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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 и реализацији наставе током пандемије изазване вирусом 

Ковид 19. 

Можете прочитати занимљивости са шумарског вишебоја и планинарске акције 

Гребенчић. 

Доносимо списак награђених ученика на такмичењима и смотрма. 

У рубрици Спорт у школи прочитајте занимљивости са часова физичког васпитања. 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Мај 

Планинарска акција за децу Гребенчић 

Планинарска акција за децу под 

називом „Гребенчићи“ у организацији 

планинарског клуба Гребен из Младеновца, 

одржана је 9. маја 2021. године на 

планини Космај. 

У акцији је учествовало више од 400 

деце из свих младеновачких основних 

школа, као и ђаци наше школе која је била једини представник сопотске општине. Нашу 

школу су представљали ученици III2 (деветоро) и V2 (тринаесторо) и наставнице Тања 

Ћирковић и Радица Јаћимовић. 

Ова акција едукативног је карактера, осмишљена тако да деци на четири пункта 

представи четири аспекта планинарства: оријентацију, алпинизам, високогорство и 

безбедност. Пре поласка на стазу свако од учесника је добио беџ са ознаком високогорства, 

алпинизма, оријентације и горксе службе спасавања. Учесници су прешли све пунктове тј. 

базе и упознали се са основним аспектима планинарства.Пуни утисака су се вратили са 

праве планинарске акције. 
 

Радица Јаћимовић, наставник географије 

Светски дан писања писама 

Ученици I2 реализовли су радионицу 

поводом Међународног дана писања писама 11. 

маја 2021. године. Прво су се упознали са 

врстама писама, одликама и карактеристикама , 

формом и садржајем заглавља и самог писма. 

Истакли смо да писма могу бити у писаном и 

електронском облику. Научили су како се 

правилно адресира писмо. Затим су подељени у 

групе, писали писмо родитељима са екскурзије, 

рођацима и симпатији. Коверте су израђивали 

самостално на часу. На крају радионице ученици 

су читали своја писма. Радионица је успешно 

реализована, ученици су се упознали са новим 

појмовима, забавили и дружили. 
 

Гордана Косанић 

Дан породице 

Ученици I2 реализовли су низ интересантних 

активности поводом Међународног дана породице од 10. 

до 14. маја 2021. Учитељ је са ученицима разговарао о 

томе шта је породица, које емоције изаива код њих реч 

породица. Затим су ученици попуњавали слагалицу са 

подацима о најмлађем и најстаријем члану њихове 

породице, највишем и најнижем, најзабавнијем, 

најнежнијем. Ученицима је посебно било интересантно 

истраживање о пореклу презимена и изради породичног 

грба. Следећи задатак био је представљање породице 

ликовним путем. Сви радови су презентовани на 

последњем часу у петак. Радови и фотографије могу се 

видети на блогу. 
 

 

Гордана Косанић 



 

 

Школски лист Чаролије, страна 5 

 

Свет Ханса Кристијана Андерсена 

Пројекат „Бајколики свет Ханса 

Кристијана Андерсена“ реализован је током два 

наставна дана, 12. и 13. маја 2021. године. 

Повезани су садржаји српског језика, ликовне 

културе, света око нас и чоса. Након обраде 

бајки „Принцеза на зрну грашка“ и „Царево 

ново одело“, ученици су добили задатак, по 

групама, да прочитају бајке „Цвеће мале иде“ и 

„Пуж и ружин грм“. Обе групе имале су 

истраживачки задатак да пронађу занимљиве 

чињенице о лику и делу Ханса Кристијана 

Андерсена.  

Током реализације пројекта ученици су бајке представили кроз сликовницу, истра-

живали су занимљивости о ружама, пужевима, биљкама у нашем крају (веровањима која се 

везују за поједине биљке), илустровали ликове из бајки и на крају проналазили скривене 

поруке које су се налазиле у коверти. Ученици су их читали и повезивали са наученим 

бајкама. 

Љиљана Вићовац 

Енигматске одељенске зидне новине 

На часовима пројектне наставе у априлу и 

мају 2021. реализован је пројекат „Дечја 

енигматика“. Активности ученика повезале су 

садржаје из различитих наставних области. 

Ученици су окружени енигматским садржајима у 

бројним публикацијама и медијима (енигматски 

часописи, задаци из уџбеника, популарни ТВ 

квизови, интернет и сл.), па је пожељно да 

науче да решавају одређене енигматске форме 

како би одговорили на многе задатке у 

свакодневном животу. 

У пројекту су били заступљени: класичне 

укрштенице, ребуси (словни, сликовни, словно 

сликовни, сложени), језичке плетенице, 

асоцијације, танграм речи, слагалице... 

Енигматске форме подстичу код ученика логичко размишљање, упорност и истрајност. 

Циљ овог пројекта је био да се ученици упознају различитим едукативним енигматским 

формама и да сами осмисле или пронађу занимљиве садржаје које су презентовали у 

одељењу са циљем да други ученици дају тачна решења. 

Ученици су били веома заинтересовани и активни у раду. Продукат овог пројекта су 

зидне новине изложене у учионици. 
 

Синиша Босић  

Шумарски вишебој на Космају 

Ученици наше школе ове године су учествовали у акцији „Шумарски вишебој“ у 

организацији Србија шуме који је одржан на Космају 21. маја 2021. године. Школу су 

представљале две екипе седмог и осмог разреда. За наше ученике навијала је наставница 

географије Радица Јаћимовић која је повела ученике на ово интересантно такмичење. Све 

екипе су се састојале од по четири члана. Екипама се мерило време док пролазе станице од 

старта до циља. Дисциплине на вишебоју биле су хајдучко прескакање трупчића различите 

величине, ручно круњење кукуруза, прелазак преко греде, прелазак преко брега, карике на 

марике, закуцавање ексера чекићем у пањ и трка у џаковима. Наша школа је освојила 

треће место.  

Деца су уживала у једном новом необичном искуству. Затим су заједно са ученицима 

ОШ „Бора Лазић“ из Влашке прошетали до споменика на Космају, дружили се и направили 

заједничке фотографије. 

