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Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима током септембра и октобра
школске 2021/2022. 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. Ту су прилози о обележавању Дана писмености, Дана мира, Дечијој недељи, Дана
европских језика.
У рубрици Спорт у школи прочитајте о реализацији пројекта Брзином до звезда.
На насловној страни је рад ученика Филипа Димитријевића III3.
У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших ђака.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Катарина Козић VII1

Школски лист Чаролије, страна 3

Дешавања у школи
Септембар
Пријем првака
Пријем првака, генерације 2014/2015, у ОШ „Милорад Мића Марковић“, у Малој
Иванчи, одржан је 31. августа 2021. са почетком у 9 часова.
Петнаест будућих првака са својим родитељима је присуствовало свечаном пријему.
Ученике и родитеље је најпре поздравила директорка школе, Ксенија Илић, а потом су
прваци наставили дружење са својом учитељицом.
Слађана Миловановић
Међународни дан писмености
Креативним радионицама 8. септембра 2021. године обележен је Међународни дан
писмености у одељењу I1.
Ученици су поред разговора о писмености реализовали ликовну радионицу на којој су
вајали почетна слова својих имена, док су на часу српског језика исписивали и украшавали
слова која знају. У уводном делу часа ученици су у школском дворишту, на бетону, стварали
своја мала уметничка дела, исцртавајући кредама у боји слова, а у даљем току часа су своје
радове представили и на папиру. У учионици су истакнути ученички радови на паноу.
Радионице су реализоване успешно и у лепом расположењу.
Сви ученички радови се могу видети на ђачком блогу.
Слађана Миловановић
Дан писмености
Дан писмености ученици првог и трећег разреда у Поповићу обележили су низом
активности. Одгледали смо, прочитали и продискутовали припремљену презентацију.
Следећа активност је била је Језичке игре у складу са узрастом ученика. Затим су прваци
украшавали прво слово свог имена, а трећаци су уређивали пано Није, него. Исписивали су
речи које се најчешће пишу погрешно, није авијон, него авион. Пано смо украсили и
радовима првака.
Ружица Будимкић
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Дан пешачења на Космају
Планинарски Савез Србије је организовао
највећу планинарску акцију Дан пешачења под
слоганом „Корак ближе здрављу“, 11. септембра
2021. године. Ученици VI2 ОШ „Милорад Мића
Марковић“ из Малог Пожаревца заједно са
вршњацима из ОШ „Бора Лазић“ из Влашке
обележили су Дан пешачења излетом на локалну
планину Космај који је организовала наставница
географије Радица Јаћимовић.
Дан пешачења је представљао позив јавности
у Србији да се тога дана покрене и направи корак
ближе здрављу. Планинари из целе Србије имали
су циљ да анимирају младе и старе, породице,
тинејџере, пензионере, запослене, школарце и
студенте да се тога дана прикључе акцији и
препешаче 100 метара или целу предвиђену стазу.
Почетак стазе био је у 9 сати код стадиона на
Космају. Ученици су кренули лагано кроз шуму до
манастира Кастељан из 14. века и после пола сата
пешачења стигли на одредиште. Направили су
краћу паузу, упознали се са историјатом манастира
кроз излагање наставнице географије и пут наставили до видиковца, споменика костурнице
на белом камену, манастира Тресије и Споменика борцима Космајског одреда. Дужина стазе
била је 8 км. На крају акције после паузе за ручак, ученици су имали спорске активности на
игралишту на којем су одмерили снаге у фудбалу и одбојци са вршњацима из друге школе.
Деца су стекла ново искуство кроз заједничко дружење уз развијање другарства и
толеранције, формирали су позитиван став о природи и њеној заштити, схватили су значај
здравих навика и стилова живота, обогатили су постојећа и стекли нова искуства.
Радица Јаћимовић
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Дан српског јединства
Дан српског јединства, слободе и националне
заставе обележен је 15. септембра 2021. године на
нивоу свих школа у Србији.
Ученици III1 су на првом часу разговарали са
учитељицом о обележјима српске заставе. Уједно је
обновљено градиво из другог разреда, које је обрађено
и утврђено на часовима света око нас. Ученици су поред
усменог излагања, имали и задатак да на наставном
папиру обоје заставу Републике Србије, као и да наведу
шта се налази на грбу државе.
Александра Милосављевић
Подела бесплатних таблета
Председник
градске
општине
Сопот
Живорад
Милосављевић
поделио
је
17.
септембра 2021. бесплатне таблете ученицима
трећег, четвртог, петог и шестог разреда наше
школе, као и лаптоп рачунаре учитељима и
наставницима. Таблете је добило 133 ђака.
