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Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима током другог полугодишта
школске 2021/2022. године, за јануар, фебруар и март.
Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума. Наставници
и ученици пишу о прослави школске славе Светог Саве, обележавању Дана жена,
безбедном интренету, школи без насиља, Међународном дану матерњег језика.
Наставница географије Радица Јаћимовић пише о реализованим излетима и
радионицама.
Ту су и извештаји са угледног часа наставнице Софије Зећовић, прилози о
реализованим пројектима и радионицама.
У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших
ученика.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција

Школски лист Чаролије, страна 2

Урош Векић III3

Дуња Живковић III2

Андреа Марковић III1

Емилија Спасић IV3

Школски лист Чаролије, страна 3

Дешавања у школи

Ања Марјановић V1

Јануар
Свети Сава, школска слава
Ове школске године прослава
школске славе организована је у
сва три објекта веома скромно уз
поштовање препоручених епидемиолошких мера. Директорка школе
Ксенија
Илић
поздравила
је
окупљене наставнике и ученике и
честитала школску славу. Након
резања славског колача и молитве
светитељу, присутни ученици су
прочитали своје награђене литерарне радове, рецитовали песме
посвећене Светом Сави, говорили о
његовом животу.
Последња
недеља
јануара
2022. је у нашој школи била
посвећана Светом Сави. Учитељи,
вероучитељи и наставници организовали су посебне часове посвећене
нашем
великом
просветитељу.
Ученици
су
писали
литерарне
радове, цртали, истраживали о
биографији светитеља, читали дела
у којима је главни лик, правили
паное и презентације. Приређене су
изложбе ликовних радова. Најбољи
литерарни радови могу се погледати у наставку прилога.
Марина Луковић
Свети Сава своме роду
Векови пролазе и односе толике догађаје, времена и људе, а до нас допиру трагови
само оних највећих. Један од њих чије се име као светионик пробија од мрачног средњег
века до данас је Свети Сава. Принц и монах, правник и просветитељ, књижевник и радник,
пастир и предводник, неимар и видар, чудотворац и миротворац, учитељ, дипломата,
државник и светитељ.
Импресивна је прича о младићу који је имао могућност да буде владар и ужива у сјају
и раскоши на очевом двору, а изабрао је да као скромни монах живи на Светој Гори и читав
живот посвети уздизању, учењу и просвећивању свог народа. Учио је људе православној
вери, писао прве књиге на нашем језику, подизао прве школе, болнице и цркве, успевао да
од наших непријатеља направи пријатеље. Колико је према другима био благ и решен да
свој народ изведе на прави пут, толико је према себи био строг у посту и молитви. Зато су
га сви Срби волели и поштовали и много година након његове смрти. Због тога је Синанпаша спалио његове мошти на Врачару 1594. године, надајући се да ће тако уништити
сећање на овог дивног светитеља. Међутим, десило се другачије, људи су почели још више
да му се диве и поштују лик и делоСветог Саве, поносили су се његовим именом, као што се
поносе и данас. На месту где су свирепо спаљене мошти Светог Саве, данас стоји раскошни
храм, који је српски народ у знак вечног сећања подигао свом светитељу. На тај начин смо
се, колико је то могуће, одужили њему, светитељу за све што је урадио за нас.
Већ осам векова Срби поносно славе Светог Савуи славиће га док год буду постојали.
Док год постоји култ Светог Саве, постојаће и српски народ.
Анђела Стојановић VIII2
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Лик и дело Светог Саве
Растко Немањић је најмлађи син Стефана Немање и Ане. Растко је требало да буде
наследник престола, али је он од малена био другачији.
Растко Немањић је рођен 1175. године. Разликовао се од друге деце. Од малена се
видело да воли молитве, да воли да учи и чита. Толико је показивао љубав према књизи и
молитви да су родитељи страховали да ће напустити царство. Стефан Немања да би га
спречио, дао му је део земље на управу. И поред тога, Растко је наставио да сања о
манастиру. Заволео је манастире и цркве. За време владавине његовог оца подигнут је
велики број манастира и цркава. Растко је на крају одлучио да крене ка свом сну, ка Светој
Гори. Побегао је! Родитељи су га безуспешно тражили. За то време Растко је добио монашки
чин, а Света Гора монаха Саву. Сава се трудио да просвети свој српски народ, трудио се да
им помогне, да их утеши, усрећи и излечи. Људи су у њему видели доброту и волели су га.
Сава је био оснивач самосталне цркве, дипломата и просветитељ. Стефан Немања 1196.
године напушта владавину и одлази у манастир. Постаје монах и добија име Симеон. Те исте
године и Расткова мајка се замонашује и добија име Анастасија. После две године Сава и
Симеон граде најлепши манастир Хиландар на Светој Гори. Симеон је након смрти
проглашен светитељем. Сава постаје свештеник Хиландара. За то време Савин најстарији
брат Стефан је крунисан и добија име Стефан Првовенчани. Сава је проглашен првим
српским архиепископом. Српска православна црква постаје самостална. Године 1220. Сава
објављује први српски законик Номоканон. Савин брат Стефан умире 1223. године. После
братовљеве смрти, Сава крунише прво Радислава, а пар година касније и Владислава.
Радослав и Владислав су били синови његовог брата Стефана. Сава 1234. године предаје
своју титулу у манастиру Жича свом ученику Арсенију и креће на пут. Путујући обилази
света места.
Разболео се и умро 27. јануара 1236. године у Трнову у Бугарској. Савине мошти
преносе се у манастир Милешево. У 16. веку Турци спаљују мошти Светог Саве у Београду.
На том месту је изграђен храм Светога Саве.
Анита Николић VI2

