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Реч уредника 

 

 

 

Драги читаоци, 

 

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

школске 2020/2021. године. 

Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума. Наставници 

и ученици пишу о пројектима, занимљивим часовима, радионицама и реализацији наставе 

током пандемије изазване вирусом Ковид 19. Ту су чланци о прослави школске славе, Дана 

матерњег језика, прославе Дана жена. 

Педагог школе Наташа Демић пише о обележавању Међународног дана борбе против 

вршњњачког насиља. 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

На насловној страни су фотографије наших ученика настале током радионица 

посвећених Ускрсу. 

 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Јануар 

Школска слава 

Свети Сава, школска слава, обележен је ове године 

у нашој школи уз поштовање свих препоручених 

епидемиолошких мера. Ученици су са својим учитељима и 

наставницима српског језика припремили пригодан 

програм кроз рецитације, скечеве и песмице које су 

снимљене у просторијама школе. Марина Ружић, 

наставница енглеског језика, направила је филм од 

пристиглог материјала. Филм може да се погледа на јутјуб 

каналу школе.  

Наставница ликовне културе уредила је са 

ученицима изложбу радова под називом „Путевима Светог 

Саве“. Расписан је и школски литерарни конкурс. Уређен 

је Светосавски зборник радова као резултат литерарног и 

ликовног конкурса и може се прелистати на фејсбук 

страници школе. Најуспелији ликовни и литерани радови 

награђени су књигом. 

Марина Луковић 

 

Светосавска радионица у Малој Иванчи 

Учитељи су са својим ученицима организовали радионице, тематску наставу и 

различите активности поводом обележавања школске славе. Ученици су писали о Светом 

Сави, цртали, правили паное, гледали презентације, рецитовали, певали.  

Ученици I1 урадили су драматизацију приче „Свети Сава благосиља дете“. Овим 

активностима ученици су били задовољни и све активности су успеле јер су дали свој труд и 

рад. Радови активности су објављени на фејсбук страници.  
 

Милица Лучић 
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Ана Божанић V1 
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Светосавска радионица у Малом Пожаревцу 

Због постојећи епидемиолошких мера којима 

су забрањена већа окупљања, ове године школска 

слава Свети Сава је обележена на мало другачији 

начин.  

У одељењу I2 урађено је више активности са 

којима су се ученици упознали са животом и радом 

првог српског учитеља. Ученици су погледали 

презентацију о Светом Сави и водили смо краћи 

разговор. Читали смо краће народне приче у којима 

Свети Сава показује да је био уман, спреман да 

помогне и посаветује сваког човека. Због тих 

врлина њега је свако волео и о њему су свуда са 

поштовањем причали. 

Ученици су учествовали на школском 

такмичењу, при чему су живот Светог Саве 

приказивали цртежима. Најушпешнији радови су 

похваљени. 

Ученици су највише уживали приликом 

снимања спота уз песму „Негујмо српски језик“, 

који је део програма реализованог онлине. Желели 

смо да прикажемо на који начин ученици проводе 

своје време у школи кроз учење, цртање, боравак у 

библиотеци, радећи на рачунару, али и 

забављајући се. 

Гордана Косанић 

 

Анђела Стојановић VII2 
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Тематски дан „Лик и дело Светог Саве“ 

Тематски дан „Лик и дело Светог Саве“ реализован је у Поповићу 26. јануара 2021. 

године са свим ученицима од првог до четвртог разреда.  

Циљ тематске наставе је обрадити, утврдити, проширити, обновити и систематизовати 

знања о Светом Сави кроз групни рад, рад у пару и различите предмете и задатке. 

Активности ученика су биле разноврсне. Ученици су радили уз помоћ учитељица на 

презентацији о Светом Сави, илустровали су обрађене текстове, решавали укрштеницу и 

осмосмерку везане за историјске чињенице, разговарали са учитељицама о празницима и 

обичајима. На верској настави са вероучитељем Бојаном Миленовићем разговарали су о 

животу и заслугама Светог Саве за нашу цркву, религију и културу. 

Након тога ученици су извели светосавски програм, певали су химну, рецитовали, 

извели скеч. Крај је био резервисан за квиз о Светом Сави. На тај начин је поновљено 

градиво. 

Током самопроцене ученика о сопственој успешности и сопственој улози у 

остваривању циља тематског дана, закључено је да су сви постављени циљеви успешно 

остварени. 

Ружица Будимкић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филип Димитријевић II3 

Ангелина Павловић III3 

 

Андреа Ружић IV3 
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Фебруар 

Kреативнo-психолошка радионица 

У одељењу IV1 реализована је 5. фебруара 

2021. године креативнo-психолошка радионица на 

часу одељенске заједнице. Ученици су, након 

разговора о емоцијама и љубави, направили своје 

мапе срца на којима су представили шта је то што 

заузима посебно место у њиховом срцу. Од радова 

је направљен заједнички пано који ће красити зид 

наше учионице. 

Поред развијања кретаивних вештина и ликовног изражавања, ученици су дубље 

проучавали своје емоције и нов начин размишљања који одступа од устаљених шема. 

 

Слађана Миловановић 

 

Безбедан интернет 

Прве недеље фебруара 2021. у нашој школи 

различитим активностима обележен је Међународни дан 

безбедног интернета. Са ученицима старијих разреда 

обављен је разговор на часовима информатике, 

грађанског васпитања и чоса о мерама које треба 

предузети како би се ученици заштитили на интернету. 

Током разговора ученици су показали велико знање о 

овој теми. Указали су на позитивне стране коришћења 

интернета - његовој едукативној и забавној улози. 

Такође, знали су и доста о преварама, лажним 

профилима и дигиталном насиљу. 

Писали су скечеве и песме које су претворили у 

видео материјал са порукама о безбедном коришћењу 

интернета. Правили су пано, цртали, исписивали поруке, 

правили презентације. Рад наших ученика може се 

погледати на школском јутјуб каналу. 

Током рада ученици су показали велико 

интересовање и ентузијазам у раду, лепо су се забавили 

и научили нешто ново. 

