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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

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

школске 2020/2021. године. 

Посебна страница посвећена је нашој драгој колегиници Маји Вучић која нас је напустила. 

Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума. Наставници 

и ученици пишу о Дечијој недељи, пројектима и реализацији наставе током пандемије 

изазване вирусом Ковид 19. 

Ту су награђени радови са литерарног конкурска Општине Сопот. 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

Ученица Андреа Ружић IV3 је урадила рад који је на насловној страни часописа. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Сећање на Мају Вучић 

Опроштај од драге колегинице 

Са неизмерном тугом цео колектив наше школе је примио вест да нас је заувек 

напустила наша драга колегиница Маја Вучић, помоћник директора и наставник музичке 

културе. 

Сви који смо имали прилику и част да радимо са Мајом, заувек ћемо је памтити као 

дивног наставника и сарадника, одличног организатора и првенствено доброг човека и 

пријатеља. Сви смо ожалошћени њеним прераним одласком и биће тек бескрајно тужан 

повратак на посао без наше Маје. 

Најискреније саучешће упућујемо члановима њене најближе породице. 

Хвала ти Мајо... 

Данка Стојановић 

Сећање на Мају Вучић 

Мала је граница између живота 

и смрти, осмеха и суза, између свет-

лости и таме. Сви се правимо снажни 

и недодирљиви, а у једној секунди 

нас сломи, сруши и повреди нечији 

одлазак, далеко, без повратка. Шта је 

живот, него гомила сећања? Ко смо 

ми, него обични пролазници? Дођемо, 

будемо, прођемо и на крају све се 

своди на причу, на то ко смо били, 

шта смо оставили иза себе, колико 

смо волели и били вољењи и на то 

колико ће наше име живети.  

Једна, наизглед, обична жена 

живела је скромно и чинила нас све срећнима. За цео свет једна особа, а за нас цео цвет. 

Да, ово је тужна прича о Маји Вучић. Била је то наставница музичке културе и заменик 

директора. Њен предмет није носио велику тежину, али она и њен однос са децом јесте, био 

је чаробан и специфичан. Умела је сваком да прирасте к срцу, а једини алат за то биле су 

њене речи, њена искрена љубав и добронамерност. Волела је да се смеје, пева, забавља и 

чини нас посебнима, нас децу. Имала је топао поглед. Била је велики борац, једна жена 

која извела на прави пут много нас. Зaиста је била много више од наставника, опходила се 

према нама као рођена мајка, саветовала нас, чувала, смејала се и плакала са нама. Много 

лепих речи нам је често говорила. Радовала се ситницама и волела је да прича са нама 

искрено и да дели срећу са другима. Њен сам бивши ученик и ђак ком је била разредни 

старешина. За мене, као и за све моје другаре она је значила много, значи и значиће, 

заувек. Ретко је и тешко да неко својом 

добротом уништи мане и своју тамну 

страну прекрије светлом, а разредна је то 

умела. Носила је наочаре, била је мршава 

и висока. Имала је смеђу косу и браон 

очи. Маја ће у свима нама остати 

евергрин.  

Људи су као песма, живе док се о 

њима говори. Не нестану кад телесна смрт 

дође и кад склопе очи, нестану када 

ишчезну у нама свима и када наступи 

тишина. Зато нећемо ћутати о онима који 

не заслужују да се забораве, говорићемо, 

причаћемо о нашој Маји, док живимо ми и 

она ће! 

Тамара Грујић,  

бивши ђак наше школе 
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Дешавања у школи 

Септембар  

Почетак школске године 

у доба короне 

У складу са новонасталом епидеми-

олошком ситуацијом, прва недеља, од 1. 

до 4. септембра, у одељењу IV1, била је 

посвећена креативно – психолошким 

радионицама о корона вирусу. 

Првог дана ученици су усвојили 

упутстава и мера опреза којих се морају 

придржавати и практично их 

увежбавали.  

Другог дана је ученицима 

представљена презентација, која на 

сликовит начин приказује како корона 

вирус утиче на наше здравље и које 

мере превенције морају бити свакоднево 

заступљене.  

Након тога је реализована психо-

лошка радионица на којој су ученици са 

својом учитељицом разговарали о 

евентуалним страховима, како их 

победити и како међусобно једни 

другима можемо помоћи да бисмо се 

изборили са корона вирусом. 

Последњег дана је направљен 

заједнички пано са правилима понашања 

у доба короне и истакнут је у учионици 

како би свакодневно подсећао ученике 

на правила којих се морају придржавати. 

Борба са корона вирусом је итекако 

актуелна, што значи да се према њој 

морамо поставити са максималном 

озбиљношћу. Ученици су кроз ове 

радионице о корона вирусу, на начин 

прилагођен њиховом узрасту, пробудили 

свест о новонасталој ситуацији. 

 

Слађана Миловановић 

 

Први дан у школи 

Пријем првака и упознавање са њиховим родитељима организован је у понедељак 31. 

августа 2020. године у Малом Пожаревцу. Дружење је протекло у школском дворишту, где 

се присутнима прво обратила директорка школе Ксенија Илић, при чему је пожелела 

добродошлицу првацима, а затим је причала о важности поштовања и придржавања 

упутстава за понашање у вези са корона вирусом. Акценат је стављен на улогу родитеља, 

као и ученика, ношење маски, одржавање физичке дистанце, редовно прање руку... 

Наредног дана, 1.септембра, прваци су ушли у своје учионице где су затекли балоне, 

украшену учионицу и поклоне на клупама. Свако је прилазио и бирао беџ, обележивач за 

књиге, а затим су тражили своје име на магнетима. Затим су се ученици сликали у 

украшеном оквиру. На крају смо, за успомену, направили видео дневник. 

Узбуђење, али и весеље се видело на лицима малих првака. 

 

Гордана Косанић 
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Дан писмености 

Међународни дан писмености у Поповићу је обележен пригодним активностима и уз 

поштовање мера заштите. Учитељице су припремиле презентацију за ученике. Сваки слајд 

смо заједно анализирали. Са старијим ученицима смо се подсетили прошлогодишњег 

обележавања. Затим су ученици упознати са значајем и врстама писмености. Посебну 

пажњу смо посветили основној, елементарној писмености и најчешћим грешкама у писању. 

Ученици су се највише интересовали за дигиталну писменост. Пошто смо од марта радили у 

Гугл учионици и у Зуму похвалили су се да су научили да самостално користе ове 

платформе. Неки од њих су покушавали да направе једноставније презентације. Изразили 

су жељу да би волели још пуно тога да науче. 

Након анализе презентације ученици трећег и четвртог разреда су имали задатак да на 

папирићима напишу зашто је, по њиховом мишљењу, важна писменост. Те папириће смо 

сложили у мозаик под насловом-Писменост. На папирићима је било пуно занимљивих 

изјава. Неке од њих су: 

- Писменост је важна за учење  

- Да би постао успешан, мораш да познајеш све врсте писмености. 

- Мој тата каже да ко није писмен може само да копа шанчеве и чисти. 

- Не могу ни да замислим како су живели људи када су били неписмени. 

- Моја бака врло често мени каже: „Учи да не будеш слеп код очију“. Објаснила ми је 

шта то значи. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

 

 

 

Међународни дан европских језика 

Ове школске године због епидемиолошке ситуације 

изазване пандемијом вируса Ковид19, изостала је наша 

већ традиционална језичка приреба. Ученици су са 

својим наставницима језика разговарали о значају 

учења како матерњег, тако и страних језика. На 

часовима ликовне културе ученици су цртали радове 

мотивисане овим значајним празником, након чега су 

радови изложени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Данијел Митровић VI1 

Анђела Стојановић VII2 Стефан Кретић VII2 
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Тематска настава „Јесен“ 

У одељењу IV1 реализована је тематска настава поводом обележавања почетка јесени, 

23. септембра 2020. године. Сви часови су били инспирисани мотивима који асоцирају на 

јесен. 

Први дан јесени у учионици IV1 започео је презентовањем креативних радова ученика 

на тему „Јесењи плодови“, које су ученици урадили код куће, користећи разне технике и 

материјале. Након тога су ученици обновили своја знања о променама у природи, али и о 

даровима које доноси јесен и читали и анализирали песму Војислава Илића „Јесен“. 

На часу математике ученици су решавали „Јесенске задатке“, са вишецифреним 

бројевима, који су повезани са јесењим мотивима, што је ученицима било посебно 

интересантно. 

Час ликовне културе је такође реализован у духу јесени. Ученици су сликали природу 

у јесен воденим бојама и темперама. Након завршене активност ученици су бирали 

најлепше радове, од којих је направљен пано у учионици. 

Ученици су на часовима српског језика, ликовне културе и математике развијањем 

маште и креативности, повезали и применили стечена знања о јесени, али и стекли нова 

знања предвиђена наставним садржајима. 
 