Лик и дело Светог Саве
Рођен је као Растко Немањић 1175. године у граду Расу, тадашњој српској престоници,
као трећи син Стефана Немање и Ане.
Са својих шеснаест година побегао је на Свету Гору, замонашио се у манатиру Светог
Панетелејмона и добио име Сава. Свети Сава је био српски принц, монах, књижевник,
дипломата и игуман манастира Студеница. На Светој Гори остао је пуних шеснаест година, а
1207. године вратио се у Србију како би помирио своју браћу Вукана и Стефана
Првовенчаног који су се посвађали око престола. Са својим оцем Стефаном Немањом који се
касније замонашио и добио име Симеон, основао је манастир Хиландар на Светој Гори, а
сам је саградио и обновио још 14 манстира, међу којима су манастир Студеница, Жича,
Филокал у Солуну и многи други. Док је боравио на Светој Гори, Сава је написао многа
дела, а једно од најпознатијих је „Житије Светог Симеона“. Међу његовим најпознатијим
делима су „Хиландарски типик“ и „Законоправило“ који представља први српски Устав.
Свети Сава се борио за писменост људи, оплемењивао је људе и духовно их едуковао како
би их приближио Богу. Проглашен је за првог архиепископа Србије 1219. године и тиме је
утемељена и проглашена самосталност српске православне цркве. Како се сматра
оснивачем прве српске школе, многе школе у Србији носе назив по њему, а такође се
сматра и заштитником средњовековне књижевности, па је зато и заштитник просветних
установа.
Свети Сава је умро 1235. године у Трнову, тадашњој престоници Бугарске, а сматра се
да је умро 27. јануара па новом календару, па се тог дана и дан данас прославља школска
слава свих школа у Србији. Из Трнова његове мошти пренете су и сахрањене у манастиру
Милешева 1237. године, а 1594. године Савине мошти спаљене су на Врачару, месту где се
данас налази највећи православни храм на Балкану, храм Светог Саве.
Павле Ђурић VI2
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Лик и дело Светог Саве
Далеке 1175. године родио се млади принц Растко Немањић, у престоном граду Расу,
као најмлађе дете великог жупана Стефана Немање и госпође Ане. Растао је окружен
богатством, изобиљем и моћи, али га такав живот није привлачио. Као младић побегао је од
родитеља и живео веома скромно и далеко од свих. Након пуно година вратио се у своју
земљу замонашен и постао духовни вођа свом народу.
Списатељи говоре да је био мудар и веома леп, скроман и сталожен, пријатан и
друштвен. Био је надалеко чувен и по томе да је завађене мирио, а прави пример су његова
браћа. Такође истичу његову неустрашивост, али и да је био пријатан и отмен па су се
многи на њега угледали и радили што и он.
Као свестран човек оставио је трага у многим областима живота. Уз дугогодишње
залагање успео је да се избори за самосталност српске цркве, а као круна тога дошло је
његово постављење за првог српског архиепископа. Утро је пут српској књижевности
пишући оригиналне текстове на старословенском и на народном језику, а са својим
ученицима у Хиландару и Студеници радио је на превођењу многих књижевних дела. Међу
тим делима налазили су се и они из области медицине и тиме приближио српском народу
учења познатих лекара Хипокрита, Галена и других. Основао је и прве српске болнице, у
Хиландару 1191. године и у Студеници 1208. године и за ове болнице написао је прописе о
раду.
Свети Сава је својим учењем и делом оставио дубок траг у српском народу и као
одмазду за то турски заповедник Синан-паша је 1594. године спалио Савине мошти на
Врачару. На том месту је, у знак захвалности за све што је урадио за српски народ и цркву,
подигнут храм посвећен овом светитељу.
Премало је речи којима бих могла описати сва дела и живот Светог Саве, а да у њима
саберемо све оно што је урадио за живота и колики је утицај имао и касније, а био је само
човек, са свим својим врлинама и манама, али и са најважнијим особинама које су га
красиле, самосвешћу и великом упорношћу и жељом да утре пут у будност српском роду.
Зато нам је поручио:
„Пресецимо и избор воље, као што код многих искорењујемо неситост, и учимо вас да
малим и потребним будете задовољни.“
Катарина Козић VII1