Средства за учење обезбедио је Град
Београд како би ученици лакше и квалитетније
пратили наставу.
Ксенија Илић, директор школе
Дан мира
У одељењу I1, на часовима српског језика и ликовне културе, реализоване су
радионице 21. септембра 2021. поводом Међународног дана мира. Након разговора о миру и
о симболима мира, ученици су у пару, на часу српског језика, представили кроз цртеж белог
голуба са маслиновом гранчицом, као симбол мира, док су на часу ликовне културе цртали
планету Земљу и своје дланове, као позив за мир и повезивање у целом свету. Радионице су
реализоване успешно и у лепом расположењу.
Слађана Миловановић
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Европски дан без аутомобила
Европски дан без аутомобила ученици у Поповићу обележили су 22. септембра 2021.
Ученици су у школу дошли пешице, бициклима, а понели су и тротинете и ролере. На
часу физичког и здравственог васпитања после вежби обликовања, на школском терену су
се возила наша превозна средства која не троше гориво и не загађују околину.
Посебан осврт је био како све те активности утичу на здравље. Деца су размењивала
своја превозна средства и тиме показала важну одлику другарства. Старији су учили млађе
да возе бицикле.
Сви су се лепо забавили и на занимљив начин схватили важност очувања животне
средине.
Ружица Будимкић

Радионица Јесен
Ученици I2 обележили су долазак јесени
радионицом која је реализована 28. септембра
2021. године.
На часовима света око нас ученици су са
својом учитељицом разговарали о годишњим
добима и одликама јесени. Затим су на часу
ликовне културе од плодова јесени правили
животиње и различите предмете. Мириси
плодова су оживели јесен у учионици.
Сви су активно учествовали у раду, а
резултат су многобројни радови који су
изложени у учионици. Ученици су истакли да
воле јесен, укусне плодове јесени и да се радују
сваком дану проведеном у природи.
Радионица
је
протекла
у
добром
расположењу и продуктивном раду.
Босиљка Ћорковић
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Одговоран однос према здављу
Током септембра 2021. у сва три објекта наше школе реализовано је низ различитих
активности којима се унапређују међупредметне компентеције ученика Одговоран однос
према здрављу и Одговорно учешће у демократском друштву. Циљеви активности су
развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, развијање
свести о родној равноправности. Све активности су представљене у документу који се може
погледати на сајту школе.
Марина Луковић
Дан европских језика
И ове школске године смо обележили Дан
европских језика, али без окупљања
и
заједничке
приредбе,
већ
појединачно
у
одељењима седмог и осмог разреда. Разговарали
смо о значају учења страних језика, о њиховом
пореклу и подели, као и о различитим
занимљивостима
које
се
тичу
броја,
заступљености и распрострањености појединих
европских језика. О поменутим занимљивостима
ученици седмог разреда имали су мали квиз, а
осмаци су радили паное на којима су
представили поделу европских језика и неке од
најупечатљивијих занимљивости које се тичу
језика и култура европских народа.
На часовима ликовне културе ученици су
цртали и креирали постере којима су обележили
овај важан датум.
Чланови новинарске секције, заједно са
библиотекарком Марином Луковић истраживали
су како се на појединим европским језицима
каже „срећан рођендан“ и то представили на
карти Европе коју су заједнички урадили.
Данка Стојановић
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Октобар
Сајам здраве хране
Девети по реду Сајам здраве хране Милена Татар одржан је 1. октобра у Сопоту.
Ученици наше школе припремили су презентацију о здравој храни и тиме учествовали на
Сајму. Припремили су здраву зимницу, воће и поврће, плодове јесени.
Причали су са посетиоцима и излагали своје проиводе. Дружили су се са ученицима
других школа, лепо се забавили.
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Едукација о саобраћају
Представници
грађевинске
фирме
COLAS RAIL SA посетили су нашу школу 1.
октобра како би ученицима првог и другог
рразреда у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу
одржали
предавање
о
безбедности
у
саобраћају.
Иначе,
фирма
се
бави
реконструкцијом и изградњом трамвајских и
железничких пруга.
Ученицима је одржано предавање како
би се побољшала свест о ризицима приликом
преласка преко пруге. Пошто железничка
пруга пролази кроз Малу Иванчу и Мали
Пожаревац, указала се потреба за едукацијом која се бави саобраћајним правилима,
информисање ученике и на тај начин унапредити њихову безбедност. Ученицима је указано
на опасности које прете приликом неопрезног прелажења преко пруге или боравка поред
ње. Гледајући цртани филм, ученици су уочавали ризике неопрезног кретања и преласка
преко пруге. Деца су позвана да буду пример једни другима и да се одговорно понашају.