Слађана Миловановић 
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Октобар  

Дечија недеља у Малој Иванчи 

Овогодишња Дечија недеља, под 

слоганом „Подељена срећа два пута је 

већа“, у одељењу IV1, почела разговором о 

дечијим правима и о срећи.  

Током целе недеље смењивале су се 

разне активности са циљем обележавања 

Дечије недеље. Ученици су рецитовали 

песме о другарству, на часу ликовне културе су цртали свог најбољег друга, а на часу 

одељењске заједнице реализована је креативна психолошка радионица „Да си на мом 

месту“, којој су се ученици посебно радовали. На нивоу смене од I до IV разреда 

организован је спортски дан, где су се смењивале разноразне спортско- такмичарске 

активности. 

Последњег дана Дечије недеље организована је мала приредба, у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом, у којој су учествовали ученици од првог до четвртог разреда. 

На приредби су старији ученици пожелели добродошлицу првацима и свако одељење се 

представило на свој начин, кроз глуму и рецитал. 
 

Слађана Миловановић 
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Дечија недеља у Малом Пожаревцу 

Обележавање Дечије недеље у Малом 

Пожаревцу ове године почело је осликавањем 

школског дворишта у чему су учествовали сви 

ученици од првог до четвртог разреда. 

Другог дана ученици су се упознали са 

дечијим правима. Прво су погледали 

припремљену презентацију након чега су 

објашњавали и тумачили дечија права, 

цртали, бојили и писали о дечијим правима. 

Од радова је направљен разредни пано. 

Трећег дана реализована је ликовна 

радионица са ученицима од првог до четвртог 

разреда. Различитим техникама и 

материјалима дочаране су лепоте јесени, а сви 

радови изложени су у холу школе. 

У духу овогодишњег слогана Дечије 

недеље „Подељена срећа два пута је већа“ 

четврог дана Дечије недеље организовано је 

прикупљање играчака и новчаних средстава 

за хуманитарни Базар који се организује у 

Врчину за две девојчице које имају СМА. 

Одзив родитеља и деце био је за сваку 

похвалу. Након тога ученици другог, трећег и 

четвртог разреда организовали су првацима 

добродошлицу у Дечији савез. Прваци су 

добили беџеве.  

Пети дан био је резервисан за спортске 

активности на отвореном. Ученици су имали 

прилику да покажу своје умеће и сналажење 

на полигону спретности. 

 

Гордана Косанић 
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Дечија недеља у Поповићу 

Дечију недељу смо у Поповићу обележили низом 

активности. Први дан смо посветили отварању Дечије 

недеље и дечијим правима. Ученици су читали песме из 

Буквара дечјих права Љубивоја Ршумовића. Сваку 

прочитану песму смо анализирали и записивали дечије 

право као закључак за сваку песму. Затим су ученици 

другог, трећег и четвртог разреда на папирима записивали 

и илустровали по једно дечије право а ученици првог 

разреда су само цртали. Од њихових радова смо уредили 

Пано дечјих права. 

Други дан - Израда гињол лутака за позоришну 

представу „Јежева кућица“ 

Ученици су кројили и ушивали доње делове, а 

учитељице сунђере за главу. Подељене су и улоге међу 

ученицима да би имали времена да науче текст. Због 

недостатка времена премијеру представе смо одложили за следећу недељу. У плану је и 

израда рама за позорницу. Ученици другог разреда су овај рад повезали са истоименом 

темом из пројектне наставе. 

Трећи дан је био спортски дан. Уредили смо полигон који се протезао дуж целог 

игралишта. Ученици су имали задатак да трче, скачу, прескачу, провлаче се, ходају по 

вијачи вијугаво и кружно, ходају по картонима померајући их. На крају полигона их је 

чекала корпа са јабукама које су по завршеном полигону у сласт појели. Мерили смо време 

за које заврше полигон сваком ученику. На крају смо за сваки разред прогласили 

победника. 

Четврти дан - Јесење уређење школе 

Сви ученици су донели јесењих плодова од којих су старији ученици урадили јесењи 

кутак. Учитељице су помогле да се направи од картона шпоретић и њему су нашли место у 

кутку. Млађи ученици су цртали јесење дрво на хамеру, израђивали слике од семенки, 

бојили и кројили јесење лишће. Све то нам је послужило да украсимо нашу малу школу. 

Пети дан - Размена поклона 

Почетком дечје недеље смо се договорили да ову дечју недељу затворимо у складу са 

слоганом „Подељена срећа два пута је већа“. Сваки ученик је извукао цедуљицу са именом 

једног друга или другарице коме је требао да припреми поклончић и да му уручи задњег 

дана Дечје недеље. Целе недеље су сви били узбуђени у ишчекивању поклона. Радост на 

њиховим лицима у давању и примању поклона је осликала мото ове недеље. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Дан интелигенције 

У одељењу IV1, бројним креативним активностима 

обележен је Дан интелигенције. Ученици су са својом 

учитељицом, најпре кроз разговор, а потом и 

приказивањем различитих адекватних садржаја путем 

интернета, стекли нова знања и проширили већ стечена 

о интелигенцији. Након разговора о интели-генцији, 

њеном развоју, врстама и најистакну-тијим светским 

умовима, ученици су стекли и информације о удружењу 

високо интелигентних људи, МЕНСИ. Ученици су 

направили пано на коме су представили симболе који 

их асоцирају на интелигенцију и врсте интелигенције. који је Пано је истакнут у учионици. 

Након тога су реализоване активности за развијање интелигенције (решавање асоцијација, 

ребуса, логичких задатака, сликовни судоку итд.). Овим активностима су ученици 

подстакнути да развијају своје интелектуалне способности као и такмичарски дух. 
 

Слађана Миловановић  

Месец књиге и школских библиотекара 

Октобар је увек резервисан за обележавање 

Месеца књиге и школских библиотекара. И ове 

године смо, скромно, обележили овај важан датум.  

Са нашом библиотекарком разговарали смо о 

значају читања и о томе колико нас то обогаћује 

као личности. Писали смо приказе и цртали детаље 

наших омиљених романа.  

Истраживали смо о историји билиотекарства и 

о првим библиотекама.  

Направили смо пано где смо показали наш 

истраживачки рад. 
 

Катарина Козић, VI1 

Дан јабуке 

Дан јабуке је у издвојеном одељењу у Поповићу обележен низом активности у оквиру 

тематског дана. Ученици су добили задатке у вези са јабукама. Радили су у пару и сваки пар 

је имао задатак да из једног наставног предмета сагледа јабуку.  

На часу српског језика су на папирићима 

исписивали врсте јабука. Сваки ученик је исписао 

по један назив на великој јабуци коју смо 

нацртали на хамеру. У наставку смо заједно 

састављали тематски речник на тему Јабука.  

За час математике пар за овај предмет је 

припремио задатке са сабирањем и одузимањем. 

Задаци су били текстуални и везани за јабуке.  

За природу и друштво ђаци су имали 

задатак да у доступним изворима пронађу у којим 

народним обичајима се користе јабуке и опишу 

веровања везана за то. Они су се баш потрудили 

и објаснили како се јабука користи код крштења, 

на свадби и за верске празнике. Причали смо и о 

здравственим својствима јабуке.  

На часу ликовне културе смо цртали мртву 

природу – јабуке разних боја које су ученици 

донели. Моделе смо након тога у сласт појели.  

Од припремљеног материјала смо уредили 

пано - Јабука. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Сајам здраве хране 

Осми, сада већ традиционални Сајам здраве хране Милена Татар Сопот 2020, окупио је 

15. октобра 2020. у парку испред конака кнеза Милоша Обреновић велики број произвођача 

органске хране из многих крајева наше Србије. 

На сајму је учествовала по први пут и наша школа, коју су представљале наставница 

географије Радица Јаћимовић, учитељице другог разреда Ружица Будимкић, Александра 

Милосављевић и учитељица четвртог разреда Слађана Миловановић. Штанд школе 

употпунили су и ученици наше школе, као и они који су у пратњи родитеља дошли и овај 

дан учинили још значајнијим. На штанду школе могли су се наћи и дегустирати разноврсни 

производи и ђаконије, попут зимнице, џемова, проја и ванилица, које су припремиле маме и 

баке наших ученика. 

Ученици су имали прилику да виде разноврсне органске производе који се могу 

користити у различите сврхе, као и, не мање важну, традицију некадашњег одевања 

народне ношње, коју је изнела наша ученица осмог разреда, Јована Глишић. 

И за крај Сајма, додељење су захвалнице за учешће свим излагачима, међу којима је 

била и наша школа. 
 