Андреја Илић VIII1

Школски лист Чаролије, страна 6

Лик и дело Светог Саве
Тај
предивни
светитељ
се
одрекао
богатства те је кренуо духовним путем, а такво
одрицање би ретко ко учинио. Он је имао свој
циљ и ништа га од материјалног није могло од
њега одвратити.
Тада је Растко Немањић побегао на Свету
Гору са уверењем да је то његов животни пут.
Иако је добио Захумље да њиме влада знао је да
не жели да се веже ни за шта са овога света.
Његов отац се у старијим годинама повиновао
истом избору као и његов син. Они су заједно
изградили први српски манастир Хиландар, јер
су хтели да сви имају прилику да се моле, да
увиде да ако верују има наде... Свети Сава је
изградио школе, јер је хтео да сви будемо
једнаки по образовању, да нам сва врата буду
отворена. Зато му све школе одају почаст
приредбом коју обележавамо 27. јануара, на дан
када је Свети Сава напустио овај свет. Нека од
најзначајнијих његових дела су Житије Светог
Симеона, Карејски, Хиландарски и Студенички
типик и Законоправило. Тако да је оставио
велике трагове за живота, тако да га сви
Филип Димитријевић III3
памтимо и да никада не остане заборављен.
Градио је и болнице да би сви могли да се лече и
да би се спасло што више живота. Направио је све да би помогао свом народу, био је
огромaн доброчинитељ, хтео је за живота да пружи све што је могао. Његова браћа су се
посвађала око наследства, али онда је дошао њихов Растко који их је помирио над телом
њиховог оца. Он је покушавао да све одржи у миру и хармонији он је овај свет учинио
бољим местом.
Свети Сава је урадио све да би предстојећим генарацијама обезбедио бољи живот,
сада је на нама да му покажемо да смо му захвални.
Симонида Марковић VII1
Лик и дело Светог Саве
Мислим да би требало да посветимо више
пажње Светом Сави, требало би да се поносимо
њиме и да се угледамо на њега.
Свети Сава, то јест Растко Немањић је био
први српски архиепископ и просветитељ. Сећам
се да је отварао болнице и школе. Неки само ово
знају о Светом Сави, али не знају да је Растко
Немањић имао велику љубав према народу и
Богу. Сава је увек био расположен да помогне
другима. Када је био мали знао је шта ће да буде
кад порасте. Ретко ко зна шта ће да буде када
порасте. Растко је ишао ка својим сновима.
Већини њих се жеље често мењају. Али Сава, он
је био упоран. Вредно је ишао ка свом сну да
постане прави монах. Он није исти као ми,
Растко је могао да постане краљ али је одбио.
Одбио је јер је хтео да зна више о Богу, као
што сам рекла имао је ту љубав према Богу.Хоћу
да кажем да морамо да радимо оно што нас чини
срећним и да идемо само напред ка свом сну.