Марија Јоксимовић 

Дан матерњег језика  

Дан матерњег језика ученици II2 

обележили су даљим упознавањем са ликом 

и делом Вука Стефановића Караџића. На 

самом почетку учитељица је упознала 

ученике са изразом „матерњи језик“ и 

начином на који ће се обележити овај 

важан дан. Ученици су одгледали 

презентацију о Вуку, упознали се са 

изгледом гљагољице, а онда приступили 

изради задатака са радног листа. Када су 

израдили задатке, своје знање представили 

су  кроз мапу ума и писали су своје име 

гљагољицом. 
 

Љиљана Вићовац 
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Дан матерњег језика 

И ове школске године смо обележили 21. фебруар - Дан матерњег језика.  

Претходних година на овај дан смо се увек окупљали, разговарали о важности 

неговања и очувања матерњег језика, најбољи рецитатори из свих разреда су рецитовали 

поезију, једни другима смо препоручивали и поклањали књиге домаћих аутора и сл. Ове 

године смо, у складу са епидемиолошким мерама, овај датум обележили скромније и са 

сваким одељењем појединачно. Ученици су рецитовали стихове српских песника, говорили 

о томе колико је битно учити језике, а нарочито шта је важно да бисмо неговали и очували 

свој матерњи језик. Ученици свих старијих разреда су презентовали своје изузетно лепе 

паное које су радили на ову тему. Најбољи радови су изложени у холу школе, а ученици 

који су их радили јавно су похваљени и награђени одличним оценама. 

 

Данка Стојановић 
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Пројекат „У свету музике“ 

У периоду од 28. јануара до 25. фебруара 

2021, на часовима музичке културе, у 

одељењу IV1, реализован је пројекат „У свету 

музике“.  

Након научене С-dur лествице, ученици 

су на креативан и интересантан начин, 

обнављали ноте, цртали, певали и свирали на 

инструментима, како би приближили свом 

узрасту сву прецизност и знање које је 

потребно да би савладали нотни систем и 

трајање нота. Ради подстаицања да стечено 

знање о нотама примене и почну самостално 

да стварају своје мелодијске вежбе, ученици 

су се најпре упознали са биографијама и 

делима најпознатијих светских композитора, а 

потом су и они сами стварали своје 

композиције (мелодијске вежбе). Ученици су 

током пројекта одабрали свој омиљени 

инструмент, који су насликали и представили 

на часу своје знање о њему, а такође су и моделовали облик нота и коришћењем 

кобинованих, ликовних техника представљали их.  

Након сваке активности ученици су своје радове истакли на паноима у својој 

учионици. Током трајања овог пројекта ученици су на часовима музичке културе обновили 

стечена знања и стекли нова знања која су пробудила њихову радозналост. Поред тога што 

су часови током овог пројекта протекли у добром расположењу, код ученика се развила 

љубав и интересовање према уметности и музици. 

Слађана Миловановић 

 

Пројекат „Одело не чини човека“ 

Наставница француског језика Светлана Матко реализовала је пројекат „Одело не 

чини човека“ у одељењу VI2 током јануара и фебруара 2021. године. Током презентација 

радова на часове су нам долазиле Наташа Демић, педагог, и Марина Луковић, библиотекар 

школе.  

Ученици су добили задатак да 

направе презентације или паное. 

Проналазили смо слике одеће и 

различитих стилова облачења на 

интернету и модним часописима. 

Цртали смо и креирали сликовне 

речнике. Били смо јако креативни, 

било је радова са спортским стилом 

одевања, елегантим, свакодневним. 

Радови су били занимљиви. Имамо 

различита мишљења о стили и начину 

одевања.  

Током рада на пројекту научили 

смо нове речи, научили смо да боље 

склапамо реченице на француском, 

поправили смо изговор речи као и 

разумевање прочитаног. Пројекат смо 

радили дуже од планираног, имали смо и потешкоћа у читању. На крају сваког 

представљања радова ученици су били критичари, давали су оцене, а наставница је дала 

коначну оцену свакоме од нас.  

Ово је било једно лепо искуство у коме смо сви учествовали и забавили се, а кроз игру 

научили нешто ново. 

Сара Живковић и Тијана Грујић VI2 
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Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља 

У Основној школи „Милорад Мића Марковић“ од  22. до 26. фембуара 2021. године 

организован је низ активности у склопу превентивних мера у оквиру програма заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације. Посебно је 

обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља, „Дан розе мајицаˮ, у среду, у 

истој недељи, са циљем стварања сигурног, подстицајног и толерантног окружења.  

Активности су се спроводиле у матичној школи у Малој Иванчи и у издвојеним 

одељењима у Малом Пожаревцу и у Поповићу. 

У млађим разредима ученици су се бавили овом темом на часовима одељенске 

заједнице, ликовне културе, грађанског васпитања и српског језика. На часовима драмско-

литерарне секције реализовали су креативне радионице. Већина одељења се организовала 

тако да деца у среду дођу у школу са розе или црвеним мајицама у знак солидарности и 

подршке. 

Продукти свих активности су веома разноврсни, креативни и мотивациони: панои, 

видео спотови, поруке охрабрења, срца на коме су поставили своје радове са порукама 

љубави, толеранције, разумевања, затим, табела у којој су ученици  уписивали  што више 

речи како изгледа Свет са пријатељима и  Свет без пријатеља, израда заједничког плаката 

под називом Пријатеља можеш имати једино ако си пријатељ и сл. Такође су правили и 

летке на којима су исписивали пароле против насиља, које су истакнуте у школи, како би и 

код других ученика пробудили свест о насиљу и о последицама насиља. 

У старијим разредима, у току недеље, активности су се реализовале на часовима 

грађанског васпитања, ЧОСу, веронауци, ликовној култури, а у среду је Дан розе мајица 

обележен и на свим првим часовима разговором о толеранцији, подршци, помоћи, бризи, 

емпатији, разумевању, другарству, насиљу у свим облицима. Са ученицима из Ученичког 

парламента педагог је разговарала о могућим узроцима проблема који се дешавају између 

њих у одељењу, али и о односу са појединим наставницима, о значају толеранције и 

уважавања различитих мишљења и пре свега о емпатији коју је потребно развијати и 

неговати. Посебан акценат је био на разговору о електронском насиљу, како га спречити и 

како реаговати ако се догоди. 

Панои и плакати су постављени у холовима сва три објекта школе, кратак опис и 

поједине фотографије и активности су постављене на фејсбук страницу школе, а поједини 

учитељи су поставили материјал и на одељенском блогу како би подстакли, не само 

вршњаке, него и све људе, да чим препознају знаке насиља одреагују на прави начин, како 

би спречили последице насиља. Албум радова може се погледати на фејсбук стреници 

школе. 
 