Александра Милосављевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етно изложба 

Посета етно изложби „У Милице дуге трепавице, прекриле јој румен јагодице“ 

реализовала је наставница географије Радица Јаћимовић 15. октобра 2020. са ученицима 

наше школе. Због епидемиолошке ситуације у земљи и препорука Министарства просвете, 

посета је била скромна, са ограниченим бројем 

ученика.  

Поставку изложбе чине експонати који су 

највећим делом прикупљени из приватног 

власништва суграђана. Изложба је постављена у 

Сопотском хану у оквиру завичајне изложбе. Јована 

Глишић ученица VIII1 носила је народну ношњу са 

Косова и Метохије. Овакве ношње носиле су Косовке 

девојке током празника.  

Нарочито емотивно било је гледати Јовану у 

ношњи која је у мојој породици од 1934. године, а 

прво ју је обукла моја баба Савка када се задевојчила 

и добила је од своје мајке за Петровдан.  

Јована је, са својим дугим трепавицама, још 

више допринела целокупном утиску. Посетом су 

остварени сви планирани циљеви, спојили смо 

географију и историју, традицију и културу. 

Радица Јаћимовић 
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Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита због чега човек зависи од сателита“ 

Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита због чега 

човек зависи од сателита“ је део великог светског 

пројекта Word Space Week.  

Циљ пројекта је да се код деце промовише астроно-

мија и да се подстакну на креативност и истраживање.  

Пројекат је реализован у одељењу I2 током прве две 

недеље октобра 2020. Кроз различите активности ученици 

су стицали одређена знања у складу са узрастом. Могли 

су да стекну нова знања о ономе што директно не виде 

око себе, а постоји око њих и има велики утицај на њихов 

живот. Преко одабраних видео записа и кратких филмова 

за децу, ученици су се упознали са појмом васиона и шта 

се у њој све налази. Израдили су макете ракета, 

разгледнице, маске астронаута, цртеже и колаже, 

маштали и уживали у раду. 

       Гордана Косанић 

Дан хлеба 

Дан хлеба су ученици I1 

обележили  кроз пар активности 

16. октобра 2020. године. Прва 

активност је била прављење првог 

слова имена од теста.  

Друга активности је била 

прављење мини-хлеба. Када су 

завршили са обликовање теста, све 

смо испекли и онда се послужили.  

Трећа активност је била 

направити посластицу, па смо 

правили бакин колач. Ученици су 

сами по рецепту направили тесто, а 

након тога је свако од њих испекао по једну туру колачића. Учитељица је била поред њих и 

упућивала их како и шта треба да ураде.  

Активност је успела јер је главни циљ остварен. Ученици су поред забаве научили 

нешто ново. 

Милица Лучић 
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Дечји виногради - Дечји образовни туризам  

Ученици Основне школе „Милорад Мића Марковић“, издвојено одељење из Поповића 

су 2016. посетили Дечје винограде који се налазе у нашем селу. Те године смо у школи 

радили пројекат „Наша прошлост“. Посету смо искористили да ученици виде старе предмете 

који су се некад користили у сеоским домаћинствима и упознају њихову намену. Време за 

рекреацију смо искористили за играње старих игара: скакање у џаку, ходање по балванима, 

с камена на камен и друге. Деца су са уживањем учествовала у свим играма. Касније, на 

часовима у школи описивали су тај дан као врло занимљив током кога су много научили. 

Резултат је мноштво литерарних и ликовних радова који се налазе у часопису школе.  

Садашњи ученици су инспирисани том причом изразили жељу да учествују у дечјем 

образовном туризму. У својим домовима имају предмете који су се давно користили и који су 

прави примерци у изучавању прошлости. Договорена је сарадња са Дечјим виноградима и 

Етнографским музејем.  

У октобру 2020. је одржана манифестација – Породична окупљања. Наши ученици су 

учествовали са својим породицама и учитељицама. На штандовима су видели здраву храну 

и пробали је. Учествовали су у четири радионице које је организовало удружење Наше руке 

- опанчари, грнчари, калиографија и израда слика на дрвету и црепу од кукуруза. Могли су 

да се баве спортом и да учествују у старим играма. Научили су како се преде и пробали 

бакине уштипке. Ученици су уживали у свим активностима.  

Дечји виногради су прави пример дечјег образовног туризма. У њима се организују 

радионице старих заната где ученици могу да виде, науче и реализују школске пројекте о 

прошлости. Унаоколо су виногради и њиве, па ученици кроз амбијенталну наставу могу да 

науче како се негују гајене биљке а у оближњим шумарцима и пропланцима и самоникле. 

Ученици тако на очигледним примерима брже, лакше и занимљивије уче и притом бораве и 

уживају на свежем ваздуху. Могу да посете једно од неколико правих сеоских домаћинстава 

где могу да виде домаће животиње и науче све о њима, могу да попију шољу тек помуженог 

млека уз домаће уштипке или да поједу тек убрану јабуку, крушку, шљиву. 

Ученици наше школе овакво учење оцењују као лако и забавно и поручују да би 

желели још овако стеченог знања.  

Дечји виногради могу пуно да помогну и учитељима и ученицима у стицању нових 

знања.  

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Новембар 

Вуку у част 

У одељењу IV1, први час 6. новембра 2020. 

године био је посвећен Вуку Стефановићу 

Караџићу. Ученици су са својом учитељицом, 

поводом дана када је Вук рођен, 1787. године, 

организовали занимљив, креативни час. 

Ученици су анализирали Вукову биографију, 

анегдоте, пословице и песме о њему, а затим су 

цртали портрет Вука Караџића. Најзначајније 

податке из Вукове биографије, као и портрете 

које су нацртали, ученици су представили на 

заједничком паноу, који је истакнут у учионици. 

Ученици су на овом часу обновили и 

проширили своје знање о животу и делу Вука 

Караџића. Осим тога, развијали су креативност, 

маштовитост и љубав према српском језику и 

српској историји. 

 

Слађана Миловановић 

 

 

 

Дан рођења Вука Стефановића Караџића 

Ученици I1 су 6. новембра 2020. године 

обележили дан посвећен рођењу Вука 

Стефановића Караџића и тако учили о значају 

Вука за нашу писменост и образовање.  

Пратили су презентацију у којој су прика-

зани најбитнији детаљи из Вуковог живота, 

цртали Вуков лик, певали песме посвећење 

Вуку, израдили пано на ком су сви ученички 

радови, као и неке од информација о његовом 

животу, посетили су школску библиотеку. 

Ученици су са задовољством учествовали у 

свим активностима. 
 

Милица Лучић 

 

 

 

За Вуков рођендан 

У осмом разреду смо детаљно 

учили о Вуку Стефановићу Караџићу, о 

његовим заслугама у сакупљању 

народних умотворина и његовом 

реформаторском раду.  

Схватили смо огроман значај Вука 

за наш језик и културу, па смо 6. 

новембра 2020. са поносом обележили 

дан његовог рођења сећајући се свега 

што је урадио. Неке најважније и 

најзанимљивије сегменте из његовог 

живота и рада представили смо и на 

паноима. 
 

Јована Глишић VIII1 



Школски лист Чаролије, страна 16 

 

 

Дани науке 

Светски Дан науке обележава се 10. 

новембра. Поводом овог датума у одељењу 

I2 организован је пројекат „Дани науке“ у 

трајању од једне седмице. Ученици су 

имали неколико интересантних активности.  

Циљ пројекта је да ђаци открију 

значај науке, да развију интересовање за 

истраживањем и да подстакну радозналост.  

Истраживали су од чега зависи 

величина сенке, изводили експерименте са 

гравитацијом и електрицитетом, правили 

макете робота и аутомобила.  

Реализација целог пројекта може се 

погледати на јутјуб каналу.  

 

Гордана Косанић 

 

 

 

Светски дан детета 

Ученици I1 су 20. новембра 2020. 

године обележили Светски дан детета. 

Причали су са својом учитељицом о 

правима детета, а након тога су правили 

плакат са свим детаљима који симболизују 

децу. Сви радови су обједињени у један.  

На крају су заједнички певали песму 

„Деца су украс света“ и рецитовали 

индивидуално песму „Дете“. 

Ученици су били веома активни и 

успешно урадили све задатке. 

 

Милица Лучић 

 

Међународни дан детета 

Међународни дан детета је годишњи међународни догађај који се слави сваког 20. 

новембра. Уједињене нације обележавају овај дан са циљем да свако дете на планети 

упозна своја права. Друштво сваке државе је дужно да деци обезбеди добре услове за 

одрастање и школовање. И одрасли и деца морају да поштују сва дечија права, да их 

уважавају и да знање о њима преносе свима којима та знања нису доступна. Постојање 

Конвенције о људским и дечијим правима је јако важно и сви морају бити упознати са 

њиховим садржајем.  

Важно је да се о дечијим правима, али и дужностима и обавезама говори током целе 

године, не само када обележавамо овај важан датум.  