Душан Васић II1

Андреа Ружић V1
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Светосавље и наше доба
Јануара 27. слави се празник целе школе,
То је наш велики празник
Који сва деца воле.
Слави се наш велики учитељ
Који нас је учио слова права,
То је дан наших школа,
Када се слави Свети Сава.
Тога дана се сви обучемо лепо
И идемо на приредбу за школску славу,
Тада смо сви весели и насмејани,
Јер славимо Светог Саву.
Он нас је научио много чему,
Саградио цркве многе и школе,
Због тога је велики и важан,
И данас га сви људи воле.
Важан за цркве, важан за школе,
Важан за сву децу, па и за нас,
Свети Сава је толико велики
Он је наш учитељ, наш људски спас!
Тадија Ђурић III2

Лазар Васић I1

Теодора Грујић III3
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Андријана Милошевић III2

Интервју
На светосавској академији ученик наше школе Михајло Гајић VI2 добио је Светосавску
награду за изузетне резултате – освојено прво место на Републичком такмичењу хармонике.
Тим поводом ученици који иду на новинарску секцију урадили су са Михајлом интервју.
Михајло, четитамо ти на успеху. Колико дуго свираш хармонику?
Пет година.
Како се организујеш, како усклађујеш обавезе према школи са свирањем?
То је прилично тешко, али успевам. Лежем јако касно, али стигнем да учим, врло
добад сам ђак. У музичкој школи просек ми је 5,00 већ три године.
Причај нам мало о такмичењу.
Спремао сам се једанаест месеци. Такмичење је било у Земуну. Учествовало је
двадесетак такмичара, конкуренција је била велика. Свирао сам класичну музику и освојио
прво место.
Да ли планираш учешће на неком већем концерту?
То ми је велика жеља. Вероватно бих и учествовао прошле године да није било
короне. Очекујем следеће године да ће се све нормализовати и да ћу учествовати.
Зашто те је привукла музика и хармоника?
Као мали сам обожавао музику. Слушао сам кући народну музику где је звук
хармонике доминирао. То ми је привуко пажњу. Отац ми је купио хармонику и после неког
времена сам уписао музичку школу.
Шта тренутно свираш?
Свирам хармонику и клавир. Клавир ми је потребан да бих уписао средњу музичку
школу.
Да ли више волиш народну или класичну музику и шта је лашке свирати?
Више волим народну музику. Неке композиције класичне музике су тешке, али и
поједина народна кола су компликована.
Колико си имао јавних наступа и који је оставио на тебе највише утисака?
До сада сам имао 27 наступа. Највише ми се урезао у сећање други наступ који је био
у Тополи када сам први пут освојио прво место.
Реци нам нешто за крај.
Музика је лепа. Поручио бих другарима да се баве музиком ако их привлачи, да иду ка
томе, да се труде јер без рада нема ни успеха ни постигнућа.
Сара Живковић, Тијана Грујић VII2
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Фебруар
Пројекат „Чиме ћу се бавити у будућности?“
Ученици VII1 реализовали су пројекат
„Чиме ћу се бавити у будућности?“ на
часовима француског језика са својом
наставницом Светланом Матко почетком
другог
полугодишта.
Пројекте
су
презентовали 10. фебруара 2022. године.
Часу је присустовала Марина Луковић,
библиотекар школе. Ученици су представили
своје визије будућности, чиме ће се бавити,
како ће изгледати, где ће живети и с ким ће
остати у контакту кад одрасту. Читали су
своје радове на француском, преводили их и
одговарали на питања својих другара.
Присутни ученици су коментарисали радове
и давали сугестије како да се употпуне. Видели смо веома занимљиве и креативне радове.
Утисци са часа су позитивни, ученици су научили нове речи, поновили граматику,
провежбали читање и превод.
Марина Луковић