Радица Јаћимовић 
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Пројекат „Ухвати ритам“ 

Познато је да физичка активност и кретање благотворно делују на људски организам. 

Плес, као универзални језик који сви разумеју, најбољи је пут до опуштања и постизања 

бољег опшег психофизичког стања.  

Овим пројектом желела сам да подстакнем децу на ову врсту физичке активности која 

прича језиком разумљивим свима. Циљеви пројекта су освестити утицај плеса на телесно, 

ментално, емоционално и социјално здравље, повећати физичку активност ученика, 

повећати ступањ координираности покрета. побољшати моторику, усклађивати покрете 

тела. 

Пројекат „Ухвати ритам“ реализован је током целе школске године кроз различите 

активности. 

Кроз активност „Музичко разгибавање“ интегрисани су садржаји физичког и музичког 

васпитања. Покрет и плес не познају границе и доступни су сваком детету без обзира на 

род, нацију, социјални статус и културу, делују на перцептивни, когнитивни, кинестетички и 

стваралачки ниво учења и омогућавају јасније изражавање емоција што све заједно 

доприноси самоприхватању и бољем разумевању других. За наше музичко разгибавање 

послужили смо се већ осмишљеним покретима из музичке радионице Чаробна фрула. Кроз 

игру огледала ученици су понављали покрете које су видели и тако развијали 

концентрацију, памћење и опажање. Следећа активност била је вежба у којој су ученици 

самостално креирали покрете и тако стварали мале кореографије. Наш иницијатор за 

покрет је музика наставићемо и даље да различитим покретима и положајима тела разумемо 

и истражујемо музику и свет око нас.  

Бројна истраживања су показала позитиван утицај тапшалица на развој различитих 

вештина код деце које нису директно повезана са музиком. Познато је да се деца са 

развијеним осећајем за ритам лакше суочавају са различитим моторичким, когнитивним и 

социјалним изазовима. 

Тапшалица „Бим бам“ захтева концентрацију и фокус. Одлична је за развој ритма и 

координације. Извођењем оваквих музичких активности деца кроз игру овладавају и 

развијају различите вештине. 

У пројекту су учествовали ученици I2 и II2. 

 

Љиљана Вићовац 

С природом на ти 

Ученици I2 су 20. маја 2021. учестовали у акцији „С природом на ти“ коју Савез 

учитеља Репулике Срије организује са циљем да промовише и подстакне активностина 

отвореном - игру, учење и истраживање уприроди, о природи и за природу. У складу са 

околностима, могућностима и ресурсима наше школе одабрали смо активности игре, учења 

и истраживања у природи сматрајући да имају велики позитиван утицај на ментално и 

физичко здравље деце. Са друге стране, боравак на отвореном омогућава и непосредан 

контакт и доживљај природе, а то је сада, у овој ситуацији, веома важно, јер тек када прођу 

кроз лично искуство, добро упознају, разумеју и заволе природу, ученици ће моћи да се 

брину и старају о њој.  

Активности смо организовали на отвореном у природи на зеленим површинама у 

близини школе. Испланирали смо време и место, одабрали активности које ће бити 

занимљиве свим ученицима, тако да сви буду укључени, нешто ново сазнају и стекну нова 

искуства. 

Ученици су од рецилираног картона правили оквире које су употребили за 

фотографисање природе. Посматрали су и фотографисали облаке, цвеће, траву. Активност 

која је посебно била забавна била је израда декорација од цвећа, траве, лишћа. Затим су од 

гранчица и рециклираног материјал израђивали луткице. Након тога су посматрали облаке, 

давали им имена, измишљали приче о њима. Шетајући, скупљали су каменчиће различитог 

облика од којих су правили украсе и сат.  

Забавили смо се и доста научили. Уживали смо у реализацији активности на 

отвореном.Фотографије се могу погледати на блогу Моја мала дружина. 

Ученици II2 такође су учествовали у овој акцији. Њихове активности су представљене 

у филму С природом на ти. 

Гордана Косанић 

 

https://gocateacher.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=crVqikKiTVQ
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Дан школе 

Дан школе је 2021. обележен онлајн приредбом. 

Тим поводом директорка школе се обратила писмом 

ученицима, родитељима и запосленима. 

 

 

Драги наши ђаци, родитељи и сви запослени,  

Срећан нам рођендан!  

Иако овај дан не можемо прославити на начин на 

који смо навикли, нећемо да очајавамо! На протеклу 

годину смо много поносни-поносни на све наше ђаке 

јер нису одустали од знања! Поносни смо на све вас 

јер сте превазишли специфичне услове рада, и 

наставили да бриљирате! 

Драги наши осмаци, пред вама су сада нове 

могућности, пуне разних авантура и лекција. Надамо 

се да сте узбуђени пред кораком новог, другачијег 

искуства и да ће вам даљи напредак омогућити да 

постигнете све што зажелите. Врата наше мале школе 

ће за вас увек бити отворена! 

Свим ученицима и њиховим родитељима се много 

захваљујемо на стрпљењу и посвећености. Без вашег 

труда и посвећености, резултати које смо постигли у 

новим околностима које су нас задесиле, не би били ни 

приближно овако сјајни. 

Посебну захвалницу упућујемо свим нашим запосленима који су потврдили своје 

вештине и таленте на један нов начин. Желимо да ваш рад и труд наставе да оплемењују 

нашу заједницу. 

Нека је срећан Дан школе свима који су били или су сада део ње! 

Приредбу можете погледати на школском јутјуб каналу, а фотографије цртеже, 

сликовнице и честитке на фејсбук страници наше школе. 
 

Ксенија Илић, директор школе 
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Миндријанова формула уметности у II2 

Поводом Маја месеца математике који 

организује Центар за промоцију науке ученици 

II2 су 28. маја 2021. године учествовали у 

интерактивној радионици Мондријанова 

формула уметности коју су осмислиле Ивана 

Павковић и Таља Олеар Гојић. 