На часовима грађанског васпитања и ЧОС-а а разговарали смо о дечијим правима, о 

томе колико их познајемо, колико смо свесни појединих права и о кршењу неких дечијих 

права. Правили смо паное, цртали, илустровали поједина дечија права. 

 

Катарина Козић VI1 

https://www.youtube.com/watch?v=QdCeLo7Hs7s
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Позориште лутака 

У оквиру пројекта „Позориште лутака“ 

ученици II2 су се упознали са кључним 

терминима везаним за луткарство и 

луткарску сцену - шта је луткарство, како 

изгледа луткарска представа, у чему је 

разлика између позоришне и луткарске 

представе, ко је луткар, како изгледа сцена 

у луткарској представи, врстама лутака.  

Затим су гледали луткарске представе и анализирали их. Добили су задатак да по 

сопственом избору израде лутке за луткарску представу. Користећи и спајајући различите 

материјале израдом задатка ученици су упознали начине обликовања појединих материјала 

и применили стечена знања кроз спајање, одабир и преобликовање различитих врста 

материјала. Наставак пројекта и луткарско-драмске представе следе у другом полугодишту. 

 

Љиљана Вићовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од тањира до сувенира 

Реализацију пројекта „Од тањира до сувенира“ започели смо разговором о тањирима. 

Пратећи презентацију ученици II2 су сазнали занимљивости о тањирима (врсте, порекло, од 

када људи користе тањире), затим је уследио разговор о сувенирима.  

Наредне активности биле су истраживачког и креативног карактера. Ученици су имали 

задатак да истраже по чему је место где живе познато, шта је то у њиховом месту 

занимљиво што би они показали туристима, а затим да направе сувенир свог места са 

најзанимљивијим мотивима. Технику украшавања су бирали сами сходно својим 

афинитетима.  

Љиљана Вићовац 

 

Дуња Милићевић II2 Теодора Грујић II2 
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Етвининг пројекат „Змајеви и виле“ 

Циљ пројекта је мотивисање ученика за 

стварање прича, бајки, песама, а за мало 

старије и храбрије превођење на енглески 

језик.  

У оквиру пројекта, ученици II2 су 

стварали своје бајке, приче, песме, стрипове и 

илустровали их.  
 

Љиљана Вићовац 

 

 

 

Разгледница мога краја 

Пројекат је започео након 

обраде наставне јединце Учење 

у дигиталном свету из предмета 

Дигитални свет, како би се 

пројекат надовезао на стечена 

знања ученика.  

Циљ пројекта је био да 

ученици истраже своје место, да 

се упознају са начином 

коришћења дигиталних уређаја 

за упознавање свога места, да 

самостално и уз помоћ одраслих 

користе дигиталне уређаје и да 

се подстакну на истраживање, 

уочавање, бележење.. 

Осмислили смо план, 

обавестили родитеље преко 

Гугл учионице и одредили 

временски рок трајања пројекта 

две недеље.  

Ученици су у слободно време шетали кроз своје место и уочавали карактеристичне 

зграде, лепе пејзаже и све су то уз помоћ својих родитеља фотографисали. Свакодневно су 

слали фотографије уз краћи опис, а затим смо у школи заједно гледали и причали о њима. 

Ученици су објашњавали где су настале фотографије, у којим улицама и шта се још ту 

налази. На часу ликовне културе цртали су разгледнице свога места, а затим смо заједнички 

урадили плакат за учионицу.  

Од прикупљених фотографија направили смо презентацију користећи алат PowerPoint. 

Пројекат смо објавили на страници ФБ и Блогу. 

 

Гордана Косанић 

 

Змај и вила  

 

Мала вила шумом је шетала. 

Свако дрво пажљиво је гледала. 

Весело је скакутала вила 

Много је срећна била! 

Одједном је зачула страшан звук. 

Мислила је да је то вук. 

Трчала је брзо и тражила помоћ 

А већ је била поноћ. 

Одједном је засијала шума 

као да је дан... 

Личило је све на сан... 

Вила протрља очи ... 

помисли да јој нема помоћи. 

Када је отворила очи 

умало да од страха скочи! 

Змај је стајао испред ње! 

Својом ватром осветлео јој је пут 

Пружио јој је руку и 

одвео на веселу вилинску журку . 

 

Дуња Милићевић II2 
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Децембар  

Новогодишња чаролија 

Током децембра 2020. ученици I1 су 

часове слободних активности, ликовне 

културе и музичке културе посветили 

предстојећим празницима те су стога имали 

неколико активности и радионица. Иако се 

прво полугодиште завршава нешто раније 

(половином децембра), то нас није омело да 

се радујемо и припремамо за чаролије којима се деца највише радују.  

Прва активност била је „Пишем писмо Деда Мразу“. Ученици су писали писмо у коме су 

наводили своје жеље. Та писма су украшавали по својој жељи разним новогодишњим 

мотивима. 

Друга активност је била уређивање учионице. У сарадњи са родитељима направили 

смо новогодишњи камин, санке, ирваса и све то украсили радовима које су ученици 

самостално израђивали (украси, јелке, зимске кућице, Снешко Белић, честитке...).  

Трећа активност „Мој тајанствени пријатељ“ је била посебно интересантна ученицима 

јер су извлачили цедуљице са именом друга/другарице коме је требало да направе 

новогодишњи поклончић, а да притом не знају од кога је. Све поклоне смо упаковали и 

ставили у санке поред камина. На сваком поклону је било написано име детета за кога је 

исти. У петак, 18. децембра 2020. учитељица је прозивала ученике и делила им поклоне. 

Њихова срећа је била неописива.  

Милица Лучић 

Активности ученика IV1 

У сусрет Новогодишњим 

празницима ученици IV1 су у 

децембру 2020. писали писма 

Деда Мразу, правили ново-

годишње честитке, уређивали 

паное и учествовали у 

кићењу новогодишње јелке у 

школи.  

 

Слађана Миловановић 

 

 

Новогодишња радионица 

Са почетком децембра 2020. кроз 

различите активности, почели смо да се 

припремамо за Новогодишње празнике. На 

паноу смо нацртали Деда Мраза и изрезали 

простор за главу и тако се припремили за 

сликање ученика. Сваки ученик је донео украс 

за кићење јелке, која је красила ходник школе. 

Различитим пригодним цртежима украшавали 

смо прозоре и зидове учионице. За што боље 

расположење правили смо бркове, смешне 

усне, наочаре занимљивог облика. Учили смо 

новогодишње песме и снимили спотић. Био је 

ово један леп период у школи. 

 

Гордана Косанић  
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Новогодишњи вашар 

Пошто већ неколико година 

припремамо Новогодишњи вашар, а 

ове године је ситуација ванредна, у 

складу са њом смо и организовали 

вашар. 

На часовима ликовне културе и 

слободних активности смо израђи-

вали предмете за вашар. Ученици су 

бојили предмете, заједно смо радили 

декупаж, а лакирање је радила 

учитељица кући због испарења.  

Икебанице смо радили на 

комадима дрвета које су нам 

родитељи припремили. Припремили 

смо пуно украсних и употребних 

предмета. Упоредо са израдом 

предмета, уређивали смо и 

украшавали школу.  

На паное смо окачили ученичке цртеже и честитке са темом зиме и Нове године. 

Окитили смо јелку, направили камин и кућицу. Деда једног ученика је од дрвета изрезао и 

склопио породицу Деда Мраза. Ми смо породицу довршили у школи. Од свега овога смо 

уредили Новогодишњи кутак. Последње недеље смо организовали вашар. Предмете смо 

уредили на две клупе које смо сваки дан износили на плато испред школе у времену од 8 до 

13 часова. Плакате смо претходних дана окачили чиме смо обавестили наше мештане где и 

када ће се вашар одржати. Посећеност је била добра. Бригу о тезги је преузимала теткица. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Марина Миљковић IV3 
Емилија Спасић III3 
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Општински литерарни конкурс 

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота, 

расписала је Осми књижевни конкурс за најлепше необјављене приче о завичају са темом 

Из прошлости мога краја. Ученици наше школе радо су се одазвали и послали већи број 

радова. Јована Глишић ученица VIII1 и Тамара Кретић ученица VI2 освојиле су прво место у 

категорији ученика од петог до осмог разреда.  

Из прошлости мога краја  

Полако, али сигурно примиче се крај овој години. Необичној по свему. Необичној, јер 

смо били суочени са новим смртоносним вирусом, ванредним стањем, полицијским часом, 

несташицима, редовима... Квасац и брашно постали су насушна наша потреба. Тоалет 

папир, исто тако. 

Ми, ђаци, суочили су смо се на новим начином одржавања наставе. Суочили смо се са 

„социјалним дистанцирањем“, маскама, замислите, прањем руку. 