На крају предавања, ученици су добили пригодне поклоне.
Гордана Косанић
Дечија недеља у Малој Иванчи
У периоду од 4. до 8. октобра 2021. у Малој Иванчи обележена је Дечија недеља, под
слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“. Са ученицима млађих разреда учитељи су
многобројним активностима обележили Дечију недељу. Првог дан су разговарали са ђацима
о дечијим правима и другарству. Другог дана одржана је мала приредба поводом пријема
првака у Ђачки савез. Ученици другог, трећег и четвртог разреда су се представили
првацима рецитовањем, певањем и глумом, а потом и прваци њима. Осталим данима, у
складу са епидемиолошком ситуацијом, учитељи су на нивоу одељења организовали
многобројне креативне, ликовне и спортске активности.
Слађана Миловановић
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Дечија недеља у Малом Пожаревцу
Ученици од првог до четвртог разреда у
Малом Пожервцу обележили су различитим
активностима Дечију недељу од 4. до 8.
октобра 2021. Учитељице су разговарале са
ученицима о дечијим правима, обавезама и
поштовању правила.
Реализоване
су
радионице
о
пријатељству. Ученици су организовано, по
одељењима посетили градску библиотеку
„Љубивоје Гајић“ и са библиотекарком
Виолетом
Буквић
реалиовали
ликовнолитерарну радионицу „Наше наслеђе кроз
прошлост“.
Ученици другог, трећег и четвртог
разреда организовали су приредбу поводом
пријема првака у Дечији савез. Ученицима се
посебно допао спортски дан када су били у
прилици да покажу своје вештине у
савладавању полигона препрека и штафетним
играма. Све активности су реализоване уз
поштовање препоручених епидемиолошких
мера, добром расположењу и лепом дружењу.
Фотографије активности поводом Дечије
недеље могу се видети на блогу и фејсбук
страници школе.
Гордана Косанић
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Дечија недеља у Поповићу
Целу недељу смо испунили свакодневним активностима
1. дан – Отварање Дечје недеље, договор о раду и подела задужења
2. дан – Дечја права, исписивање и цртање и уређење паноа
3. дан – Важност спорта и спортске активности, игре које су се некад играле
4. дан – Рециклажа, Модна ревија одевних предмета направљених од рециклираног
материјала, пластичних кеса и џакова, картонских кутија, папира...
5. дан - Пријем првака у савез и приредба старијих другова посвећена првацима.
У свим активностима су учествовали сви ученици издвојеног одељења и предшколци.
Ружица Будимкић
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Радионица Добро дошла јесени
Долазак јесени ученици у Поповићу
обележили су краћом шетњом околином школе
током које су прикупили материјал за радионицу
- јесење лишће и мање гранчице. Касније су од
тог материјала у учионици израђивали слике
које нам красе пано.
Учитељице су са ученицима разговарале о
карактеристикама јесени, јесењим плодовима и
радовима. Ученици су се лепо забавили и
поновили одлике овог годишњег доба на
креативан начин.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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Акција – Да нам планета оздрави!
У оквиру семинара под називом
„Заступајмо природу 2021“ наставници
Андреа Векић II3
биологије у десетак школа на територији
Србије су имали задатак да оформе
тимове које су чинили три ученика седмог
разреда. На састанку преко зума добили
смо
задатак
да
изложимо
највећи
еколошки проблем наше општине. Осим
излагања проблема, добили смо и задатак
да осмислимо решавање тог проблема, са
роком од недељу дана. Еколошка акција
реализована је од 11. до 15. октобра.
Сложили смо се да је највећи
проблем наше општине смеће по улицама
тако да смо дошли на идеју да
организујемо чешћење главних улица у
селу. Директорка школе Ксенија Илић је подржала нашу идеју и обезбедила све што је било
потребно као што су рукавице, алкохол за дезинфекцију, кесе за смеће, течни сапун. У
акцију чишћења биле су укључене и наставница географије Радица Јаћимовић, наставница
грађанског васпитања Марина Луковић, као и ученици петог, шестог и седмог разреда у
Малом Пожаревцу. Осим чишћења, захваљујући наставници српског језика и књижевности
Данки Стојановић, ђаци су се бавили и писањем литерарних радова, као и цртањем
ликовних радова захваљујући наставници грађанског васпитања Марини Луковић.
Од припремљеног материјала са свих наших акција направљен је филм који може да
се погледа на јутјуб каналу наше школе.
Јована Илић
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Уметнички занати и њихови производи
Ученици III1 су на часу ликовне културе 20. октобра учили којим су се то све занатима
људи бавили у давној прошлости, а који су се од тих старих заната и дан данас одржали.