Ово је била прилика да повежемо 

наставне садржаје математике и ликовне 

културе. Ученици су се на почетку, кроз 

презентацију, упознали са радом Пита 

Мондријана, а затим су стварали своја ликовна 

дела по узору на овог уметника. Допуњавали 

су дати цртеж тако да добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату праву. Уз помоћ 

лењира су по добијеној фигури, исцртавали 

нормалне и паралелне праве и тако добијали 

различите правоугаонике и квадрате. Добијене 

правоугаонике и квадрате су бојили основним 

бојама (црвеном, плавом и жутом). Помоћу 

лењира подебљавали су линије црним 

фломастером и тако добили цртеж по узору на 

Пита Мондријана. 

Затим су цртали мотиве по жељи и 

поновили поступак цртања правих и бојења. 

На занимљив начин ђаци су поновили 

садржаје из геометрије (подударне, 

симетричне фигуре, паралелне и нормалне 

праве, цртање правоугаоника и квадрата), 

научили које су основне боје и развијали 

прецизност у раду. 
 

Љиљана Вићовац 

 

Математичке спирале 

Да ли знате шта су математичке 

спирале?  

Једноставно речено то је спирална слика 

настала на поновљеним математичким 

низовима. Ми смо као низ узели таблице 

множења. Како смо то радили? Изаберали смо 

број и написали његов низ множења, нпр. број 

3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30. Затим 

смо низ претворили у низ само једноцифрених 

бројева. То смо радили тако што смо код 

двоцифрених бројева сабирали цифре 

десетица и јединица. Кренули смо са цртањем 

на следећи начин: одредили смо почетно 

тачку, цртали смо линије од 3, 6 и 9 

квадратића по правилу: десно 3 квадратића, 

доле 6, лево 9, горе 3... Понављали смо 

поступак док нисмо стигли до почетне тачке и 

затворили слику, а онда смо кренули да 

бојимо и украшавамо.  

Стварање спиралне математичке 

уметности утиче на развијање различитих вештина, као што су концентрација, пажња, 

прецизност, уредност, и доприноси интегрисању математичких и уметничких вештина. 
 

Љиљана Вићовац 
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Шетња у природи  

Ученици свих разреда из Поповића дружили су се са природом док су пролазили кроз 

биљ ни свет краја, 21. маја 2021.  

Уживали су у шетњи и природи. 
 

Ружица Будимкић 

Светски дан лептира 

Светски дан лептира ученици II3 и IV3 обележили разним активностима 28. маја 2021. 

Одгледали смо и анализирали презентацију о лептирима и њиховом животу. Ученици су 

раније добили задатак да пронађу занимљивости о лептирима и да их напишу у виду 

материјала за пано. Заједно смо у енциклопедији пронашли још интересантних података.  

На часу српског смо састављали стихове о лептирима. Заједно смо саставили песмицу 

од шест стихова, где почетна слова када се читају вертикално чине реч ЛЕПТИР. На часу 

ликовног смо цртали лептире. 

Другаци су на математици уз помоћ квадратне мреже цртали лептире и поновили 

градиво о осној симетрији. Од дечјих радова смо уредили пано. 

 

Ружица Будимкић 



 

 

Школски лист Чаролије, страна 11 

 

Јун 

Брзином до звезда 

Основна школа „Милорад Мића 

Марковић“ је 1. јуна 2021. године била 

домаћин међушколског спортског 

такмичења „Теленор Брзином до 

звезда“ у спринту на 30 метара. 

Такмичиле су се три школе са 

територије општине Сопот, ОШ „Јелица 

Миловановић“ из Сопота, ОШ „Цана 

Маријановић“ из Раље и наша школа. 

Учествовало је 48 ученика. Такмичари 

су били спремни, весели и уживали су 

док су их са трибина бодрили другари. 

Ученици који су стигли до финала 

представљаће нашу општину на 

градском такмичењу. Нашу школу ће представљати Анастасија Пантелић III1, Хелена 

Мaрковић III1, Дуња Гајић III2 и Младен Милутиноовић IV1. 

Ученици наше школе Анастасија Пантелић III1 и Младин Милутиновић IV1, као 

победници финалне трке, изабрани су за капитене општинског тима. 
 

Марина Луковић 

Дружење са будућим првацима 

У издвојеном одељењу у Поповићу 

25. маја 2021. ученици четвртог разреда 

са учитељицом угостили су у својој 

учионици своје мале другаре, будуће 

прваке. Њима су ученици извели 

пригодан програм. Затим су се будући 

прваци представили са по једном 

рецитацијом. Заједно смо цртали, певали 

и гледали цртаћ по њиховом избору. 

Старији другари су будуће прваке 

упутили у школски живот и правила 

понашања. Дружење смо наставили у 

школском дворишту у заједничкој игри.  

Ученици су другарима израдили и 

поклонили честитке, а учитељица пригодне поклончиће. Фотографије се могу погледати на 

фејсбук страници школе. 

Ружица Будимкић 
 

Наставница енглеског језика Марина Ружић и учитељица Слађана Миловановић, са 

ученицима IV1 одељења, организовале су заједничко дружење са будућим првацима и 

њиховим васпитачицама, 31. маја 2021. у Малој Иванчи. Ученици четвртог разреда и 

предшколци су се представили једни другима, међусобно разговарали, размењивали 

искуства и рецитовали стихове. На крају дружења четвртаци су предшколцима поделили 

ликовне радове, своја мала уметничка дела, као и симболичне поклоне, мале знаке пажње, 

док су предшколци својој будућој учитељици поклонили збирку цртежа. 
 

Слађана Миловановић 

 

Будући прваци посетили су школу и своју будућу учитељицу Босиљку Ћорковић 16. 

јуна 2021. године. Том приликом провели су два часа дружећи се са учитељицом и 

четвртацима. Сусрет је обављен на отворном, у школском дворишту и игралишту. 

Предшколци су се представили, разговарали са четвртацима и ликовно се изразили 

цртајући кредама по терену. Сви су били срећни и весели. Учитељица и будући прваци 

једва чекају септембар да заједно стварају свет пун слоба, бројева и боја. 
 