И све је, некако, било другачије. Текли су мање или више суморни дани. Од једног до 

другог обраћања кризног штаба. Од једне до друге статистике. Али, корона, ма како 

страшно звучала, вратила нас је породици, родном месту, коренима. Вратила нас је себи 

самима. Корона је натерала многе да се запитају ко су, отакле су, куда иду. Чудесно су, баш 

као и у Дисовој песми, оживеле воде, ђурђевак и руже. 

Кунем вам се, да сам први пут, иако  увелико „газим“ четрнаесто лето, у свом родном 

крају, у улици у којој живим, којом пролазим сваког дана, први пут уочила неке кућерке. Не 

зато што сам изненада стекла моћ запажања, већ зато што су први пут, после толико 

година, извучене из трња. Зато што се, први пут, после толико година завијорио дим из 

њихових оџака! Зато што су први, пут, после толико година, широм отворена давно 

замандаљена врата, а преко гелендера први пут, после толико година, пребачени ћилими 

ткани руком прабака као њихова девојачка спрема. Зато што се први пут, из тих дворишта 

ширио мирис јоргована и мајских ружа. Зато што је корона многе буквално потерала на 

родне прагове давно заборављене, чак отписане. 

Питам се да ли је требало да нам се деси корона па да се сетимо да су нам у тим 

кућерцима остала детињства, први кораци и прве речи, остарели родитељи, дедови и бабе, 

да су нам ту остале успомене. На гробљима су остали прадедови и чукундедови, на вечној 

стражи. А гробови им се и не познају. 

Питам се! Да ли је требало да нам се деси корона па да се сетимо наше прошлости? Да 

се сетимо каква су босонога детињства остала на пољима родног краја! Да се сетимо 

украдених трешања и зелених кајсија из комшијских воћњака! Да се сетимо како је у 

прошлости био леп наш крај и како су лепе знале да буду крсне славе, и сеоска славља и 

прела и посела. Комишања и мобе. Сетве и жетве. Како су умеле заносно да миришу дуње 

са старих креданаца. Како су се некада таласала жита. И како је некада мирисала 

тамњаника! 

Патетично, али корона нас је вратила коренима! 

Ја о прошлости мога краја, о оној даљој, дан по дан, сегмент по сегмент, сазнавала сам 

из прича својих бака (јер деде су прерано отишле), из уџбеника, из завичајних збирки, кроз 

звук фруле и хармонике, кроз шаре на веженим вуненим чарапама, кроз наборе на атерији. 

У мени се стварала љубав чиста, безрезервна према свему што је до мога завичаја. А памти 

мој завичај, зној, крв и сузе, и црне мараме, и туђе чизме које су газиле по њему. И звук 

звона са цркава који је најављивао смрти али исто тако и венчања и крштења. 

Зато сам била срећна када сам видела те нове старе кућерке и отворена врата, и дим 

из оџака и ћилиме преко гелендара, изаткане рукама наших преткиња. Знам, докле год се 

традиција преноси са колена на колено, са оца на сина, са мајке на ћерку, или како год, 

само да се преноси - мој ће завичај живети. И ми, потерани короном, или не дај Боже неком 

другом кугом, биолошком или људском, имаћемо где да се вратимо. Јер смо је једна земља 

која је твоја. Само једној припадаш. Све остало је туђина. Тешка. Чемерна! 

 

Јована Глишић VIII1 

 

Емилија Спасић III3 

Марина Миљковић IV3 
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Из прошлости мога краја  

Постоји нешто посебно и необјашњиво у хладним зимским данима које увек у мени 

буде срећу.  

После кишовитих дана и јесењих боја пејзажи су постали другачији. Посматрајући их 

размишљам како је мој завичај изгледао у прошлости. Највише волим зимске дане, јер 

кратко трају, па ми омогућавају да утонем у приче мог прадеде који воли да се присећа 

прошлости и да прича о томе како се некад живело и одрастало. Док у углу његове собе 

пуцкета пламен ватре у пећи, слушајући прадедеду у глави замишљам слику онога о чему 

прича. Поред блатњавог пута, јер асфалта није било, село су красиле пољане и њиве 

засејане житарицама и воћњацима. Недалеко, једна од друге зидане су куће од блата 

покривене ћерамидом и трском. И, некако ми се чини да су све личиле једна на другу. У 

авлијама свих тих кућа живеле су приче сваког појединачног домаћинства. Струје није 

било, али је сваку кућу красио фењер који је својим малим зраком давао довољно светлости 

топлине, када би се укућани скупили у њој.  

У срцу мога села и даље постоји стара школа у коју је ишао мој прадеда и још се радо 

сећа школских дана. Ту је и стари црквени звоник поред цркве у чијој су се порти 

одржавале игранке и вашари. Упркос свих природних неприлика и ратова који су се у 

прошлости дешавали, село је и даље задржало своју лепоту и чар.  

Тамара Кретић VI2 

Награде на ликовном конкурсу 

Рад ученици Милице Трајковић IV1 ушао је у ужи 

избор приликом селекције најбољих радова на конкурсу 

„Моје право на игру и слободно време“ и нашао се на 

онлајн изложби. 

Ученици IV1 су са својом учитељицом учествовали 

на фестивалу „Цврчак и другари“ где су добили 

специјалну награду за најоригиналнији рад. 

 

Слађана Миловановић 
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Занимљиви часови  

Врсте саобраћаја 

Одељење II1, заједно са учитељицом 

Александром Милосављевић, учествовало 

је у креирању хамера на часу Света око 

нас.  

Ученици су утврђивали обрађено 

градиво тиме што су извлачили претходно 

израђене папире из коверте и одређивали 

које превозно средство спада у ваздушни, 

водени или копнени саобраћај. Тиме је 

обухваћена целокупна наставна јединица, 

ученици су са великим ентузијазмом 

учествовали у централном делу часа и циљ 

овог часа био је успешно остварен.  

 

Александра Милосављевић 

Макета 

Ученици II1 у оквиру предмета Свет 

око нас, правили су макету насеља наше 

околине. Свако од ученика доносио је 

различите врсте материјала, од којег су се 

могле израђивати зграде, куће, објекти 

који су део нашег рељефа. С тим у вези, 

ученици су задатак израђивали како 

индивидуално, тако и на нивоу групног 

облика рада. Наставна јединица Рељеф 

нашег краја, била је повезана и са 

облицима воденог екосистема, барама, 

језерима, рекама, потоцима, како би 

ученицима било једноставније да науче 

обрађено градиво. Циљ часа био је 

успешно остварен. 

 

          Александра Милосављевић 

Занимљив час из биологије 

Почетком октобра 2020. наставница 

биологије Бранка Миладиновић задала је 

ученицима петог разреда занимљив домаћи 

задатак.  

Правили смо ћелије. Кроз рад на задатку 

морали смо да прикажемо састав ћелија, да 

означимо где се налази једро, ћелијске 

органеле, цитоплазма и ћелијске мембране. 

Користили смо пластелин, папир, брашно, 

картон, клеј. Делове ћелије смо научили на 

забаван и креативан начин.  

Први пут смо у петом разреду добили 

овако интересантан домаћи задатак где смо у 

потпуности употребили машту. Настало је 

много дивних радова од којих смо направили 

изложбу у учионици.  

 

Кристина Трајковић V2 
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Занимљива математика 

Током септембра 2020. смо имали доста 

забавних часова математике на којима смо се 

бавили проучавањем различитих теорема и 

историјских података о људима који су 

допринели развоју математике. Како бисмо 

боље разумели задато градиво, одлучили смо 

да направимо паное и донесемо их у школу 

или да направимо презентацију и пошаљемо у 

гугл учионицу.  

 

Јована Глишић VIII1 

 

Зашто волим Србију 

Током Дечије недеље на часовима 

грађанског васпитања причали смо о 

патриотизму и о томе зашто је важно да 

волимо свој крај, своју земљу, свој народ. 

Присетили смо се и обичаја, културе и 

традиције. Наша земља има и богату историју, 

предивне пределе, али и познате и успешне 

научнике, спортисте, писце.  

Након разговора направили смо пано на 

ову тему. 
 

Катарина Козић VI2 

Екологија 

Са наставницом биологије Бранком Миладиновић радили смо лекцију о екологији. 

Истакли смо значај очувања животне средине што је јако важно и за људе и за екосистем. 

Били смо искрено одушевљени, али и по мало забринути за нашу животну средину. Научили 

смо много, обновили старо градиво и забавили се израђујући паное. 
 

Јована Глишић VIII1 
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Вулкани и фосили 

Током онлајн наставе у децембру 2021. ученици петог разреда добили су један 

креативан домаћи задатак из географије да направе макете вулкана и фосилних остатака. 

Ученици су се много потрудили и забавили правећи макете. Снимали су своје експерименте 

ерупције вулкана и слали предметном наставнику. Изложба радова може се погледати на 

фејсбук старни школе. 
 