Учили су и на који начин су људи правили разноврсне предмете од вуне, дрвета, стакла и
сл. Том приликом реализовали су са својом учитељицом радионицу „Уметнички занати и
њихови производи“.
Ученици су донели макароне и од њих правили накит који су бојили воденим бојицама
или темперама. На овај начин научили су како од хране коју свакодневно користе могу да
направе огрлице, наруквице, прстење, привеске. Ученици су се јако лепо забавили, неки од
њих су и код куће наставили да праве накит за своје маме и баке.
Александра Милосављевић
Јесењи вашар
Ученици млађих разреда у Малом Пожаревцу организовали су Јесењи вашар 26.
октобра у школском дворишту. Добили су задатак од учитеља да посматрају промене у
природи, да их бележе и анализирају на часовима природе и друштва и света око нас. На
часовима ликовне културе правили су украсе од лишћа и јесењих плодова, маске, шешире и
украсне предмете. На дан организације вашара донели су воће које су међусобно
размењивали и уживали у њиховим укусима. Припремили су и тезгу на којој су изложили
своје радове, радовали се јесењим приликама и уживали. Сви радови су касније изложени и
у учионицама.
Босиљка Ћорковић
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Октобар
Месец књиге и школских библиотекара
Месец књиге и школских библиотекара обележен
је у нашој школи низом интересантих активности и
радионица. Чланови новинарске секције истраживали су
занимљивости везане за народне бајке различитих
земаља и упоређивали их са српским народним бајкама,
истраживали су светске писце бајки. Од припремљеног
материјала направили су пано. Део њихових активности
је био писање приказа и илустрација омиљених
књижевних дела за децу.
Библиотекарка је са ученицима III2 реализовала
радионицу „Препоручи другу шта да прочита“ 29.
септембра. Ученици су причали о својим омиљеним
бајкама и причама, а затим су цртали и писали о њима.
Ученици I1 посетили су библиотеку 4. новембра,
упознали се са правилима понашања у библиотеци,
разговарали са библиотекарком и учитељицом о
бајкама, причама, читању. Библиотекарка им је
прочитала бајку „Три прасета“ о којој су разговарали, а
затим је илустровали. Чланови новинарске секције
припремили су првацима обележиваче за књиге са мотивима бајке „Три прасета“.
Све активности планиране су са циљем развијања читалачких навика код ученика,
медијске писмености, осамостаљивања у одабиру књижевних дела и литературе и
подстицања креативности.
Марина Луковић
Опет ради биоскоп
На часовима Пројектне наставе ученици трећег разреда су реализовали пројекат Опет
ради биоскоп. Повезали смо градиво више предмета; српски језик - одломак из романа
„Хајди“, ликовна култура - израда плаката и улазница. Уредили су учионицу и претворили
је у биоскопску салу. Позвали смо у биоскоп другове из другог одељења и предшколце да
заједно одгледају филм Хајди. Улазница за наш биоскоп била је једна воћка чиме смо
желели да обележимо и Светски дан хране као и Светски дан јабуке. Било је јабука,
крушака, банана, кивија и мандарина. Док смо ми гледали филм, теткица је од направила
воћну салату. После филма смо презентовали пирамиду исхране и подсетили се колико су
јабуке важне за наше здравље.
Најслађи део био је на крају - сви смо се засладили воћном салатом.
Ружица Будимкић
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Јесен на наш начин
Ученици II1 су месец септембар посветили почетку јесени.
На часовима српског језика су писали саставе на тему јесен док су на часовима
музичке културе учили песме и рецитовали.
Ученицима су најзанимљивије активности биле на часовима ликовне културе где су на
занимљив начин представили јесен.
Пошто нам јесен доноси кишу и опало, суво лишће, ученици су правили шешире које
су украшавали сувим лишћем и разним јесењим плодовима.
Знамо да је јесен време када маме и баке спремају зимницу, па су поводом тога на свој
начин украшавали тегле од папира.
Последња активност биле су јесење фризуре - ученици су правили фризуре од лишћа,
шипка и жита силуетама дечака и девојчица од папира.
Сви радови ученика су изложени на паноима.
Милица Лучић
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Занимљиви часови
Занимљив час из биологије
Током септембра ученици петог
разреда у Малој Иванчи добили су од
наставнице биологије Бранке Миладиновић занимљив домаћи задатак.
Након обрађених лекција о ћелијама
ученици су израђивали ћелије од
пластелина и картона. На ћелијама је
морало јасно да се види грађа ћелија.