Босиљка Ћорковић 
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Макете 

Током јуна 2021. ученици петог разреда неше 

школе реализовали су са наставницом географије 

Радицом Јаћимовић један занимљив пројекат. Након 

обрађених лекција које се тичу рељефа, ученици су 

израђивали макете тока реке. Макете садрже приказ 

извора, тока главне реке и њених притока и ушће. 

Ученици су били јако креативни. Неко је представио 

ушће главне реке у другу реку, неко у море, језеро или 

океан. Елементе макета правили су од глине, гипса, 

старих новина и украшавали су их по жељи. Сви су се забавили, поновили градиво на један 

креативан и занимљив начин. Макете су изложене у учионицама или холу школе. 

Наставница је била јако задовољна и најбоље радове наградила одличним оценама.  
 

Вишња Ићитовић V2 

Излет 

Једнодневни ученички излет у организацији 

наставника географије Радице Јаћимовић 

реализован је 23. јуна 2021. године. Полазак је био 

у 8 часова испред школе у Малом Пожаревцу, а 

повратак у 18 часова. На пут је кренуло 48 ученика 

петог, шестог и седмог разреда, наставник 

географије и наставник историје. Они су обишли 

Авалу, Споменик Незнаном јунаку и Авалски торањ, 

Музеј Јована Цвијића, Калемегдан и Природно 

добро „Мали Дунав“ Радмиловац. 

Упознавањем и проучавањем нових крајева, 

истицањем значаја културно-историјских места које 

смо обишли, остварени су циљеви и задаци 

ученичког излета. Овим активностима повезан је 

садржај више наставних предмета: географије, 

биологије, историје, српског језика и књижевности, 

ликовне културе и грађанског васпитања. 

Излет је реализован по плану и програму 

наставе географије и испуњава образовно–културну 

функцију. Ученици се задовољни вратили. 
 

Радица Јаћимовић 

Пројекат Екологија 

Ученици осмог разреда у оба одељења реализовали су током маја и јуна 2021. 

пројекат Екологија повезујући биологију и грађанско васпитање.  

На часовима биологије при-

премили су реферате о еколошким 

факторима и загађењу, истраживали 

утицаје живе и неживе природе на 

загађење.  

На часовима грађанског васпи-

тања проналазили су добре и лоше 

примере очувања животне средине на 

локалном нивоу. Припремали су 

презентације ии паное.  

Радом на пројекту ученици су 

обогатили своје знање и развили свест 

о значају очувања животне средине. 

Природа припада свима! 

 

Јована Глишић VIII1 
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Радови из географије 

Ученици осмог разреда, 

припремајући се за предстојећи 

испит мале мауре, реализовали су 

истраживачки рад са наставницом 

географије Радицом Јаћимовић о 

планинама и националним пар-

ковима Србије.  

Истраживање је помогло 

ученицима да понове одлике и 

карактеристике рељефа, локализију 

планине и националне паркове на 

карти Србије. 
 

Јована Глишић VIII1 

 

Весели час ученика четвртог разреда 

Ученици четврих разреда наше школе 

провели су увеселом расположењу последњи 

дан у школској години са својим 

учитељицама.  

Дружили су се уз музику и грицкалице, 

евоцирали успомене и догодовштине од првог 

до четвртог разреда. 
 

Слађана Миловановић 

 

Приреба у Поповићу 

Ученици у Поповићу припремили су 22. јуна 2021. приредбу поводом завршетка 

школске године Сместили су јунаке бајки у чекаоницу ковид амбуланте и на духовит начин 

показали борбу против ове опаке болести. Публика је била одушевљена, а мали глумци 

награђени великим аплаузом. 
 

Ружица Будимкић 
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Спорт у школи 

У здравом телу здрав дух! 

Од кад су се бројке заражених 

вирусом Корона повећале, школу 

похађамо по посебним протоколима и 

уз велику бригу о препорученим 

мерама. Часови су се одржавали у 

више наврата онлајн. Вратили смо се 

у школске клупе уз мере опреза.  

Наш омиљени предмет, физичко 

васпитање реализује се уз много 

потешкоћа. Немамо екипне спортове, 

а самим тим нам они много недостају. 

Радовали смо се и фудбалу, и 

кошарци, и одбојци. Часови су сада 

сведени на индивидуално вежбање и разгибавање. Наставница Милена је смислила да нам у 

гугл учионицу шаље снимке различитих вежби, тако да и у кућним условима можемо да 

вежбамо. А често се укључи и цела породица.  

Часови у школи су ипак занимљиви. На клупама у школском дворишту радимо 

склекове и трбушњаке и остале вежбе које су нам корисне. Вежбање би требало да буде 

наша рутина, свакодневица. Када вежбамо, здрави смо, имамо више кондиције и осећамо се 

фантастично.  

Током вежби нака нас инспирише пословица У здравом телу – здрав дух. 

 

Симонида Марковић VI1 

Међународни фестивал 

оријенталног плеса 

Ученица наше школе Дуња 

Живковић II2 учествовала је на 

међународном фестивалу оријенталног 

плеса у Истамбулу. Својим талентом 

привукла је пажњу и освојила медаљу 

и диплому. У наствку доносимо њена 

запажања и утиске са такмичења. 

Утисци са међународног такмичења 

Са плесном школом сам ишла на 

такмичење у Турску. Током пута сам се 

дружила са другарицама. Био је јако 

узбудљиво. Боравили смо у турском 

главном граду Истамбулу. Обишли смо 

све знаменитости. Уживали смо у свим 

леполатам града, нарочито у храни. 

Обишли смо Аја Софију, Плаву џамију, 

Капали Чаршију, крстарили смо 

Босфором. У суботу, 5. јуна, одржано је 

такмичење на ком смо освојили прво 

место. Ово је било моје прво путовање 

са плесном школом у иностранство, 

било је предивно искуство и одличан 

провод. Надам се да ће бити још много 

путовања, награда и дружења. 

 

Дуња Живковић II2 
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Дечије стваралаштво 

Личност којој се дивим 

Моја бака се зове Јасмина. Има педесет девет година. Завршила је библиотекарско-

књижарску школу и само две године Природно-математичког факултета, смер Географија. 