Радица Јаћимовић 

 

 

Иво Андрић 

Ове школске године смо радили Андрићево дело „Јелена, жена које нема“ које ми се 

јако свидело као и све што смо пре тога радили од Иве Андрића. Зато сам веома радо 

прихватила задатак да урадим пано о овом писцу. Истраживала сам детаље из његовог 

живота, његова најважнија дела и занимљивости везане за Нобелову награду. Највише сам 

уживала у трагању за најлепшим цитатима из Андрићевих дела.  
 

Анђела Стојановић VII2 



Школски лист Чаролије, страна 26 

 

Читаоница 

Наставница француског језика Светлана Матко ове школске године држи час слободне 

активности ученицима шестог разреда под називом Читаоница. Проналзи занимљиве 

текстове и поставља ученицима у Гугл учионицу. Ученици читају и остављају своје 

коментаре. Тако је у октобру постављен текст ауторке Маријане Петровић, дипломираног 

психолога са саветима како се учи. Највише коментара управо се односило на овај чланак. 

 

Светлана Матко  

Како учим 
 

У овом тексту је све лепо објашњено, баш овако учим али морам да признам да неке 

ствари и нисам знала. Моје учење изгледа овако: Прво прочитам лекцију коју имам за 

одговарање, тест или писмени, па онда читам једну по једну страну, уједно док читам и 

подвлачим најбитније, када подвучем једну страну, прочитам је, и тако прочитам сваку 

страну. Када прочитам све, вратим се на почетак и утврдим. То сам све завршила и сада 

идем на последњу страницу лекције и прочитам кључне речи, па видим да ли о сваком појму 

знам нешто, када има питања на крају лекције и на њих одговорим. Након два- три сата 

питам маму или неког старијег да ме преслиша, не одмах после читања лекције зато што би 

тада могло бити набубано, па после ништа не бих знала. На крају одем у школу и надам се 

доброј оцени. Ако је лекција мало тежа или већа, направим мапу ума. 

 

Сара Живковић VI2 

 

Како учим 
 

У тексту је стручно објашњено како се најлакше учи, али ја не учим на исти начин. 

Моје учење је овакво:Прво прочитам лекцију и издвојим шта је важно и то прочитам. 

Приметила сам да ми је много теже да учим лекције које нису сликовито објашњене са пуно 

слика. Макар биле и дуже, мени је лакше када је сликовито, ако нема слика, ја себи 

сликовито објасним или нађем нешто занимљиво у вези лекције на интернету. Кад научим 

лекцију, ја себе сама преслишам и онда погледам у књигу да видим да ли сам све рекла, ако 

нисам, све што нисам рекла, поново прочитам и тако док све не научим. 

 

Симонида Марковић VI1 

 

Литерарни рад наставнице математике 

Наш крај  

Сунце беше до пола уронило у таласе побрђа, која заклањају од погледа путника 

усечене увале са обе стране ауто-пута, од Малог Пожаревца до Београда. У великом кругу, 

црвеном као крв, сунце је пловило упоредо са нашим аутобусом журећи да га стигне, али 

увек у малом  закашњењу. 

Небо је вечерас модро бело као ледена плоча, али је прожето сјајним црвенилом на 

неравним крајевима те плоче. 

Овог кишовитог пролећа у белом цвету скроз су сакривене гране и великог дрвећа и 

жбуња. Природа је натапирала своју бујну шатирану косу, па су њиве и ливаде у нашем 

крају заталасане шатираним жбуновима. 

Авион, као ронилац, по изласку из облака, за собом оставља свој бео траг и ускоро ће 

бити на београдском аеродрому „Никола Тесла“. 

За десет минута нашег путовања у даљини, од крајева небеске ледене плоче до 

земље, спусти се тама, а ближи и даљи видиковац око Бегаљичког брда ухватио је сутон. 

Кад стигосмо у Београд, већ је пао густ мрак. Из аутобуса изађосмо и свак, плашећи се 

кише, брзо се изгуби у сутону, журећи у свом правцу да се код куће окрепи и скупи снагу за 

ново јутро на релацији Београд – Мали Пожаревац. 

 

Новка Боричић 
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Радови ученика 

Лепо је имати доброг друга 

Једном када сам лежала на кревету, помислила сам шта то прави друг ради, како се 

понаша, чему служи.  

Дуго сам размишљала, али нисам могла да сазнам. Онда сам се сетила своје другарице 

Аните и помислила сам да ми је она добра другарица. Присећала сам се ствари које је 

урадила за мене. Сетила сам се како ми је увек враћала осмех на лице, како је увек била ту 

за мене када ми је нешто требало. Сетила сам се и своје другарице Миње са којом сам 

правила разне глупости. Онда сам се сетила две другарице због којих сам плакала као 

киша. Увек сам им пружала другу шансу, али увек буде исто. Када сам завршила са 

размишљањем, звала ме је Анита да изађем напоље да се играмо. Отишла сам на играње, 

било ми је прелепо и схватила сам шта значи добар друг. 

Добри пријатељи треба да се чувају јер прави пријатељ који не издаје је вреднији од 

свег блага на свету. 

Вишња Ићитовић V2 

Кратка прича о мом животу 

Од кад сам се родила била сам окружена људима који ме воле и које ја волим и са 

којима сам провела прелепе тренутке.  

Моје рано детињство било је испуњено игром и безбрижношћу, била сам срећна. 

Једино што је недостајало су били вршњаци којих у мом крају није било много, али сам 

убрзо кренула у вртић и све се променило. Упознала сам пуно нових другара са којима се и 

сада дружим. Тај период у животу ми је био баш леп. Мало касније сам пошла у школу. 

Школа је однела много слободног времена и игре, а донела учење и рад. Упркос томе, ја сам 

сваког дана жељно ишчекивала полазак у школу и са вољом радила школске обавезе. 

Сећам се колико сам се радовала првој петици. Поред школе похађала сам и неке 

ваннаставне активности, карате, глума и фолклор који и данас играм. Те активности су ми 

донеле бројна путовања и лепе успомене. Ишла сам у Лесковац на Смотру сценског 

учитељског стваралаштва и у Тополу са малом глумачком екипом, где смо победили. 

Путовала сам по Србији, али и ван ње са мојим КУД-ом. Често са мамом идем у биоскоп и 

позориште на неки добар филм или представу. Такође, сваког лета идем у Црну Гору код 

бабе, али ове године то није било могуће због ситуације са корона вирусом. 

Све ово чини мој живот и срећна сам што имам породицу која је увек ту за мене. 

Надам се да ће бити ту и када будем доносила неке важне одлуке. 

 

Анђела Стојановић VII2 

Мисли ми лете 

Размишљам шта бих радио 

кад порастем. 

Могу мајку да чешљам и  

фризуре правим. 

Фризер бићу, тиме ћу да се бавим. 

 

Свака жена хоће да је лепа 

и не жали пара из џепа, 

у животу све се плаћа, 

и лепота има цену. 

 

Вељко Станковић III2 

 

Матија Николић III2 
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Моје скровиште 

Када смо мој млађи брат и ја причали, он је дошао на идеју да направимо тајно 

скровиште.  

Направили смо га у бакином дворишту, на старом ораху. Прво смо везали танко суво 

грање за дрво. Касније смо направили кров од шаше, док је под био испуњен сламом. 

Испред скровишта завезали смо као ноћ црног пса по имену Дамбо, који би лајао на сваког 

ко прође поред скровишта. Коначно смо завршили градњу и дошао је дан усељења. У 

скровиште смо донели разне ствари као што је храна, вода за пиће, свеске. Убрзо након 

тога придружила нам се сива маца са жутим очима, по имену Сивка. Након тога придружила 

нам се и млађа сестра. Пошто нам је после њиховог усељења било тесно, решили смо да га 

продужимо. Направили смо још једну сличну дрвену кућицу. Тамо смо причали тајне, играли 

се, дограђивали скровиште.  

И данас тамо радо идемо јер нам је то скровиште прирасло срцу. 
 

Ђорђе Петровић VI2 

Доживео сам, вреди запамтити 

Када сам био мали веома сам волео диносаурусе. Сам концепт тих прастарих огромних 

бића ме је одушевио. Стално сам се играо играчкама које су ме подсећале на њих. Знајући о 

мојој љубави према њима, моји родитељи су ме одвели да погледамо филм „Парк из доба 

јуре“. Седео сам пред огромним екраном гледајући један од најлепших филмова који сам 

икад видео. Био сам запањен, то је било невероватно. Тог дана се пробудила моја љубав 

према филмовима и баш зато је ово доживљај вредан за памћење. 
 

Никола Милошевић VIII2 

Маштом узлећем изнад облака 

Машта за мене представља идеју и замисао о будућности.  