Ученици су се потрудили и донели
много креативних радова. Наставница
је организовала презентацију радова,
а најуспелије наградила одличним
оценама. Час је био јако занимљив.
Обновили смо грађу ћелија на занимљив начин.
Ђорђе РњаковићV1
Занимљив домаћи
Прве недеље октобра ученици VIII1 добили су занимљив домаћи задатак из српског
језика да направе пано о Вуку Караџићу. Након обрађених лекција из историје српског
језика, посебно смо се задржали на истраживању живота и рада Вука Стефановића
Караџића. Истраживали смо његов рад на речницима, реформи писма и сакупљачке
делатности. Урадили смо паное које смо презентовали на посебном часу. У учионици смо
приредили изложбу радова. Истраживачки рад, као и презентације били су јако занимљиви.
Научили смо нешто ново, поновили оно што смо знали о Вуку из ранијих разреда. Сматрам
да би сваки Србин морао да зна најосновније податке о националној историји и култури.
Зато смо са великим задовољством приступили теми.
Лука Ширник VIII1
Државе Евопе
У октобру 2021. године на
часовима географије смо учили о
државама Европе.
Наставница географије Радица
Јаћимовић је дошла на идеју да, ко
хоће, направи пројекат о некој држави
Европе по избору. Јавило се пар
ученика. Неко је правио о Француској,
неко о Уједињеном Краљевству Велике
Британије и Северне Ирске, неко о
Холандији...
Ученике,
који
нису
направили пројекат, наставница је
пропитала усмено. На тај начин нас је
све оценила. Након представљања
свих пројеката, о сваком појединачно
смо причали и размењивали утиске
као и сугестије. Пројекте урађене на
хамеру смо окачили у нашој учионици.
Наставница је уписала оцене у
дневник и све се лепо завршило.
Сара Живковић и Тијана Грујић VII2
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Занимљив час француског језика
Ученици шестог разреда добили су у
октобру
занимљив
домаћи
задатак
из
француског језика. Радили смо пројекат о
забрањеним стварима у школи. На часовима
ЧОС-а смо од првог разреда говорили о овој
теми, тако да нам је било лако да урадимо
задатак.
Са
нашом
разредном
Радицом
Јаћимовић имали смо сличну радионицу, па нам
је то додатно помогло у раду. Проверили смо и
материјал на интернету. Нисмо имали већих
проблема да припремљени материјал преведемо
на француски. Писали смо о правилима која се односе на забрану причања на часу, доласка
у школу у непримереној одећи, јелу за време часа, телефонирању за време часа и слично.
Радове смо употпунили цртежима. Лепо смо се забавили док смо радили. Наставница је
најбоље радове наградила одличним оценама. Сви радови су изложени у холу школе.
Кристина Трајковић VI2

Занимљив домаћи задатак
За домаћи задатак из француског језика током
новембра 2021. ђаци V1 су правили позивницу за рођендан.
Циљ био да увежбају писање и читање. Ђаци који нису
завршили код куће, радили су на часу, а наставница је на
крају бирала најбољи рад и тај рад наградила петицом.
Један ученик је био задужен за скупљање свих честитки и
прављење изложбе. Ученици су гласали, а све гласове је
наставница бележила на табли. Свако је затим читао свој
рад и наставница је оцењивала читање. Мени и мојим
другарима је овај час био доста занимљив и надам се ћамо
имати још оваквих часова.
Ђорђе Рњаковић V1
Макете вулкана
Крајем
новембра
2021.
ученици петог разреда учили су из
географије о вулканима. Лекције
су биле веома занимљиве. Након
тога добили смо домаћи задатак да
направимо макете вулкана. За
израду макете користили смо
глину, пластелин, стиропор и
старе новине. На часу географије,
8. децембра представили смо своје
радове
уз
демонстрацију
вулканске ерупције. Да бисмо
створили ерупцију припремили
смо сирће, соду бикарбону и
црвену
боју.
Сви
смо
били
одушевљени када су наши вулкани
прорадили. Најбољи радови су
награђени одличним оценама.
На један креативан и забаван
начин научили смо нешто ново, лепо се забавили и дружили.
Ђорђе Рњаковић V1
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Спорт у школи
Теленор Брзином до звезда
Шеста акција Теленор Брзином до звезда одржана је 21. октобра 2021. године у нашој
школи у Малом Пожаревцу. Учествовале су три школе са територије наше општине. Тркало
се 48 дечака и девојчица у спринту на 35 метара. Честитамо победницима!
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Радови ученика
О чему маштам?