Радила је као библиотекар у градској библиотеци у Сопоту и као инкасант на наплатној 

рампи Бубањ Поток и Мали Пожаревац.  

Највећи део свог живота провела је бринући о својој породици. У тој бризи је понекад 

знала да претера као што претерује и у очекивањима. Ако се та очекивања не испуне, 

највећим делом криви себе јер схвати да је претерала. То је добро, али ништа не мења јер 

је тврдоглава, тако да се прича стално понавља. У мом случају је то велики проблем јер 

понекад као да заборави да сам ја само дете па морам да је потсетим. Ипак, прија ми њена 

брига и њена пажња јер највише времена проводим са њом. Од како нема деде, њена „поља 

моћи“ су доста ослабила па се лакше дише. Тата каже да је то зато што је бака „потонула“. 

Сада морамо ми њој да помогнемо јер она увек ставља нас и наше потребе испред својих.  

Моја бака је посебна и ја је много волим. Захвална сам јој за све што је учинила за 

мене. Због тога она има посебно место у мом животу, а и ја у њеном. 
 

Ања Секулић III1 

Особа којој се дивим 

Биљана Чекић је једна сасвим обична девојчица која је преко ноћи постала позната. 

Она ујутру устане пре шест, оде у школу, а чим се заврше часови одлази кући да 

уради домаћи и да после помогне породици око стоке и на њиви. Биљана има тринаест 

година, дугу смеђу косу, смеђе очи. Иде у осми разред и одличан је ђак. Живи у селу 

Срефије код Козарске Дубице са оцем, братом, сестром, баком и деком. Одувек је маштала 

да постане глумица. Када је у школи била пријава за кастинг за филм „Дара из Јасеновца“, 

Биљана се одмах пријавила. Изабрали су је међу две хиљаде деце. Биљана је била 

пресрећна. Из њене породице девет рођака је било у колони за Јасеновац. Једино је њена 

прабаба преживела. Гледала сам филм. Мало гледала, а мало плакала. Следећег јутра на 

свим каналима причало се о Дари из Јасеновца. Сви су хвалили њену глуму. Изгледало је 

све стварно као да се тог тренутка и дешава. Једна девојчица која живи у неком удаљеном 

селу, мучећи се, својим трудом и радом успела је много. А тако је мала. Завршиће школу 

глуме, оправдаће поверење својих професора, породице и људи са филма, као и својих 

многобројних фанова.  

Одушевила ме је својојм глумом. Тако је природна и драга. Обожавам је јер је мало 

стрија од мене и желим јој да јој се све жеље у животу испуне.  

 

Анастасија Крстић III1 

Шта ме то чини срећном 

Од када дођемо на овај свет, увек постоји нешто што ће нас усрећивати. 

Породица је најважнија. Од почетка живота је са вама. Тако и ја. Свака секунда са 

мојом мамом ме усрећује. Сваки њен осмех који видим када се пробудим, мени улепша дан. 

Чак и када је у мојој глави тмурно небо и пада хладна киша, она ме топлим загрљајем 

угреје и тада Сунце почне веома јако да греје. Имам само њу, која ме усрећује и познаје ме 

најбоље. Иако са мном и мојом мамом живе њена сестра, њен муж и њихова два сина, мене 

то још додатно усрећује. Ја њих волим подједнако, али мама је мама. Нисам имала прилике 

да живим да њеним родитељима, али када видим њу и моју тетку, тада видим и њих. Мене 

су више одгајили тетка и теча, јер је мама радила по цео дан, али то не значи да ја њу не 

волим. Свака секунда са њом мени значи све. Од малена ме је учила и васпитала на прави 

начин. Захвална сам јој на томе и за све што је урадила. Чини све за мене, али ја јој толико 

љубави и узвратим. Она замењује и Сунце и Месец. Чак и када је ноћно небо тмурно, она 

успе да ми покаже и ту најмању звезду која провирује кроз облаке. Нежни пољупци пред 

спавање помажу ми да брже заспим. Њен загрљај ублажи, а понекад и поништи највећу 

бол. 

Свака мама је за своје дете најбоља, али моја мама је за мене све, свака ствар, свака 

ситница... Ни један динар не може да замени моју супер маму! 
 

Катарина Кoзић VI1 
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Лик Марка Краљевића 

Марко Краљевић, велики српски јунак, представља најсветлију тачку којој се народ 

враћао у тешким тренуцима и у сивилу страдања под турском влашћу. Увек спреман да 

помогне немоћнима, да се супротстави јачима од себе, Марко даје наду народу да се бори 

против зулума и угњетавања. Он је симбол снаге и човештва, срчаности и оданости своме 

роду, грдосија која маше буздованом и излази на мегдан снажним и љутим противницима. 

Не боји се већих и снажнијих противника јер има помоћ натприродних сила, својих 

посестрима вила, а понекад се служи и лукавошћу да савлада непријатеља. 

У песми „Марко Краљевић укида свадбарину“, показао је своју саосећајност и 

храброст. Њега погађају туга и несрећа људи из народа, зато се супротставља свима који 

чине неправду и угњетавају друге људе, нарочито оне слабе и без заштите. Сазнавши за 

проблем који има српска девојка коју је срео, Марко одлучује да јој помогне и да се 

супротстави зулуму Арапина. Та помоћ слабима и излазак на мегдан Турцима и Арапима,  

давала је снагу народу да се бори против зла и угњетавања. Марко решава проблем као 

прави јунак и излази на мегдан Арапину. Сваки мегдан и победа Маркова, истовремено је и 

победа самог народа. Зато му народ захваљује кроз стихове: 

„Бог да живи Краљевића Марка, Који земљу од зла избавио...“ 

Марко Краљевић је добар и према животињама, брине о свом верном коњу Шарцу који 

га је носио кроз многе битке и победе. Као заштитник рањених и нејаких приказан је и у 

песми „Марко Краљевић и орао“ јер је спасио живот орлу и његовим птићима. Животиње му 

заузврат помажу када се он нађе у невољи. 