Наташа Демић 
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Март  

Моја мајка је најлепша бајка 

У одељењу I2 поводом 8. марта, 

Међународног дана жена, реализовано је 

неколико радионица. 

На часу ликовног васпитања 

реализована је радионица „Волим маму“, 

током које су ученици сликали своју маму. 

Свако је своју маму нацртао што је боље 

могао. Затим су бојама по избору шминкали 

своје маме и на крају од вунице правили 

мамама фризуре. На другом часу израђивали 

су честитке од папира у боји. Ученици су 

цртали разнобојно цвеће различитих облика, 

зумбуле, лале, при чему су савијали папир 

правећи кружиће и срца који симболише 

љубав између детета и мајке. 

На часу српског језика рецитовали су 

песме посвећене најдражима. За домаћи су 

имали задатак да буду детективи и да открију 

што више ствари о својој мами. 

На часу музичке културе научили су 

нове песме „Спава анђео“, „Добро вече 

бакице“ и „Како расту деца“-нумере смо 

такође снимили и искористили за филм. 

Сав материјал настао у току ових 

радионица преточен је у филм као честитка мамама за 8. март. Филм, фотографије и цртежи 

могу се погледати на блогу  
 

Гордана Косанић 

Међународни Дан жена 

Међународни Дан жена, 8. март, обележен је 2021. у Малој Иванчи на нивоу од I до IV 

разреда бројним активностима.  

Учитељи су са својим ученицима, на нивоу одељења, 

организовали ликовне радионице, у оквиру којих су 

правили честитке за 8. март и цртали портрете мама, 

комбиновањем разних ликовних техника и материјала. На 

часовима српског језика и музичке културе рецитовали су 

и певали песме посвећене мамама и празнику жена. 

Сви ученички радови се могу видети на одељенским 

блоговима. 
 

Слађана Миловановић 
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Обележавања Дана жена у Поповићу 

На часовима слободних активности, српског језика и музичке културе ученици су 

увежбавали програм поводом Дана жена. Пошто маме, због тренутне епидемиолошке 

ситуације нису могле да дођу на приредбу ми смо програм снимили и 8. марта послали свим 

мамама. У програму су учествовали сви ученици и предшколци. У школском холу смо 

уредили паное од дечјих радова-цртежа, честитки и састава. Уредили смо и улазни хол у 

складу са темом. Ученици су направили пуно честитки. Свако је на по једној исписао текст 

за своју маму. Честитке и поклоне-мутилице пуне бомбона-су мамама понели 8. марта. 

Остале честитке које су ученици урадили смо однели дан пре у продавницу. Са 

продавачицом смо се договорили да свакој дами која 8. марта пазари у продавници преда 

по честитку од нас. У њима су ученици исписали лепе жеље својим суграђанкама поводом 

Дана жена. 

Маме су биле одушевљене приредбом-рецитације, драмски текст и хор. Изразиле су 

жаљење што тај дан нису провеле са нама у школи. Надамо се да ћемо следеће године 

славити заједно. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

 

 

Михајло Љубичић III3 

Анђела Васковић III3 
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Међународни дан поезије 

Међународни дан поезије обележен је у нашој школи у сва три објекта низом 

интересантних активности. Учитељи, библиотекар и наставници српског језика разговарали 

су са ученицима о потреби да се чита и значају читања, подели поезије и 

књижевнотеоријским терминима, улози поезије у свакодневном животу. Ученици су 

говорили о својим омиљеним песницима и њиховим песмама, препоручивали својим 

другарима шта да прочитају.  

Једна од активности обележавања овог важног датума јесте и школско такмичење 

рецитатора које је одржано онлај. Стучни жири прогласио је победнике  

За старији узраст:      За млађи узраст: 

Јована Глишић VIII1 

Анђела Стојановић VII2 

Тијана Грујић VI2 

 

Андреа Ружић IV3 

Теодора Грујић II2 

Ања Секулић III1 

Наставница енглеског језика Марина Ружић направила је филмове од приспелих 

снимака ученика који су објављени на Јутјуб каналу школе  

Марина Луковић 

Национални дан књиге 

У нашој школи обележен је током 

марта 2021. Национални дан књиге. 

Учитељи, наставници српског језика и 

библиотекар разговарали су са ученицима о 

важности читања и развијању читалачких 

навика. Ученици су говорили о својим 

омиљеним писцима, романима, причама и 

бајкама, правили су постере и паное.  

Учитељица Гордана Косанић је са 

својим ученицима реализовала пројекат 

„Гласно читање“ током којег су ученици 

читали своје омиљене књиге, упознали се 

са баснама, читали басне, разговарали о 

прочитаним делима, исписивали своје 

дневнике читања, цртали, правили паное и 

снимали прилоге.  

Наставница географије Радица Јаћимо-

вић у сарадњи са школским библиотекарем 

реализовала је са ученицима шестог 

разреда пројекат „Картографија српских 

писаца“. Ученици су цртали нему карту 

Србије, истраживали у биографији српских 

писаца места рођења писаца чија се дела 

обрађују од петог до осмог разреда. 

Фотографије српских књижевника лепили 

су на карти на место рођења писаца. У 

карти су се нашли и писци који су рођени 

ван граница Србије. Ученици су на 

креативан начин поновили одлике 

картографије, сналажење на немој карти, 

дружили се и сарађивали. 

Ученици су се радо одазвали предлогу 

Друштва школских библиотекара Србије да 

у учествују у акцији „Читајмо гласно“. 

Читали су прозу и поезију, дела народне и 

ауторске књижевности. Марина Ружић је 

направила диван филм од снимака који се 

може поглеадати на школском јутјуб каналу 

школе. 

Марина Луковић 
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Обележавање Светског дана шума, 

Светског дана вода и Дана ластавица  

У Поповићу су ученици свих разреда реализовали низ 

занимљивих активности посвећених обележавању Светског 

дана шума, Светског дана вода, Дана ластавица и доласка 

пролећа, последње недеље марта 2021. са обзиром да 

сматрамо да су нам битне и шуме, и реке и цветна поља у 

пролеће. Ученици су подељени у групе Шума, Река, Вода и 

Пролеће и решавали су задатке у складу са именом. 