Маштам о разним стварима, за неке знам да се неће остварити, али, свеједно, верујем
да хоће. Маштам да путујем, истражујем и откривам неоткривено. Желим да обиђем цео свет
као Магелан и да успут застанем код прашуме у Јужној Америци. Волео бих да обиђем реку
Амазон и истражим биљни и животињски свет. Истражио бих све што могу за пар дана док
не будем морао да кренем даље. Онда бих путовао преко Атлантског океана до Африке и
остао бих тамо само пар сати. Не бих се задржавао због лавова, гепарда, леопарда. Након
тога кренуо бих ка Антарктику и волео бих да се тамо задржим бар дан два да бих
посматрао како пингвини живе, лове и пливају. Наставио бих даље до Аустралије, али бих
ишао што даље од Африке зато што тамо постоји хладна морска струја која је потопила
многе бродове. Свратио бих у Аустралију, видео кенгуре, коале и остале животиње и биљке
које ту живе. За крај бих отпутовао до Азије да видим панде и бамбус. Пут куће кренуо бих
преко копна, преко Кинеског зида, па преко планина Хималаји и Урал, онда преко Црног
мора, Дунавом до Београда. Код куће бих другарима причао о својим путовањима и
искуствима која сам доживео.
Павле Ђурић VI2
Наш војник, наш херој
Ноћ је, ја мирно спавам.
Тамо негде на граници мене неко чува.
Мој војник не спава.
Месец му милује лице,
И понека звезда прави му друштво.
Он гордо шета са пушком на рамену,
И размишља о свима нама.
Да ли се боји?
Он је херој, а хероји се не плаше.
Они чувају нашу садашњост и нашу будућност.
Војник, понос наше домовине, чувар наше тековине.
Носиоци мира и стабилности
У нашој земљи.
Да рата више никад не буде!
Вељко Станковић IV2

Урош Живковић II2

Наш војник, наш херој
Јак као најјача стена,
увек нас чува његова сена.
Нога у чизми, шлем на глави,
Такав је војник прави.
Пушка, пиштољ, униформа права,
Зелена као пролећна трава.
Срећно детињство да имамо,
Слободно свуда да ходамо.
Он је понос, он је дика,
Девојка се свака са њим слика.
Друго име храброст је њему
Сви су му захвални на свему.
И пожелим тада и ја војник бити,
Желим и ја пријатеље штитити.
Да се други не плаше
Док сам ја као војник на стражи.
Огњен Јововић IV2
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Сада знам ко ми је пријатељ
Сваки човек у животу има бар једног пријатеља с којим дели и лепе и ружне тренутке,
али да ли је све увек баш како треба?
Раније сам имала много пријатеља, или сам бар тако мислила. Нисам у потпуности
схватала шта значи прави пријатељ. Мислила сам да је пријатељ свако ко је пријатан према
мени. Мислила сам да имам мноштво правих пријатеља, на крају се испоставило да то није
баш тако. Људи временом покажу и своју другу страну, али лошију, покажу своје лоше
особине. Што сам старија све више схватам свет око себе и да људи углавном гледају своју
корист. Од скоро сам почела да примећујем како људи које сам сматрала пријатељима
постају друге особе, нешто што раније нису били, да у једном тренутку свима падну маске.
Круг пријатеља сам смањила, а разлог томе је дволичност, лицемерје, лажи, надменост и
лажна финоћа људи који су ми само одузимали време и енергију. Не верујем људима,
плашим се издаје и зато не пуштам нове људе у живот тако лако. Имам две или три особе
којима могу да верујем, у које имам поверење и за које мислим да ме неће издати, бар се
надам. Прави пријатељи су постали ретки, или можда очекујем превише од људи.
Бољи је и само један прави пријатељ који ће ме разумети, него петсто лажних.
Анђела Стојановић VIII2
Желим да мењам свет
Свет је једно јако чудно место. Никад не знамо шта нас чека и из дана у дан идемо у
неке нове авантуре. Сви ти градови, државе, села, планине, мора, равнице, крију нешто
ново, крију чуда природе. Ипак, свет има и своје мане. Бескућници који иду где год их
живот поведе, сваки пас и свака мачка која лута улицом без дома и сваки слепи старац који
лута у круг. Превелика загађеност природе доводи до ризиковања наших живота. Да би се
то променило, ми морамо бити ти који ће свет учинити бољим местом за живот. Треба да
пружимо помоћ бескућницима, удомимо псе и мачке луталице, помогнемо слепом старцу да
нађе свој пут. Отпад и смеће не треба да бацамо где стигнемо, већ на местима предвиђеним
за то. Када би се свака особа потрудила да поштује сва та правила, сви бисмо били
срећнији. Сва блага овога света треба да сачувамо, јер је живот само један, и у њему треба
да уживамо као што треба и другима помоћи да уживају. Тако ћемо једино сви бити
испуњени и срећни.