Можда све оно што није могуће, а желим да се оствари. А можда је машта заправо пут 

ка нади и борби за то што желим да остварим. Машта је први корак ка циљу. Маштањем 

можемо бити тамо где управо нисмо, а желимо бити. Машта је жеља за нечим бољим, 

једноставнијим или срећнијим. Машта је ту да нам да наду да себе видимо тамо где себе и 

замишљамо, али да можемо видети себе баш онакве какве мислимо да можемо бити. 

Борбени. Успешни. Снажни. Срећни. Машта је пут ка доказу да можемо бити сигурни да је 

то баш оно што желимо. Маштом узлећемо изнад облака, тамо где проналазимо мир, све оно 

што нам живот не пружа.  

Услови за опстанак су свуда око нас, а једино нам замисао може дати наду да све што 

желимо може бити баш како је и планирано. 
 

Ена Петровић VIII2 

 

 

 

 

 

 

Миа Петровић I2 
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Маштом узлећем изнад облака 

На изглед беспослен, а опет тако заузет, лежим на 

старом, смеђем каучу и гледам у снежно-бели плафон. 

Ни стари кауч ни плафон мени нису сасвим обични 

јер у њима видим нешто посебно. Јутро се пролама, а 

густа магла заклања видик, док се наш брод лагано 

љуља ношен благим поветарцем. Не знам где је копно, 

нити куда треба ићи. Уплашена лица старих искусних 

морнара говоре о опасности. Многи од њих су говорили 

да никада тако нешто нису видели. Приближава нам се 

огроман вртлог који је спајао небо и воду. Муње су 

севале и овој већ страшној слици додавале језив осећај. 

Свако ко би био на месту било кога од нас осећао би 

очај. Свака длака на телу била би подигнута. Одједном, 

свима очи засветлише, појави се бледа муња и удари у 

средину брода, млаз ледене воде изби на брод. Полако 

смо клизили ка смрти. Нисам имао избора, скочио сам у 

ледену воду док ми се крв ледила у жилама. Дао сам 

свој максимум. Рукама сам млатарао како сам знао и 

умео, док су ме бесни таласи непрекидно преклапали. 

Онесвестио сам се. 

Пробудих се задихан. Зној се сливао са мене, а длаке су стајале накострешено. 

Погледао сам горе, плафон је био ту, а ја на смеђем каучу. Добро је, код куће сам. 

 

Лазар Поповић VIII2 

Септембар у мом крају 

Јесен је за неке људе и за мене најлепше годишње доба, а септембар најлепши месец 

у години.  

Управо тада је природа најлепша. Боје се преливају од златножуте, бакарно црвене до 

браон. Жуте се клипови кукуруза које људи возе кућама да би хранили животиње током 

зиме. Жуте су и крушке и дуње у воћнацима. Жуто је и лишће које пада на земљу. Црвене 

су само јабуке и дивљи шипурак на ободима њива и шума. Септембар је месец када у мом 

крају има много посла. Људи беру грожђе, крушке и јабуке. Спремају се и дрва за зиму. 

Деца уживају у чарима јесени и у поласку у школу. Дани су и даље топли, али су краћи. 

Ноћи су свежије и пријатније. Животиње се спремају за зиму. Птице селице одлазе на југ. 

Станарице спремају храну за зиму. Исто такои инсекти и остале животиње пуне храном 

своја склоништа. 

Септембар окупан јесењим сунцем и опијен 

мирисима зрелог воћа је најлепши у мом крају. 

 

Ања Секулић III1 

Наставак дивног пријатељства 

Имам доста добрих другара, али морам 

издвојити једног. То је мој друг Немања. 

Упознали смо се у вртићу. Немања је висок сто 

четрдесет пет сантиметара, има браон косу и браон 

очи. Нежан је и пажљив. Има лепо понашање и 

веома је добар друг. Волимо да проводимо време 

заједно после школе. Увек иде дужим путем до куће 

како бисмо правили друштво један другоме. Највише 

времена проводимо заједно поподне у школском 

дворишту. 

Викендом посећујемо један другога Немања и ја 

смо најбољи другари и потрудићу се да заувек тако 

остане. 

 

Лазар Јовановић IV2 

Нина Савковић VIII2 

Борис Петровић IV2 
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Кад порастем бићу  

У мени још од раних детињих дана букте разне и веома многобројне жеље. Та жудња 

за њиховим остварењем ми даје снагу за постизање одличног успеха. 

Жеља која у мени ствара ту необично велику ватру је да постанем учитељица. На 

питање зашто ја толико тежим ка томе, могла бих да одговорим са милион реченица, али 

најиспуњенији одговор је да волим и школу, па тако исто и децу. Школа је место где 

стичемо знања, а ја замишљам да ћу ђацима веома добро помоћи у томе. Деца привлаче 

моју љубав зато што су неразвијена малена бића која ће у будућности променити свет. Ја ћу 

ђацима помоћи да остваре све своје жеље, снове и научићу их најважније ствари, а то је да 

свака њихова жеља може да се оствари, ако се довољно труде и теже ка томе. Причаћу им и 

учити их како да се снађу у некој животној ситуацији.  

Такође у мени букти још једна огромна жеља, а то је да променим свет. Не знам баш 

тачно како, али знам да ћу то у будућности урадити. Тежићу и ка испуњавању ове жеље 

колико год треба. Можда су сада нека мишљења о овоме као да је прерано за потврђивање 

жарких жеља, али није, ја сам одувек знала шта ћу бити и знала сам да ћу овај свет 

променити. За некога ова последња жеља звучи немогуће, али знам да мој живот и само 

моје постојање треба да остане упамћено. Када би свако тежио ка промени света, он не би 

био исти, променио би се, али сигурно на боље. Можда ћу доћи до неког важног открића, 

можда ћу бити писац, могуће је да ћу се борити за правду.  

Можда ће се ове моје маштарије остварити, а можда ће само остати иза мене. Али ипак 

ћу се трудити, тежићу ка њиховом остварењу. Наставник нам је једном приликом рекао да 

не можеш успети, ако не пробаш. Ја верујем да је та реченица истинита и ја ћу је увек 

испоштовати и пробати. 

Живот је помешана туга, срећа, младост, радост. Мислим да је циљ живота свакога од 

нас да остваримо све своје жеље. За мене чак ни старост није препрека за испуњавање 

неиспуњених жеља. 

 

Симонида Марковић VI1 

Лик Пилипенде 

Свако написано дело је на неки начин лепо. Нека дела се издвајају због стилских 

елемената, нека због садржине, а нека због ликова без којих то дело не би било 

препознатљиво. 

„Пилипенда“ је приповетка Симе Матавуља. Једна од бољих. Пилипенда је главни 

јунак тог дела. Био је далматински сељак који је максимално био посвећен својој вери и 

који своју веру не би продао ни за шта, због тога је био спреман на све.  

Добио је животни изазов са којим је требало да се избори. Имао је испред себе две 

могућности, да остане посвећен својој вери и остане у беди, немаштини, без ичега, или да 

пређе у другу веру и обезбеди својој жени и себи нешто основно што породица треба да има 

- сигурност топлог дома без стреса да ли ће то сутра можда нестати. Многи у његовом 

окружењу су пали под овим тешким искушењем и променили своју веру ради бољег сутра, 

али Пилипенда се није предавао колико год то да му је тешко било. Осудио је сваког ко је 

погазио своју веру и окарактерисао их као слабе личности. Био је особа са чврстим и 

истрајним карактером, са чврстим и сигурним одлукама. Сматрао је да је чист образ ипак 

нешто што је битније од других ствари које су битне другима. Био је морално снажан, 

велики верник и одан нечем свом. Није био неко ко је био оптерећен том својом вером, 

једноставно се осећао испуњено знајући шта је његово и због чега му је душа мирна. Није 

разумео зашто му се дешава све то што му се дешава, али чврсто је веровао да је то Божја 

жеља и да ће му молитве помоћи да све буде боље. 

Живот, који га баш не милује, научио га је да у свему треба бити истрајан и борити се 

за нешто што је срцу и души вредно. Остао је доследан и чврсто је стајао иза свог става и 

иза свог мишљења. Тиме што се борио да сачува своју личност и не изгуби се у мору свих 

оних који су пред животном препреком пали, показао је колико је заправо јак и колико му 

је очување себе битније од других ствари.  

Човека са чврстим карактером ништа не може натерати да се одрекне нечега што му 

лежи у срцу, макар цена била и сам живот. 

 

Нина Павловић VIII1 
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Мисли ми лете 

Мисли ми лете, 

да обиђем пола планете, 

али не могу још сам дете. 
 

Мисли ми лете, 

да на планети буде здраво свако дете, 

да се радује, смеје и игра, 

да се врти као чигра. 
 

Ено је река Сава, 

добићу куцу Лава, 

у мом дворишту је лепа зелена трава. 
 