Марко Краљевић је у епским песмама приказан као снажан, праведан, пун саосећања 

према нејакима и зато је представљен као борац за слободу српског народа против Турака. 

Певајући о Марковом јунаштву и подвизима, народ је ишао ка слободи. 
 

Катарина Козић, VI1 

Храбри Марко Краљевић 

Био на боју Краљевићу Марко са својим коњем Шарцем, 

А Шарац се суочио са злим коњем Вранцем. 
 

И говори Краљевићу Марко „Заслепи га сунце жарко да га не види небо јарко“. 

Тад сунце огреја јако и заслепи коња Вранца и подиже коња Шарца. 
 

Он победи и титулу освоји. 

Похвали га Краљевићу Марко „Добар си био, није те оборио.“ 
 

Вук Живановић III2 

Теодора Грујић II2 
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Другарство 

Другарство је прави дар, 

То је добра ствар. 

Другарство не познаје границе, 

Са друговима пишеш нове странице. 

 

Другар нам пуно значи, 

Другарска љубав посебно зрачи. 

Са другарима се дели срећа и туга, 

Срећан сам што имам три добра друга. 

 

Матија Јовичић II3 

 

Песма о другарству 

Другари се не ругају, 

Већ лепо друже и играју. 

Другари се не туку, 

Већ се чврсто држе за руку. 

 

Другари се не муче, 

Већ заједно уче. 

Другарство свима треба, 

Јер се другар воли до неба. 

 

Филип Димитријевић II3 

 

Другарство 

Другарство је лепо 

Као цвет из баште, 

Као бајка из маште. 

Имати друга је све то. 

 

Кад имаш друга 

Ти си богат човек. 

Нећеш имати брига 

А имаш пријатеља довек. 

 

Кад имаш друга 

сто пута си јачи. 

Ништа ти не може туга 

Јер имаш доброг друга. 
 

Урош Векић II3 

 

Песма о другарству 

Другарство је љубав, 

Другарство је срећа, 

Уз доброг друга 

Свака радост је већа. 

 

Друг је увек ту за тебе, 

Да ти реши све проблеме, 

У радости и у тузи 

Ту је да ти руку пружи. 

 

Без другарства свет је празан, 

Ружан,хладан и прозрачан. 

Другарство нам живот значи, 

Другарство је штит најјачи. 
 

Никола Миљковић II3 
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Мој дека 

Мој дека на небу сја као анђео са крилима. 

То најбоље знам ја као шара са ћилима. 
 

У срцу је заузео велики крај који сада као празан кутак стоји. 

Сада је упознао цео рај, а пуста судбина себе кроји. 
 

Јако је болело да га дам, али како да знам да ли је горе? 

Како сам само могла да допусти да остане сам? 

Свићу уплакане и пусте зоре. 
 

Али као и њему, живот ће брзо проћи 

Обећала сам му бићу добра у свему и ја ћу једном  доћи њему. 
 

Где пупољак расте саградиће се твој храм 

Тамо где певају најлепше ласте за моју слику си најлепши рам. 
 

У седамдесет трећој години си остао сам 

И сада си заузео посебно место 

Покушала сам све да ти дам, узео си само нешто. 

         Милица Трајковић V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена Ристић III1 
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Водим те на једно место 

Волела бих да ми даш прилику да те 

одведем на једно место. Није свима 

приступачно, јер мислим да не заслужује 

свако да га посети. Волела бих да те одведем 

у обилазак својих мисли и осећања.  

Волела бих да врло добро осетиш сваку 

моју емоцију и свако моје недостајање. То 

место је врло добро скривено у мени и не 

може свако да га препозна. Волела бих да 

погледаш сваки мој страх, сваку моју емоцију 

и сваку моју потребу за било чим. То место је 

увек пуно некаквих дешавања и неких мисли 

и никада не одмара. Понекад покушам да ти опишем сваки мир и сваку борбу која се ту 

налази. Али, нисам сигурна колико добро објашњавам. Волела бих када би постојала нека 

карта за вожњу тим местом. Волела бих када би могао да видиш сваки инат и сваку срећу 

јер све што се тамо дешава има додатне приче које се речима не могу објаснити. Највише на 

свету бих волела да видиш захвалност коју осећам према теби.  

Једноставно иза сваке моје жеље и осећаја стојиш ти. И када би се указала могућност, 

само би ти има оправо да тамо путујеш. 

Ена Петровић VIII2 

Свака јој част 

Свака особа мени драга се разликује. Од свих би издвојила једну којами је узор. 

То је моја сестра од тетке. Зове се Анастасија, има шеснаест година и иде у средњу 

школу. У основној школије била одличан ђак што је наставила и у средњој. Ишла је на 

многобројна такмичења из српског језика, енглеског језика, математике, географије. Више 

пута је освајала прва места, поготово из енглеског језика. Поставила је себи циљ у животу. 

Полако, али сигурно га и остварује. Воли да путује, па јој је жеља да постане стјуардеса. 

Даје ми савете, помаже ми у свему што радим. 

Поносна сам што имам такву сестру. Угледам се на њу, волела бих да будем слична 

њој, јер је стварно дивна особа. 

Сара Живковић VI2 

Реч по реч и поче занимљива прича 

„Е мој синко, не знаш ти како је лепо за своју земљу крв проливати, живот дати, за 

брата главу положити.“ „Молим те, реци ми нешто о томе.“  

И тако поче прича... 

„Чисто јутро, сунце извирује иза брда. Чују 

се само звуци топова и метака. Браћа не 

посустају, боре се, гину за домовину. На старим, 

изнуреним лицима види се истинска љубав према 

домовини. Сви мисле: ‘Боже, докле више, докле 

ће више овај народ патити, докле ће ратовати?’ 

Погледах поред себе и угледах рањеног брата, 

храброг војника, крв му се слива на полуживо 

тело. Једино што сам чуо била је реч ‘воде’. Како 

доћи до воде? Поточић је на другој страни, а меци 

на све стране лете. Прекрстих се, узех шлем и 

појурих према потоку. Меци су зујали поред 

главе, брзо захватих воде. У глави ми је било 

лице рањеног војника. Како сам журио, пола воде 

ми се просуло. Када сам стигао, брзо сам, како 

сам зано и умео, гурнуо воду до рањеног војника. 