Теодора Петровић VII2

Урош Петровић II2
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Лена Андрејић II2

Желим да мењам свет
Свет је једно лепо место у ком сви живимо. Има доста врлина, али и мана. У истом
свету сви живимо, и он нас на тај начин повезује.
Ми људи имамо право да желимо да на неки начин променимо свет ако нам се нешто у
њему не свиђа.
Ваздух у целом свету је веома загађен. Предлажем и молим да се путевима креће што
мање аутомобила. Возите се тротинетима и бициклима што више можете.
Пре пар дана шетала сам парком. Видела сам превише разбацаног ђубрета ван
контејнера. У читавом парку налазиле су се само три канте за смеће. То је мало за онолики
парк. Требало би да се постави много више канти и контејнера ради побољшања света.
У свету има доста криминала. Крађа и продаја деце по рођењу је све више присутна.
То није добро ни за једну државу. То би требало што пре да се спречи.
Лов на животиње без одобрења је све више заступљен. Криволов је веома кажњив,
али очигледно није довољно.
Људи масовно секу шуме. Не схватају да тако угрожавају животе свих, јер су биљке
извор кисеоника. Без кисеоника нико не би могао да живи. Биљке и животиње су део наших
живота, као и природа и све што нас окружује.
Желим да, колико год могу променим свет. Свака особа на свету би требала да да свој
допринос томе. Апелујем на државу и све људе да среде свет колико год могу.
Тијана Грујић VII2

Јесењи пејзаж
У мом крају јесен
представља увод у хладне,
тмурне и кишовите дане.
Природа почиње полако да
одумире.
Око мене се често чује
хладан
фијук
ветра
и
шуштање лишћа које опада.
Сунце се сакрива иза
тамних и сребрнасто-сивих
облака, трава полако жути.
Све мање је ведрих боја,
ромињају капи кише.
То сивило освежавају
само мириси и боје богатих
јесењих плодова у којима
уживамо.
Јесен поносно свима
поклања грожђе, јабуке,
шљиве, крушке и разно
укусно поврће.
Свуда се шири чаролија природног богатства.
Колико
год
јесен
некада изгледала тмурна, у
мом крају чак и тада сви
предели изгледају чаробно.
Милица Трајковић VI1
Емилија Спасић IV3

Школски лист Чаролије, страна 27

Дан на реци
Покрај моћног и широког Дунава, тик уз ушће
реке Тисе у Дунав, сакрило се насеље Стари
Сланкамен.
Силазећи низ серпентине чинило ми се да
долазим у неки поспани, приморски градић сакривен
иза уздигнутих брда обраслих липом и боровима,
ушушкан у уске војвођанске улице. Место са неколико
десетина кућа, које су поређане уз обалу, као да су
загрлиле Дунав дуж његове обале. А вода широка,
снажног тока, носи гомилу грања и једно ишчупано
дебло, док се јато галебова спушта на површину у
потрази за храном.
Миран септембарски дан, сунце греје својим
нежним зрацима зелене крошње које се протежу са
друге стране реке.
Са ове стране обале два рибарска чамца крећу се
претоварена мрежом. Мотори једва гурају чамце уз
матицу реке, која показује своју снагу и као да говори:
„Не заборавите да ја овде владам“. И баш тако у једном
тренутку дозволи чамцима да крену брже, па их онда
поново успори, гура у страну и усмерава где она хоће
да иду. А рибари, научени на искушења реке,
маневришу тамо амо и полаку напредују ка другој обали и бацају мреже.
Испред мене, уз црвкут птица, поред зелене траве која расте на обали и додирује
воду, шепуре се лабудови. Поносни пар предивних белих птица предводи четири млада
лабуда, шареног перја светло браон боје. Прилазе ближе обали и зарањају главе у води да
траже храну. Подсећају на балерине које плешу неки свој заносан плес и мало неспретан,
као и сва деце која уче нешто ново да раде. Док лагано нестају иза жбуна високе траве,
поглед ми привлачи велики број ластавица које круже изнад моје главе и журе ка својим
гнездима окачени испод стреха оближњих кућа.
Јато патака поносно крстари мало даље од обале, као војници који у колони, један за
другим, иду мирно и гледају шта се дешава око њих. Нису се узнемириле чак ни када су
галебови почели да слећу близу њих. Имају своју мисију и настављају даље да крстаре
реком.