Ћао, ено га мој друг Паја, 

кокошка је снела три јаја, 

ово је моја кума Маја. 

 

Вук Живановић III2 

 

Мисли ми лете 

 

Да сам птица ластавица 

да одлетим на Јадранско море  

и обиђем лепоте Црне Горе. 

 

Да сам пилот и возим 

свемирски брод! 

Све су то жеље,  

а могућност једна. 

 

Мисли ми лете  

да обиђем пола планете, 

али не могу, још увек сам дете. 

 

Огњен Јововић III2 

 

Дуња Живковић II2 
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Један мали Бата 

Један мали Бата 

дочепо се старог дединога сата! 

Слушао је дуго како сатић куца 

па решио да види шта има унутра... 

Почео је вешто клештима да барата 

расклапао је и склапао опет,  

и тако скоро 2-3 сата. 

 

Кад је механизам сатни вратио на место 

остао му федер и шрафова нешто. 

Дивио се Бата својих руку делу, 

ал'  доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Једна мала Анка 

решила да прави колаче од блата... 

У кухињи маминој баш ко кувар прави 

решила да у блато кристал шећер стави... 

200-300 грама, па и целу кесу 

изручила Анка у блатњаву смесу... 

 

Гледала колаче, дивила се свом делу 

ал' доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Једна мала Петра 

решила је сама да у свет одшета. 

Па мамине ципеле, од коже, ганц нове 

обула је Петра на малене ноге. 

И таман кад се на висину свикла 

на ципели маминој сломила се штикла. 

 

Размишљала дуго Петра шта да ради 

окретала се боса, чешкала по глави... 

 

Брзо нам је Петра одагнала тугу 

па ципелу вешто преправи и другу! 

 

И разлога није било за дизање вике 

обе ципеле мамине сада су без штикле! 

(Уместо салонки насташе патике...) 

 

Гледала је тике, дивила се својих ногу делу 

ал' доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Решио је један мали Лука 

да кученце своје у кади окупа, 

па у воду топлу сипао је купку 

и у пену густу гурнуо свог љубимца Чупу... 

 

Јадни Чупа досад није знао  

за те страшне муке 

једва Луки малом измако из руке. 

 

Али Лука за њим јурио је хитро 

код улазних врата коначно га стиг'о. 

Сад фризура Чупина Луки не да мира 

па решио Чупу и  исфенира... 

 

 

 

 

Није било битно за хаос по стану 

смислио је Лука сада фору главну: 

отворио брзо сестрину је ташну 

и на репић Чупи ставио  је машну. 

 

Гледао је Чупу, дивио се свом делу 

ал' доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Смислио је и мали Глиша 

да свом брату млађем он локне ошиша. 

Маказама оштрим баш ко фризер прави 

свом маленом брату вршљао по глави... 

Штрићкао је локне, није му било доста 

све док малом браци ниједна не оста. 

 

Гледао је брата, дивио се свом делу, 

ал' доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Идеја је на ум пала и једном малом Боби 

решио да улепша зидове  у соби. 

Воштаним је бојицама цртао врло вешто, 

шта год да је смислио, ни беше му тешко! 

Много му се свидела слика коју створи 

па зидове нашара и у дневној соби. 

Сликао је сликао, увече до касно 

дивио се себи, ма боље 

не би знао ни сликар Пикасо! 

 

Дивио се Боба својих руку делу, 

Ал' по туру доби за ту идеју смелу. 

 

Једна мала Маша, мала права дама 

решила да хаљину она шије сама. 

Схватила је да је у страшном проблему,  

да материјал нема за ту своју жељу,  

ал' убрзо нађе решење за муку, 

мамина је хаљина пала јој под руку. 

 

Хаљина је дивна, права чиста свила 

ал' сувише је дуга, што Машу нервира. 

Боља ће бити ако је мало скрати 

Од једне ће хаљине, сада  две настати. 

Маказама оштрим рецнула је вешто, 

баш кројење ово није ништа тешко. 

 

Па шта и да јесте претерала мало, 

две трећине хаљине мамине је остало. 

Ал мама је згодна, има ноге витке 

мини ће јој стајати као у Барбике. 

 

Дивила се Маша својих руку делу 

Ал доби по туру за ту идеју смелу. 

 

Сада плачу ови наши малци, 

истукле их маме, деке, баке, ћалци.. 

Орила се јека по целоме селу, 

дуго неће добити нову идеју смелу... 

 

Јована Глишић VIII1 
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А да будемо мало смешни! 

 

Месецима живимо у стварности која нас засипа сивилом и страхом. Ограничавају нам 

дружење, забрањују загрљаје, маске су сакриле осмехе на нашим лицима. Вести говоре 

само о болести и смрти, а лека кажу - нема.  

Е, па веровали или не – ја сам за себе нашла лек! И то један старински, помало 

заборављен, свима доступан и чудотворан. Ретко ко је алергичан на њега, зове се смех. 

Шта нам је за њега потребно? Скоро ништа, мало позитивне енергије, добре воље и 

доброг друштва. Ово са друштвом иде мало теже ових дана, али сам се брзо снашла. Сваког 

дана имам важне „састанке“ и урнебесно дружење са својим шашавим љубимцем. У питању 

је један дебељушкасти црно бели мачак који је, рекла бих, тренутно у пубертету, па се нас 

двоје зато савршено разумемо. Својом трапавошћу и радозналошћу увек може да ми измами 

осмех. Нас двоје можемо по цео дан да дремамо, нешто грицкамо, да се играмо, да заједно 

гледамо клипове на јутјубу.  

Међутим, разумевање са мојом мамом иде мало теже. Она тешко схвата шта мачак 

Лаки ради у ормару, зашто седи на комоди, шта тражи на њеном писаћем столу. Узалуд јој 

објашњавам да и он има право на образовање и молим је да води рачуна о мачијим 

правима. Убеђујем је да није смак света ако мачка упадне у каду док се туширамо, ако воли 

да довуче џиновског скакавца или мртвог голуба у кућу, или ако има сталну жељу да уђе у 

фрижидер.  

Било је много неразумевања првих дана када је Лаки ушао у нашу кућу, нарочито је 

била затегнута ситуација између мачка и пса Клифија. Мислила сам да ће довека ратовати, 

али се десило нешто неочекивано. Лаки је својом памећу и занимљивошћу некако опчинио 

моје родитеље, а сада само „као бајаги“ гунђају на њега, али се скоро уопште не љуте када 

им ускочи у крило, када га затекну у соби или када покушава да уђе у рерну. Мама му је 

смислила ново име – Петроније, а када је баш добар и умиљат зовемо га Петрушко.  

Док ово пишем, он преде у мом крилу и сигурно смишља каква изненађења ће да нам 

приреди, а ја сам сигурна да ће бити доста смеха и радости.  

 

Анђела Стојановић VII2 

 

 

А да будемо мало смешни! 

Пао је снег. Годишње доба које доноси деци много смеха, среће и радости.  

На крају децембра, око новогодишњих празника, заједно са мамом, братом, сестром, 

тетком и течом смо отпутовали на Златибор. Један дан тамо проведен памтићу по смешном 

догађају који се десио. После дуге шетње и обиласка Златибора, као и поподневног одмора 

моја тетка је изразила жељу да идемо на санкање. Иако је било предвече и њен предлог 

смо радо прихватили.  

Пешице смо се спустили до оближњег језера изнад којег је било брдо ограђено за 

санкање. Изнајмили смо санке. Покушали смо да се договоримо ко ће са ким да се спушта. С 

обзиром да сам знала да се тетка дуго није санкала предложила сам јој да ја идем са њом, 

јер је стаза деловала много клизаво. После убеђивања тетка није пристала, већ је одлучила 

да се сама спушта. Иако ми је деловала несигурно, сложила сам се да сама управља 

санкама уз договор да се спусти последња. Упутили смо се на врх стазе, сви смо почели да 

се спуштамо, а тетка је остала да сачека свој ред. Зауставила сам санке на крају стазе и 

посматрала је. Дали смо јој знак и она је кренула. Како се приближавала, јасно се видео 

израз несигурности на њеном лицу. Санке су јуриле тако брзо, а она није ништа учинила да 

би их успорила или зауставила.  

Гласно смо викали да испружи ноге и укочи, али нас није слушала. Толико је брзо 

јурила да је пробила ограду и улетела право у језеро. Уплашено смо потрчали за њом. 

Језеро је било под ледом који је почео да пуца под њеним санкама. Успела је да допузи до 

ивице језера, а онда је почела громогласно да се смеје, а онда смо сви почели да се смејемо 

јер је тетка успела да се извуче и поред опасности у којој се налазила.  

 

Тамара Кретић VI2 



Школски лист Чаролије, страна 34 

 

 

Катарина Козић VI1 

Марија Јовановић VI1 