Сваког дана смо анализирали по једну презентацију 

посвећену овим датумима. Ученици су имали задатак 

припреме материјал за паное. Када смо причали о пролећу, посебно смо се бавили 

ластавицама и обележели и њихов дан.  

Последњег дана су све групе израђивале своје паное које су представили својим 

другарима. Задатак су схватили озбиљно што показују занимљиви и садржајни панои. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Дан дечије књиге 

Током марта и прве недеље априла 2021. у школи 

у Поповићу реализовано је неколико занимљивих 

активности поводом обележавања Дана дечије књиге. 

У реализацији су учествовали сви ученици другог и 

четвртог разреда. 

Активности поводом овог дана смо започели 

презентацијом у вези са настанком књига. 

Анализирали смо ко све учествује у штампању и 

издавању књиге. Ученици су сазнали шта раде 

уредници, рецензенти, илустратори. Затим су својим 

друговима представили своју омиљену књигу. 

Поводом овог дана имали су задатак да саставе 

песмице о другарству па су их читали друговима. 

Посебан део смо посветили читању радова који су 

учествовали на разним конкурсима.  

На једном од њих је Филип Димитријевић, ученик 

другог разреда, освојио друго место песмом У бајкама 

је све могуће. 

Ружица Будимкић 

Светски дан среће 

Поводом обележавања Светског дана среће у 

одељењу IV1 реализоване су активности 

инспирисане појмом срећа. Ученици су са својом 

учитељицом на часу одељенске заједнице причали о 

томе шта је то за њих срећа и шта их чини срећним. 

Након тога је обављен разговор о народим 

веровањима о срећи. На часу ликовне културе 

ученици су цртали мотиве који су повезани са 

народним веровањима о срећи. Од ученичких радова 

је направљен пано и постављен у учионици. 

Ученици, чланови драмско-литерарне секције, 

извели су драмски текст „Срећа“. 

Циљ реализације ових активности је, поред 

развијања маште и креативности, повећање свести о 

важности потраге за срећом, јер је срећа основни 

циљ у животу сваког човека. 
 

Слађана Миловановић 

У бајкама је све могуће 

 

У бајкама је све могуће  

и дешавају се свакаква чуда. 

Не мораш да макнеш из куће, 

а био си баш свуда. 

 

Прасе направи кућу, 

јаре се сакрије у сату, 

вештице лете на прућу, 

Ружица не послуша тату. 

 

Волео бих да једном и ја 

завирим у неку бајку, 

да покажем снагу мушку 

и неком џину разбијем „њушку”. 

 

Филип Димитријевић II3 
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Април 

Радоница баснописаца 

Са ученицима IV1 реализована је 2. априла 2021. године креативна радионица 

баснописаца, поводом учешћа на ликовном конкурсу у част Доситеју Обрадовићу. 

На часу српског језика ученици су се упознали са занимљивим подацима о Доситеју 

Обрадовићу и обновили знања о његовим делима и баснама које смо обрађивали. Након 

тога је реализована креативна радионица на којој су ученици илустровали најупечатљивије 

детаље из басни које смо обрађивали. На крају је направљен заједнички пано са ученичким 

радовима који је истакнут у учионици. Радионица је реализована успешно и у добром 

расположењу.  

Поред развијања креативности, маштовитости и љубави према српској књижевности, 

код деце је и подстактнут такмичарски дух. 

Слађана Миловановић 

Међународни дан књиге и ауторских права 

Ове школске године Међународни дан књиге и ауторских права обележаван је 

последње две недеље априла. Услед епидемиолишке ситуације, већа окупљања ученика 

нису била могућа. Изостале су и посете наших омиљених писаца.  

На часовима српског језика наставнице су са ученицима разговарале о потреби да се 

чита, о важности читања, значају читања за развијање критичког мишљења и разумевању 

прочитаног. На часовима новинарске секције ученици су говорили о својим омиљеним 

писцима, књигама и препоручивали их другарима да прочитају. Израдили су и већи број 

обележивача за књиге. 

Као посебна активност поводом обележавања овог важног датума, ученици наше 

школе укључили су се у међушколски пројекат Оштро Перце. Писали су приказе прочитаних 

дела, писали и илустровали своје оригиналне приче и бајке. Резултат радова је зборник 

који се може прелистати на сајту школе. 

Марина Луковић 
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Дан планете Земље 

Међународни дан планете Земље ученици I2 

обележили су 22. априла 2021. Основни циљ је 

био да ученици стекну информације о значају 

очувања околине ради опстанка живота на 

Земљи. Ученици су гледали филм и разговарали 

са учитељицом о томе шта су научили. Након тога 

играли су игру искрености која је помогла 

ученицима да схвате да брига о планети почиње 

од њихове учионице, собе, куће, улице. 

Следећа активност је израда еколошким 

порукама, као један од начина да упозоре 

одрасле да што мање греше. Поруке су изражавали ликовним путем или су их исписивали. 

Од радова је направљен пано. 

Након завршених активности у учионици, ученици су у школском дворишту засадили 

две саднице дрвета. 

Фотографије и радови ученика налазе се на блогу.  

Гордана Косанић 

Дан планете Земље 

Ученици I1 су 22. априла 2021. године 

обележили Дан планете Земље кроз неколико 

активности: 

Разговарали су о планети на основу 

прилога који су погледали. Неке занимљи-

вости су записали у своје свеске. Закључили 

су како човек загађује и како може да 

заштити своју планету.  

Урадили су заједнички плакат на коме 

су исписали неке занимљивости као и начине 

на које загађујемо и како можемо заштитити 

Земљу и украсили га цртежима на којима је 

приказана тужна и срећна планета Земља. 

Пошто су сазнали да су шуме природна 

плућа која стварају кисеоник, искористили смо прилику да на данашњи дан учинимо нешто 

корисно за нашу планету па смо засадили дрво јасен у школском дворишту. 

Ппоследња активност дана је било уређивање и чишћење школског дворишта. 

Цео дан смо посветили планети Земљи. Све активности су успешно реализоване. 

Ученици су кроз њих научили нешто ново и корисно. 

 

Милица Лучић 
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У сусрет Васкрсу 

У Малој Иванчи поводом обележавања Васкрса, 29. априла 2021. ученици од првог до 

четвртог разреда, са својим учитељима, организовали су изложбу својих радова на тему „У 

сусрет Васкрсу“. 