Један обичан септембарски дан у Старом Сланкамену. Један необичан дан у смирај
лета, са сунцем које ме мази још увек топлим зрацима и дан у ком почиње ветар да дува,
узбуркава модру воду Дунава. Прави таласиће, тера опало лишће са улице, носи опори
мирис риба са обале реке и кроз лишће оближњег дрвећа дозива јесење виле.
Катарина Козић VII1
Mоје родно место
Ја живим у једном дивном, мирном месту које се зове Мала Иванча. Моје село је
ушушкано између две планине, Авале са које се види прелеп Авалски торањ и Космаја, тако
да му те планине дају посебну лепоту. Куће су разбацане свуда, у околини има прелепих
храстових шума, воћњака, винограда, њива. Људи у селу су дружељубиви и
гостопримљиви. Јутро у мом селу почиње када се први петао огласи и то је знак да треба
кренути на пољопривредни рад у њиву, а то је обично нека жетва или берба воћа.
А када је зима, обично су сви у топлим домовима. Наравно, увек се одлази у посету
комшијама, деца се тада играју, а одрасли се распричају да том разговору нема краја.
Најлепше у мом селу јесу свадбе, рођендани и таква весеља јер нема бољег провода него
овде. Вече је омиљени део дана у мом селу јер сунце залази па небо буде љубичасте, розе,
наранџасте боје, то људи са уживањем посматрају са својих тераса, а тај чаробни призор
допуњује звук цврчака.
Већини људи је тешко и мучно живети на селу, али они нису свесни шта једно село
може да пружи. Ја своје село никада ни за шта не бих мењао.
Марко Ољача VI1
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Суштина се само срцем добро види
Наш ум ће увек посматрати све логички и практично размишљати, док ће срце дати
одушка осећањима и користити интуицију.
Уколико видите неко дете које трчи, јер је украло нешто хране, ваш ум ће вас навести
да то пријавите, да се припазите, да помислите како су сада и деца постала зли лопови...
Шта ће срце помислити? Да је то нека сиромашна особа која нема хране ни за себе ни за
породицу, па је украло хране људима који је већ имају подоста... Углавном се сви
повинујемо претпоставкама ума, јер нам оне изгледају логичније, али у већини случајева се
претпоставке срца обистине. С друге стране деца се углавном воде осећањима, тачније
гледају све срцем. Док се одрасли воде умом и када виде да треба да се препусте срцу,
кажу да је то несигурно и да се не треба хватати у коштац ни са осећањима ни са срцем...
За њих важи цитат из романа Мали Принц „Одраслима су стално потребна додатна
објашњења.“ Они ће тврдити да срцем гледају само деца и да су они то прерасли и да је
логика главна за гледање свих ситуација. Одрасли ће остати при свом тврђењу до краја,
или ће потврдити шта дете каже само да би их оставили на миру. Деца ће знати све јер
познају своје родитеље и њихова размишљања и помислити као Мали Принц: „Одрасли су
баш чудни.“
Суштину само срце добро види, јер њему не треба дати све информације и скенирати
их дуго. Не треба просуђивати плитко као код ума, већ се водити осећањима, једноставно
имати неки предосећај... О деци роман Мали Принц каже „Само деца знају шта желе.“
Одрасли увек мисле да кад би имали материјално богатство, били би срећни јер они све
гледају умом тј. логички. Децу може усрећити и најмања ситница, јер се она управљају тиме
што срце налаже и за њих је потребно само мало пажње да би били срећни.
Реченица „Човек није срећан ма где био.“ односи се на већину одраслих, јер увек све
детаљно скенирају умом и увек виде неке мане, а тада се све добро брише. Код деце је
другачије, јер она гледају све срцем и увек виде све лепо, а њима материјално није важно.
На први поглед ови цитати су једноставни, али ако се препустите осећањима
схватићете да имају незамисливу дубину.
Симонида Марковић VII1
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Јесен у мом крају
Разнолике боје украсиле су мој крај. Сваки део природе одише јесењим мирисима и
нијансама.
На сваком кораку и у сваком кутку природе осећа се промена. Небо је тмурније, а
лишће на гранама попримило је златне нијансе. Јутра су прохладна и тмурна. Немиран
ветар мрси ми косу док ходам крајем.
Када се подигне магла, тешки кишни облаци односе плаветнило и ведрину неба.
Чини се да је лето тако брзо нестало. Све више су дани кишни и тмурни.
Природа је суморна и тужна. Ветар односи лишће са грана које остају голе и тужне.
Хладна јутра најављују још хладније дане.
Јесен је свуда око нас. Улице су прекривене лишћем и опалим гранчицама које
пуцкетају док ходамо.
Природа се лагано успављује и чека зимски сан.
Софија Лучић IV1

Радови ученика I1
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