Он попи и издахну. Јадничак, колико се напатио.“ 

Онда застаде и погледа у моје замишљено 

лице. „Е, какви су то Срби били“, помислих у себи. 

 

Лазар Поповић VIII2 
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Видим, чујем и осећам пролеће 

После дуге и хладне зиме, дошло нам је лепо, топло пролеће.  

Дрвеће је почело да пупи и да цвета. Трава се зелени. Лепо миришу процветали 

зумбули. Више времена проводимо напољу где се од недавно чује цвркут птица. Враћају се 

птице селице и обнављају своја гнезда. Цвркут ме увесељава док возим бицикл. Посматрам 

вредне људе како тракторима одлазе на њиве да их обрађују. Осећам топао ваздух и 

атмосферу пролећа.  

Пролеће је једно од најлепших годишњих доба јер се природа буди и све почиње 

испочетка. 

Вељко Симић V2 

Зашто ме не разумеш? 

Моја генерација и ја смо тренутно у годинама које одрасли не разумеје, а заборављају 

да су и они некада били деца.  

Смета им наш бунтовнички став, укинули би све мобилне телефоне, компјутере, 

игрице. Мисле да смо незрели и погубљени у времену и простору. На пример, моја мама има 

баш такво мишљење. Свакодневно ми говори да ме телефон и савремена технологија 

уништавају, да данас на друштвеним мрежама ништа паметно не могу да видим и да немам 

резервни живот да бих га трошила на такве ствари. Не могу да кажем да су друштвене 

мреже корисне, али мислим да одрасли не разумеју да је данас живот без интернета и 

социјалних мрежа немогућ. Често се расправљам са мамоми око неких смешних ствари. Ја 

сам тада убеђена да она мене ништа не разуме, а у себи бесним и вичем јер се у том 

тренутку не слажем са неким маминим аргументом. Наравно, после схватим да мама ипак 

неке ствари зна боље од мене. Она врло често каже да данашње генерације треба да буду 

будућност наше државе, а да је већина деце препуштена телефонима и да их васпитавају 

људи који су популарни на друштвеним мрежама и да то не може да изађе на добро. Не 

слажем се у потпуности са тим, јер ако родитељи знају шта деца гледају, неће бити 

проблема.  

Али опет, у годимама сам каквим јесам, признајем да бих се бунила и за неке ситнице 

и да бих гледала у телефон цео дан и у неку руку разумем маму чак и кад ми се не свиђа 

оно што ми говори. Колико год да мислим да ме одрасли не разумеју, они мени само желе 

добро. 

Aнђела Стојановић VII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуња Живковић II2 Маша Бекрић II2 
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Видим, чујем и осећам пролеће 

После дуге зиме док је све уснуло, лагано покуца на врата пролеће. Сви радо 

похрлимо и отворимо с радошћу та врата иза којих се скривају најопојнији мириси. 

Буде се лагано сва чула. Птице се, након напорног пута, враћају у наше шуме које су 

добиле зелене раскошне хаљине и из сваке се чује песма која позива све да изађу напоље и 

погледају заносну лепоту. По неке хаљине су прошаране белим цветићима, као бисерима, а 

по неке се припремају да нам дају најукусније плодове воћа. Срне и срндаћи поносно 

дочекују своје младунце који трапаво трчкарају пропланцима и откривају лепоту овог света. 

Понеки зец ускочи у башту да се заслади младим зељем, а вредне пчеле сваки цветић 

опрашују да што пре скупе мед.  

Дечија граја се свуда чује, а људи уживају у дугим шетњама. Заласци сунца су лепши 

и сваки сумрак добија златну боју. А тада, у сутон, уморни од игре, певања и радости, 

полако тонемо сви у сан до следећег дана који нас чека са новим изазовима. У пролеће све 

добија неку нову чаролију, изнов и изнова, сваке године ми се чини да никада није исто.  

Свако ново пролеће ме увек изненади, као да долази нова уметница која с радошћу 

слика најразличитије мотиве.  

Ђорђе Петровић VI2 

Занимљива прича моје баке 

Једног дана моја бака и ја смо седеле на тераси и бака је почела да ми прича једну 

своју причу.  

Када је бака била мала, доживела је једну занимљиву авантуру. Седела је на 

пропланку и чувала овце. Видела је да у шуми нешто јако сија. Отишла је да провери шта је 

то и изненадила се када је открила да је то речеица. Била је прелепа, сунчев сјај јој је дао 

диван одсај. Пратила је речицу која је уствари више била поток и открила је воденицу 

окружену птичицама. Баки се то место јако свидело, па је ту често долазила да се игра или 

када жели да буде сама.  

Бака свакодневно прича своје догодовшине из детињства, али ова прича ми је 

најлепша. Увек се изнова радујем док је слушам. 

Кристина Трајковић V2 

 

Дуња Милићевић II2 
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Личност из мог детињства 

Зовем се Лазар и испричаћу вам о свом прадеди.  

Зове се Милан и живи у кући 

поред моје. Има осамдесет пет 

година. Брат и ја га зовемо Мили. 

Док сам био мали, често ме је 

чувао. Од кад је бака умрла, брат и 

ја често идемо код њега да играмо 

карте. Деда је много добар у 

решавању укрштеница и причању 

вицева. Радио је као возач камиона. 

Возио је камион четрдесет пет 

година и путовао је по целој 

Европи. Има добро памћење и често 

зна да помогне тати у проналажењу 

неког обилазног пута. Стар је, али 

је јако паметан. Брат и ја волимо да 

проводимо време са њим.  

Надам се да ће га здравље 

послужити и да ће нам још дуго 

бити трећи играч у фудбалу. Много је лепо имати таквог прадеду. 
 

Лазар Јовановић IV2 

Драга личностиз мог детињства 

Од свих особа из мог детињства одабрао сам да пишем о свом тати. Немамо пуно 

заједничких доживљаја. Памтим један изузетани и описаћу га онако како га се сећам.  