Изложба радова је организована у школском дворишту, уз придржавања прописаног 

начина држања дистанце, због епидемиолошке ситуације. 

Ученици су презентовањем својих креативних радова обележили предстојеће Ускршње 

празнике у добром расположењу. 
 

Слађана Миловановић 

 

У сусрет Ускрсу 

Током априла 2021. ученици млађих разреда у Малом Пожаревцу реализовали су 

неколико радионица поводом празника Ускрса. Ученици су прво израђивали ликовне радове 

на тему Ускрса. Затим су уз помоћ родитеља правили разне ускршње аранжмане. 

У четвртак, 29. априла 2021. године реализована је завршна радионица која је 

обухватила осликавање јаја. Тог дана све радове смо изложили у школском дворишту. На 

крају активности ученици су извлачили папир са именом другара којем треба нешто да се 

поклони. Било је занимљиво, пошто су учествовали сви ученици нижих разреда. 

Деца су са великом радошћу учествовала у свим радионицама, што сведоче 

многобројне фотографије, од којих је учитељица направила филм. Радови и филм могу се 

погледати на блогу и фејсбук страници  

Гордана Косанић 
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Ускршње активности у Поповићу 

Ускршње активности смо започели десетак дана пре 

Ускрса. Посејали смо у празне љуске од јаја пшеницу. 

Ученици су је заливали и неговали на унутрашњој страни 

прозора. Радовали су се како расте и учили шта је 

биљкама потребно за раст и развој. Последњу недељу 

пред Ускрс целу смо посветили празнику. Од картона за 

јаја ученици су исекли корпице у облику коке, затим су их 

бојили и украшавали. У њих су ставили љуске са 

пшеницом. На часовима ликовне културе и слободних активности су направљене украсне 

корпице за чуваркућу, три-де јаја и цртежи инспирисани Ускрсом. Уредили смо кутак у холу 

посвећен празнику. Зид смо украсили зекама урађеним на картону, лествама са кокама. На 

поду централно место је заузело дрво украшено дечјим радовима –три-де јајима. Испод 

дрвета по трави посули смо пуно цветића изрезаних од папира и украшених јаја. Ученици су 

фарбали и украшавали јаја и аранжирали их у направљене корпице. Од дечјих радова смо 

уредили паное. Учитељице су ученицима последњег радног дана припремиле изненађење. У 

травнатом делу дворишта, иза школе, по трави, дрвећу, на тобогану, испод клацкалица, 

сакриле су мноштво чоколадних јаја. Деца су их пронашла и поделила. У овим активностима 

су учествовали и предшколци. Ученици су у овој активности највише уживала и све време 

се из дворишта чули узвици, смех и граја деце. Имали су чак и помоћ случајних пролазника. 

Кући су понели корпице, украшена и чоколадна јаја уз обећање да ће се одморити и 

припремити за јуриш на оцене јер се ближи крај школске године. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослава Васкрса на часу енглеског језика 

Ученици одељења I2 и III2 су се на часовима 

енглеског језика упознавали са прославом Васкрса у 

Енглеској. Часови посвећени овој теми су реализовани од 

26. до 29. априла 2021. године.  

Том приликом ученици су учествовали у разним 

активностима, правили ускршњег зеку, учествовали у 

игри Easter egg hunt и учили кроз забаву нове речи везане 

за Васкрс. 

Јелена Стевановић 
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Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства, модул 4 

Модул 4 је усмерен на 

сналажење и понашање ученика 

при учењу и комуникацији у 

дигиталном свету.  

Кроз седам задатака 

ученицима је на креативан и 

примерен начин осветљен начин 

коришћења дигиталних уређаја и 

проблеми са којима се сусрећу 

током дигиталне комуникације.  

Чињеница је да се неке 

непријатне ситуације у диги-

талном, као и у стварном свету, 

једноставно десе, а када се десе, 

онда буде касно за реакцију.  

Управо, немили дигитални 

инциденти, вршњачко сајбер 

насиље и све оно што живот 

младих људи може да одведе на 

тотално непожељан животни 

колосек, била је инспирација да 

учествујемо у овом пројекту. 

Задаци који смо се реализовали током пројекта били су разноврсни. Ученици су  

израдили дигитални бонтон, формирана је банка дигиалних лекција, писали су поруке 

доброте и љубави, уочавали скривене поруке у цртаним филмовима, анализирали дигиталне 

отисаке, цртали, писали, креирали спот.  

Гордана Косанић 

Пројекат Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства 

И ове школске године 

ученици IV1 су били део 

међународног пројекта „Чаробна 

интеркултурална мрежа прија-

тељства“.  

Ученици су у периоду од 30. 

новембра 2020. до 30. априла 

2021. године реализовали седам 

пројектних задатака.  

Сви ученички радови су 

постављени на званичној групи 

пројекта а последњи задатак, који 

је реализован у виду едукативног 

спотића, постављен је на 

одељенском блогу. 

Тема самог пројекта и свих 

реализованих активности инспи-

рисана је друштвеним мрежама и 

коришћењем интернета у настави, 

а и у приватном животу ученика. 

Ученици су током израде задатака 

разматрали позитивне и негативне 

стране коришћења интернета и 

друштвених мрежа. 

Циљ овог пројекта је да интеркулурално повеже децу широм света, путем вршњачке 

размене радова на задату тему, уз помоћ учитеља, као и да развије креативност и машту 

код деце. 

Слађана Миловановић 

tel:3011
tel:3011
tel:3004
tel:3004
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Занимљиви часови 

Пројекат A year in my life 

Ученици V2 су кроз занимљиве пројекте представили једну годину у свом животу, 

истичући који су им месеци омиљени и због чега, као и каквим се активностима баве у 

одређеном месецу. Сви смо уживали у представљању ових пројеката.  

 

Јелена Стевановић 

Пројекат My favourite animal 

Ученици V2 су радили 

пројекат на тему My favourite 

animal.  

У пројекту су описивали 

како изгледају њихове омиљене 

животиње, где живе, да ли живе у 

групама или не, чиме се хране.  

На часовима енглеског 

језика су представљали своје 

пројекте откривајући занимљи-

вости у вези са описаним 

животињама. 
 

