моја жеља, упорност и труд за оним 

што желим бити у будућности. Такође, једина олакшавајућа ствар јесу моје припреме за то. 

Последњих пар дана ме хвата велики страх због тога. То је зато што за пар дана имам 

пријемни. Војна гимназија. То је нешто што ми никада неће недостајати и нешто што ми 

нико не може одузети, као слободно време, планове, виђање са неким особама и томе 

слично. 

Мислим да је боље да станем сада .Плашим се да ћу се сетити још нечега и своју 

носталгију још више повећати. Такође, мислим да нам је живот сада скоро свима сличан. 

Ако ништа друго, можемо да маштамо, планирамо свој живот, вероватно ћемо из овога 

изаћи са још већом жељом за њим. 

 Анђела Тошић VIII2 
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Успеси ученика 

Књижевна олимпијада – Јована Глишић VII1, прво место на општинском и пласман 

на градско 

Математика – Павле Ђурић IV2, прво место на општинском 

Француски језик – Катарина Бранковић VIII2, прво место на општинском и пласман 

на градско 

Хемија – Јована Ољача VII1, друго место на општинском 

Јована Косанић VII1, треће место на општинском 

Биологија – Јована Ољача VII1, прво место на општинском 

Лазар Поповић VII2,  друго место на општинском 

Нина павловић VII1, треће место на опшинском 

Мислиша - Павле Ђурић IV2, похваљен 

 

Конкурси 

Литерарни конкурс Сопот мој завичај - Јована Глишић VII1, прво место 

Ликовни конкурс Апелујемо на људе да нам планета чистија буде – Павле Лазендић I2, 

треће место 

Оштро Перце – Симонида Марковић V1, Тијана Грујић V2, Дуња Живковић I2, Маша 

Бекрић I2 

Уметнички конкурс Нема фрке уз унуке - друго место литерарни радови Матеја 

Јеремић I2, Тадија Ђурић I2, Павле Лазендић I2, треће место Дуња Милићевић I2, Матеја 

Јеремић I2 је похваљен и за ликовни рад.  

 

KREF – Филм Збрка око лишћа учитељице Љиљане Вићовац и њених ученика ушао је у 

финале и награђен специјалном нарадом за најбољи едукативни филм 

Брзином до звезда – Јелена Марковић IV2 и Младен Милутиновић III1 прво место на 

општинском и пласман на градско 

Akva viva ученици I2 нашли су се међу награђеним ученицима и освојили спортске 

реквизите 

 

Школско такмичење рецитатора  

У категорији млађих разреда прво место освојила је ученица Андреа Ружић III3, друго 

место Дуња Живковић I2 и треће место Тодор Марковић I1. У категорији старијих разреда 

прво место освојила је Анђела Стојановић VI2, друго место Јована Глишић VII1 и треће место 

Тијана Грујић V2. 
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Анђела Пантелић V1 

 

 
Кристина Ђорђевић V1 