Мој тата се звао Александар и имао је тамно смеђу косу и тамно смеђе очи. Био је 

веома висок и добар. Волео је да се игра са мном и свуда ме је водио са собом. Највише сам 

волео да ме носи око врата. Имао сам три године када је он отишао на небо. Сећам се 

задњег заједнички проведеног Божића. Кренуо сам са татом и комшијама по бадњак. И тад 

ме је носио на рамену. У шуми смо одсекли један велики бадњак за тату и један мали за 

мене. Падао је снег, па смо стигли и Снешка да направимо. Вратили смо се кући и заједно 

прославили бадње вече уз разне грицкалице које су припремиле мама и бака. Сећам се још 

лепих тренутака проведених са татом, али овај ми је најдражи. Често идем код бабе и деде 

за Божић. Сада ме деда води по бадњак. Али ни један одлазак неће бити исти као кад сам 

ишао са татом. Иако сада није са мном, знам да ме гледа са неба и чува. Много ми недостаје 

и тражим га као најсјајнију звезду на небу. Тренутке проведене са њим увек ћу чувати 

дубоко урезане у свом срцу. Волим те пуно, драги тата, и много ми недостајеш! 
 

Павле Пантелић IV2 

Страница из мог дневника 

Среда, 13. 1. 2021. 

Драги дневниче,  

Већ трећи дан сам са родитељима на Златибору. Прелепо је. Све је бело и чаробно. 

Данас смо решили да идемо на жичару, на Торник. Кад смо тамо дошли, било је пуно људи, 

скијаша. Било је јако хладно, али ми то није сметало. Сели смо на жичару и кренули. Био је 

прелеп осећај, као да летим. Доста је високо, па ме је мало било страх да не паднем, али 

сам се препустила и уживала у погледу на јеле и пејзаж под снегом. Вожња је кратко 

трајала, било ми је жао јер је био предиван осећај.  

Кад смо се спустили, имала сам жељу да се скијам, али сам велика кукавица, плашила 

сам се да станем на скије. Ипак сам решила да се спустим пар пута низ брдо санкама. 

Касније смо прошетали и отишли на топлу чоколаду да се угрејемо.  

Данашњи дан ми је био занимљив јер сам пробала нешто ново и уживала. 

Твоја Анђела 
 

АнђелаСтојановић VII2 
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Особа којој се дивим 

Моја тетека Ивана живи у Младеновцу. 

Има тридесет пет година и татина је сестра од 

ујака.  

Лепа је и висока, има дугу смеђу косу и 

крупне кестењасте очи. Весела је и причљива. 

Увек је дотерана и лепо обучена. Гардероба јој 

је скупа, али је она носи скромно. Ауто јој је 

луксузан, али за њу је то обично превозно 

средство. Завршила је мастер студије на 

Факултету организационих наука у Београду, 

као један од најбољих студената. Ина је ИТ 

стручњак и заједно са течом Марком ради у 

својој приватној фирми. Има много посла, али 

увек нађе времена за своје синове. Привржена 

им је и није строга. Воли да путује и сваки 

тренутак слободног времена издваја на 

путовања са својом породицом. Путовала је по 

Европи и Америци. Каже да свако место у које 

оде доживи као најлепше на свету. Зато се са 

сваког путовања враћа пуна енергије и 

прелепих утисака, што јој је увек и циљ. Нико 

и ништа не може да наруши њен ритам, а то је 

пуно рада и уживања.  

Волим је пуно и дивим се њеној енергији 

и ведрини, њеном споју модерног и 

традиционалног. И поред свега што носи савремен начин живота, она је остала своја, 

привржена породици, традицији и правим вредностима. За њу је срећа у малим стварима.  

Много се угледам на њу, прихватам њене животне вредности, много је волим и мислим 

да је посебна. 

Ања Секулић III1 

 

Анастасија Јовановић IV2 
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Такмичења и смотре 

Такмичења 

Општинско такмичење из француског језика: Никола Милошевић VIII2 - 2. место, 

Лазар Поповић VIII2 - 3. место 

Општинско такмичење из енглеског језика: Марко Милутиновић VIII1 - 2. место на 

градском, пласман на републичко, Никола Милошевић VIII2 - 3. место 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада: Јована Косанић VIII1 - 1. место, Јована 

Глишић VIII1 - 1. место, обе ученице су освојиле 2. место на градском и пласман на 

републичко такмичење 

Општинско такмичење из верске наставе - православни катехизис: 3. место - Марко 

Ољача V1, Михајло Милутиновић V1 и Вања Крстић V1 

Општинско такмичење из математике: Андрија Јовановић III1 - 1. место, Павле Ђурић 

V2 - 2. место, Милица Трајковић V1 - 3. место, Никола Милошевић VIII2 - 3. место 

Општинско такмичење рецитатора: Јована Глишић VIII1  - 2. место 

Смотре 

Литерарни конкурс „Из прошлости мога краја“ - 1. место Јована Глишић VIII1 и Тамара 

Кретић VI2 

Рад ученице 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. 

Конкурс „Лепо је волети“ - 3. место Страхиња Лазендић II2 

Литерарни конкурс „А да будемо мало смешни“-  специјална награда Марија Николић 

VIII2 

Конкурс „Ко каже да не читам лектиру“ - похваљени су за изузетан рад на литерарном 

конкурсу Павле Лазендић II2 и Урош Живковић I2 

Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита зашто човек зависи од сателита“ - ученици 

I2 добили су дипломе за изузетан рад 

Конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем“ - захвалница за ученицу Милицу 

Стевановић 

Литерарни конкурс „У бајкама је све могуће“  - 2. место Филип Димитријевић II3, 

похваљен Урош Петровић I2 

Оштро Перце – награђени су Матеја Јеремић II2, Лазар Петронијевић III1, Ања 

Марјановић IV3, Вишња Ићитовић и Анита Николић V2 и Илија Јовановић VI2 
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Андреа Векић I3 
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Анђела Димитријевић IV1 