Јелена Стевановић 

 

 

 

У улози учитеља 

Током реализације пројекта 

„Удружење Дрвенко“ ученици II2 

су имали задатак да истраже 

одабрану биљку, своје знање 

представе кроз презентацију и на 

крају изложе самостално све оно 

што су научили.  

 

Љиљана Вићовац 
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Да таблицу множења свако научи лако 

Многи одрасли људи када се сете учења 

математичких садржаја у школи, осећају нелагоду и 

врло ретко је повезују са игром и забавом. У циљу што 

лакшег усвајања математичких садржаја са ученицима 

сам организовала различите практичне и забавне 

активности. Трудила сам се да их на креативан и 

игролик начин уведем у причу о таблици множења.  

Прву активност коју сам организовала назвали 

смо загонетна слика загонетне слике. При утврђивања 

таблице множења одређеним бројем, ученици су 

имали задатак да боје само поља са бројевима који 

представљају производе који се добијају када се 

множи тим бројем. Сваки ученик је добијао различиту 

слику. Касније сам усложњавала тај тип задатака 

додајући и дељење или само написане производе са 

задатком да ученици боје одређеном бојом резултате 

до датог броја.  

Крајњи циљ је био добијање слике што је 

изазвало додатну радозналост и мотивисаност код 

ученика. Како смо полако одмицали са таблицом 

множења, ученици су добили задатак да изаберу број 

и направе круг множења датим бројем. Тако смо 

добили наставно средство.  

Када смо завршили са учењем таблице 

множења, организовала сам активност коју смо 

назвали математишарање . 

На који начин добијамо таблицу множења у 

слици? „На папиру нацртамо велики круг и обележимо 

га слично као на сату с тим што је на врху 0, а на дну 

5. Одаберемо број, на пример 3. Од 0 крећемо да 

повлачимо линију до броја 3, па од 3 до 6, па од 6 до 

9, па од 9 до 2 пошто је то друга цифра у броју 12. 

Деци можемо да кажемо да ћемо сваки пут 

одбројавати по три броја, па кренемо од 0 и бројимо: 

1, 2, 3 и од 0 до 3 нацртамо линију. Затим од 

одбројимо три броја: 1, 2, 3 и дођемо до броја 6 и 

тако даље, до 9, па до 2 за 12, и тако док не дођемо 

до тачке од које смо почели - до 0. Ученици боје 

добијену слику. 

Овај цртеж се може користити за вежбање, тако 

што свако дете стави прст на 0 и прати линије 

говорећи: 1×3 је 3, 2×3 је 6 итд. Наравно, овакве 

слике се могу правити и за друге бројеве. Пробајте 

овакву слику да направите за таблицу множења са 4, 

9, 2… Сваки пут ћете добити другачију слику. Ово је 

јако добар начин да се математика оживи за децу 

којој класичан начин рада не иде баш најбоље. На 

овај начин ангажује се десна хемисфера и визуелно 

просторна и кинестетичка интелигенција, што 

олакшава процес учења и памћења.“ 

Наведеним активностима математика постаје 

забава и игра кроз коју ученици стичу математичка 

знања, развијају концентрацију, пажњу и љубав 

према математици. Нама је било најзабавније слика 

када смо шарали множење бројем 5. 

Пробајте и ви.  

 

Љиљана Вићовац 



Школски лист Чаролије, страна 24 

 

Занимљив час француског језика 

Прве недеље фебруара 2021. ученици петог 

разреда добили су занимљив домаћи задатак из 

француског језика. Правили смо позивнице за 

рођендан. 

Писали смо их на француском језику. 

Цртали смо, бојили, лепили шљокице и машнице. 

Научили смо нове речи, поновили смо градиво из 

првог полугодишта. Били смо много маштовити и 

направили дивне честитке.  

Гласали смо за најлепше и приредили 

изложбу радова.  
 

Анита Николић V2 

Михајло Пупин 

Током априла 2021. радили смо на часовима 

српског језика лекцију Од пашњака до учењака. 

Након обрађене лекције, добили смо домаћи 

задатак да детаљније истражимо биографију 

нашег знаменитог научника у виду пројекта. 

Радили смо у пару. Све информације смо 

проналзили на интернету.  

Забавили смо се радећи, дружили смо се и на занимљив начин научили нешто ново. 

Радове смо представили на часу. Од паноа смо направили изложбу радова у нашој 

учионици. 

Анђела Лучић VII1 
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Наше место на једном месту 

Ученици II1 на часовима пројектне наставе раили 

су пројекат на тему „Наше место на једном месту“ и 

издвојили све најважније објекте који припадају 

њиховом месту. Пошли су од тога којој општини припада 

село, које историјске чињенице знају о њему, које су 

планине и реке у близини. Напоменули су да је поред 

школе, сваком месту неопходна продавница, као и 

пошта, месна заједница, здравствена амбуланта. Они су 

фотографије поменутих зграда залепили на хамер. Поред 

наведеног, као место уживања, рекреације и одмора 

навели су оближње језеро Трешња, на које често одлазе 

са својим родитељима. Ту је и планина која се налази 

надомак села, Авала, коју поред природе краси и торањ. 

Ученици су се дружили током рада на пројекту, 

размењивали информације о свом месту које су 

прикупили са интернета или од укућана.  

 

Александра Милосављевић 

 

 

Помозимо свицу - интердисциплинарни приступ настави 

Након обраде текста „Свитац тражи пријатеља“ ученици добијају задатак да помогну 

свицу да нађе пријатеља. Први задатак је да открију које животиње је срео свитац у даљој 

потрази за пријатељем. Животиње откривају помоћу скривених слика. Ученици треба да 

обоје слику по датом упутству. Прве две слике откривају тако што решавају задатке 

множења и дељења, а на трећој слици прате стрелице, цртају и откривају дату животињу.  

Свака животиња је дала необичан и тежак задатак свицу. Своје поруке и савете дале 

су у шифрама. Ученици, у улози добрих детектива, помажу свицу да их реши.  

Бубамара је свицу оставила тајну поруку 

користећи се Полибијевим квадратом, a 

лептир Цезаровом шифром. Жаба је поруку 

написала је великим словима ћирилице и све 

речи су спојене. Задатак ученика је да 

правилно напишу дате реченице водећи 

рачуна о правописним правилима. Последња 

активност је илустрација наставка приче који 

смо добили дешифровањем. 

Рад је похваљен на конкурсу „Примери 

добре праксе“ у организацији Друштва 

учитеља Београда. 

 

Љиљана Вићовац 
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У улози наставника 

На часу природе и друштав заменили смо улоге са 

нашом учитељицом Босом. Припремили смо се за час 

као прави уљитељи.  

Предавали смо лекцију Пропустљивост материјала 

и светлосне енергије. За час смо припремили и паное на 

којима смо исписали најважније за овај час. Провидни 

материјали пропуштају светлосну енергију као што је 

стакло. Полупроводник је завеса, а непроводни 

матеијали су дрво и пластика.  

Лепо смо се забавили и учили на један креативан 

начин.  

Павле Пантелић IV3 

Марко Краљевић 

После прочитаног циклуса епских песама о Марку Краљевићу, ученици III1 писали су 

и цртали на часовима српског језика и ликовне културе како замишљају Марка Краљевића.  

Како замишљам Марка Краљевића 

Цела Србија га зна. Био је велики јунак који је спасио српски народ од најезде турске 

војске. Био је то Марко Краљевић. Био је висок и снажан. Имао је дугу црну косу и прелепе 

зелене очи.Имао је дуге црне бркове. Носио је увек зелену доламу. Имао је дивног и 

необичног коња кога је назвао Шарац. Замишљам да је увек био јак и храбар, поштен и 

неустрашив. Био је заштитник нејаких и борац против насиља.  
 

Теодора Радосављевић III1 

Како замишљам Марка Краљевића 

Леп, висок, крупан, са великим црним брковима, био је то Краљевић Марко. Српски 

јунак, најјачи, најспретнији и најправичнији јунак тих давних дана. Многи га представљају 

као митског јунака у причама и бајкама, други као стварног човека који је живео и борио се 

са Турцима. Замишљам да је био храбар и моћан и да се борио за правду кад год је могао. 

Мајка Јевросима и отац Вукашин су се бојали да ли ће остати жив и неповређен у биткама. 

Међутим, он је и поред све бриге својих родитеља, штитио Србију која је у то време била 

мала и сиромашна земља. Краљевић Марко је био добар човек који је увек био правичан, 

одлучан и помало тврдоглав. Те особине умео је лепо да искористи у свим биткама. Зато 

верујем да ћемо сви памтити Марка Краљевића као једног великог ратника. 
 

Ања Секулић III1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александар Јаковљевић III1 
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Радови ученика 

Прича коју ми је причао мој деда 

Описаћу вам један догађај који се 

одиграо 1943. године о којем је мом 

деди причао његов деда, а мој деда 

мени. Иначе његов деда је учесник тог 

догађаја.  

Било је то у време када су у Малој 

Иванчи ратовале две војске, четници и 

партизани. 

По дојави да се у кући извесне 

Марице налазе партизани, командант 

четничке војске је са својом четом кренуо у проверу куће. У тој чети је био и деда мог деде 

Божидар. Опколили су кућу. Командант је са још два војника ушао у кућу, али су нашли 

само Марицу и њеног мужа како седе за столом и вечерају. У међувремену, Божидар је 

отишао да провери подрум. Отворио је врата и угледао десетак нејаких младића како седе у 

ћошку подрума са свећом. Показао им је да ћуте и затвори врата. Иза леђа му се појавио 

командант. Упитао је Божу да ли унутра има некога, на шта му је Божа одговорио да нема. 

Командант га је онда упитао да ли треба да проверава на шта му је Божа одговорио да не 

треба. Командант је био упоран и упитао Божу да ли је сигуран да нема никога, а Божа га је 

гордо погледао и рекао му је: „Ако има некога убиј ме, а ако нема никога, убићу те!“ 

Командант се само окренуо и отишао. Божа је био срећан што је спасао младиће од сигурне 

смрти. 

Иначе, након десетак година један младић из подрума Бошко је оженио Божину ћерку. 

 

Вања Крстић V1 

 

Анастасија Јовановић IV2 

Сања Ђорђевић III1 
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За мене је права љубав кад 

Љубав, реч која није лака да се 

протумачи, није да се опише и објасни, али 

се лако може показати, у то сам сигурна, и то 

знам. Љубав је вечит појам који није нека 

безазлена шала.  

Ако ти неко дете каже да воли играчку, 

ти ћеш се смејати, али не би требало, све док 

има људи који воле, макар то била и играчка 

из нашег детињства, добро је. Јер, када не 

буде било љубави, неће бити ни људи. Не 

кажем да је то неко савршено осећање, може 

и да боли, и да те мучи, да те прогања, и 

одузима сате и сате твога живота само на 

размишљање. А ипак, колико год покушавао, 

не можеш је избећи. 

За мене је права љубав кад устанеш са 

осмехом на лицу, када помислиш на нешто 

или некога, и само се смешкаш, без икаквог 

разлога. За мене је права љубав кад 

погледаш кроз свој прозор, и не знаш шта би 

са собом, видиш своју улицу, свој крај и 

отаџбину, и да можеш, пружио би јој 

најтоплији загрљај као што је и она то 

учинила.  

Неко би рекао да сам полудела. Шта је 

тако лепо код улице, што те чини тако 

срећном док гледаш траву, бетон, дрвеће, и 

комшијске куће. Знам да људи који не схватају о чему ја причам, никада неће ни разумети, 

неће знати на шта сам мислила. Али, и то је у реду. Свако има различит поглед на свет, 

нисам то заборавила. Ја знам да и нека коприва поред улице има улогу у мојој животној 

причи, да ме опече и нанесе ми бол, али све то временом прође.  

За мене је права љубав када ти нису потребне речи, када погледаш у драгу особу, а 

она те разуме, разуме шта си желео рећи, само њој.  

За мене је права љубав када неко није близу тебе, а ти осећаш његово присуство, 

осећаш да је срећан, да му је жао и знаш да не може да ти се извини, али ти примаш 

опроштај. Или када је неко негде далеко, ти га тренутно не видиш, али те то не спречава да 

га волиш и да будеш захвална на свему што чини за тебе. И када размишљаш да ли љубав 

може да буде љубав ако је на даљину, сетиш се свих разговора, лепих сећања и тих 

најлепших успомена, па пустиш сузу. А када та особа дође, будеш најсрећнији на овој 

планети, а онда се сетиш да ће она за дан-два опет отићи, па си онда као неки балон, ако 

нешто није како треба, пукнеш.  

Тада се ја наљутим без икаквог разлога и сви коментаришу како сам увек љута када си 

ту. Али то је зато што знам да дани пролазе, и иако сам дете све то ме чини узрујаном. Како 

у та два дана да ти покажем колико ми значиш, покушавам сваку слободну секунду бити 

насмејана, али се изнутра цепам, знајући да ти тренуци неће дуго трајати. За мене је права 

љубав када си ту, ниси заузет послом, када си кад си код куће и када имамо времена да се 

испричамо, то ми даје осећај сигурности. 

За мене је права љубав када особе које цениш толико да то не можеш описати и не 

можеш наћи речи похвале у овом или било ком другом језику, и не само када те похвале, 

када ти од њих чујеш речи „поносна сам на тебе“ или „поносан сам на тебе“, ту срећи нема 

краја. За мене је права љубав када покушаваш да прикријеш своја осећања, као да их нема, 

па када ми причаш о нечему, сав се замислиш, одлуташ. Мени то не смета, баш ми је 

смешно. Мислим да овај свет не би постојао да нема љубави и да свако мора да воли и буде 

вољен, јер, шта је живот који живиш сам? Имам једну реч: Празнина. 

Можда љубав и није неко осећање које ће нам увек донети срећу, радост и смех, али 

без ње, не би било ни брижности, присности, пажње и још пуно лепих осећања и ствари, 

које су могуће само ако та једна магична реч постоји. 
 

Јована Косанић VIII1 

Катарина Козић VI1 



 

 

Школски лист Чаролије, страна 29 

 

Прича мог деде 

Најлепше време је оно када одем код мог деде. Чим уђем у кућу, осети се одмах, 

нежна атмосфера са пуно љубави. Обожавам када почне да прича своје приче и сваки пут 

када одем од њега, једва чекам да се вратим и да чујем неке нове, узбудљиве приче. 

Ово је прича о жељи за наставком школовања, о љубави према књигама, словима, 

бројевима, тадашњем животу. Када сам чуо ову причу слушао сам је са изнанађењем јер 

знам како се школа данас не воли. Прича започиње овако: „Када сам био четврти разред, 

ишао сам у школу у Малој Иванчи, силно сам желео да наставим школовање, јер шта значи 

четири године школовања, знаш само овце да пребројиш“, каже мој деда кроз шалу.  

Његова мајка није била рада да он наставља школовање јер би морао да иде чак у 

друга места, а био им је у домаћинству потребан радник, особа која би се бавила 

пољопривредним радовима, а не читањем тамо неких приповедака, израдом разломака или 

учењем географије. Мој деда је био упоран и наговарао је мајку да га пусти, али она је била 

исто толико упорна да га не пусти. Присећа се мој деда, уз благи осмех и сузама у очима, 

речи његове бабе, која га је увек подржавала. Биле су то мудре речи: „Жено, немој да дете 

буде ћораво код очију, као што сам ја, мене је мој брат научио и знам сва слова, али ме није 

научио да сричем.“ Ове речи су дотакле моју мајку, каже мој деда, да ме је одмах одвела у 

школу и уписала.  

„Е, када сам уписао школу, био сам пресрећан, а и још више изненађен да нас је било 

толико таман за две екипе у игри. Из школе имам доста анегдота, пресмешних. Да, добро се 

сећам, био је четвртак, час српског језика. Скоро крај часа и ето баш мене наставник 

прозове да читам и анализирам крај приповетке. Сећам се реченица је гласила: ‘И тада је 

узјахао коња и отишо на дуг пут’. Питао ме је да променим именицу коњ кроз падеже, успео 

сам да je променим до инструментала, a нисам могао да се сетим оних питања. Очекујући 

помоћ, погледао сам у пријатељицу, која је почела да ми прича одговор, а наставник ме је 

упитао са ким разговарам, мислећи да је то помоћ за питања, за инструментал. Брзо сам 

рекао: ‘Са коњем’. Цео разред је прснуо у смех јер је деловало да је наставник испао коњ“, 

завршава уз смејање деда своју анегдоту. 

Као што и деда каже из ове приче можемо да закључимо да школа није само страх и 

учење, већ да ту настају успомене које ћемо памтити до краја живота. И баш због овога, 

волим да слушам дедине приче јер ме увек нечему науче. 
 

Марко Ољача V1 

Милоје Марковић III3 
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Библиотека – прозор у свет 

Када сам био мали, бака ми је стално куповала сликовнице. Скоро све сам знао 

напамет јер ми је мама свако вече пред спавање читала по једну. Када сам у школи научио 

да читам, вратио сам се мојим сликовницама и сам их читао.  

Пожелео сам да прочитам и нешто ново и то сам рекао мами и учитељици. Учитељица 

је предложила да се упишем у библиотеку. Обја-снила ми је да је то једна велика 

просторија пуна разних књига. Нисам ни могао да замислим колико је велика док ме мама 

није одвела у најближу библиотеку да ме упише. Библиотекарка нас је љубазно прими-ла и 

дозволила да прво разгледам.  

Изненадио сам се колико је ту било књига. Целом дужином просторије било је 

неколико редова полица од пода до плафона. И све препуне разних књига. Нисам знао где 

пре да погледам. Баш сам био узбуђен. Пронашао сам полицу са сликовницама и дуго их 

разгледао. Рекла ми је да одаберем једну коју ће ми дати да понесем кући и да је вратим 

када прочитам. Нисам могао да се одлучим између две. Једна је била о дивљим 

животињама, а друга о диносаурусима. Библиотекарка ми је понудила обе уз услов да их 

вратим на време. Од тада редовно идем у библиотеку и позамљјујем књиге. Из њих сам пуно 

научио о свемиру, животињама, здрављу, спорту...  

У мојој школи само у матичној школи постоји библиотека. Волео бих да и моја школица 

има библиотеку, па да моји другови и ја можемо више књига да прочитамо.  

Раније су ми причали да је читање прозор у свет, сада тек разумем зашто. 
 

Филип Димитријевић II3 

Ања Маријановић IV3 

Андреа Ружић IV3 

Милица Трајковић IV1 

Андреа Ружић IV3 
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Анђела Димитријевић IV1 

Анастасија Пантелић III1 
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     Радови ученика I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