Je serai...
Quand je serai grande, j´aimerais devenir guide touristique, faire le tour du monde…
J´aimerais surtout visiter les monastères et raconter leur historie aux personnes qui voudraient
en savoir plus. Je veux visiter l´Europe et ses pays. Pendant mon temps libre, quand je ne serai
pas au travail, j´aimerais jouer au basket… Cela peut sembler difficile, mais j´arriverai
certainement à remplir toutes mes obligations.
J´aimerais vivre a Athènes, en Grèce. Je suis surtout attirée par leur culture et leurs
coutumes. Je voudrais visiter le mont Olympe.
Et je ne sais pas comment j´imagine ma future famille, mais j´aimerais avoir un enfant,
un garçon, qui s´appellera Pavle.
Bien sur, je resterai en contact avec toute la famille. Je leur rendrai visite pour les vacances
et les anniversaires.
Katarina Kozić VII1
Je serai…
Informations sur l'auteur:
-Je m'appelle Sara, j'ai treize ans et je suis en 7e année d'école primaire.
Quand je pense à l'avenir, je ne peux pas dire avec certitude à quoi il ressemblera. Je sais que
les chose les plus importantes pour moi seront ma profession, ma famille et mes amis. La
profession est un choix très important qui définira tout mon avenir.
Ma future famille
-Je pense que tout le monde sur Terre aimerait avoir une grande famille unie. J'aimerais
avoir deux ou trois enfants. Comme ma petite sœur et moi rêvons d'avoir une maison ensemble
(nous aimons toujours cette idée), mais nous ne le savons pas si cela se réalisera.
Amis du futur
-J'espère que je resterai en bons termes avec tout le monde dans la classe, qu'on se verra
au moins quelques fois par an, j'ai beaucoup d'amis qui veulent s'inscrire dans le même lycée
que moi, alors je vais certainement être très proche d'eux dans l'avenir.
Que vais-je faire et à quoi vais-je ressembler
-Mon rêve est d'être professeur de langue serbe, je ne sais toujours pas si mon rêve se
réalisera ou non. Je pense que j'aurai les cheveux bruns ou noirs, longs, les yeux noirs, et
j'espère être de taille moyenne.
Sara Živković VII2
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Недеља безбедног интернета
У нашој школи у сва три објекта реализовано је више различитих активности које су
промовисале безбедан инернет. Радионице и разговори на ову тему трајали су од 7. до 11.
фебруара 2022. На часовима ЧОСа разредне старешине и учитељи разговарали су са
ученицима о предностима и манама коришћења интернета, о томе како да се заштите и коме
да се обрате за помоћ. На часовима грађанског васпитања и информатике реалитоване су
радионице са ученицима о сигурном интернету. Ученици су показали велико интересовање
за ову тему. Показали су да знају да препознају интернет преваре и насиље, знају како да
се понашају у онлајн комуникацији, како да препознају претерано обрађене фотографије и
лажне наградне игре. Говорили су о болести зависности од прекомерне употребе интернета,
о непријатним искуствима које су пренели медији, о изазовима и лажним профилима, о
интернет бонтону. Све активности су рализоване са циљем да се ученицима подигне свест о
проблемима који могу настати и о томе како да интернет постане безбедно место.
Марина Луковић
Међународни дан матерњег језика
Радионицу
посвећену
матерњем
језику
реализовали су ученици V1, 23. фебруара 2022.
године. Радионицу су организовале наставнице Данка
Стојаноновић и Марина Луковић. Часу је присуствовао
вероучитељ Срећко Глигоријевић.
На почетку смо разговарали о томе шта је
матерњни језик, како се усваја и преноси, како се
чува од страних утицаја. Библиотекарка Марина нам је
показала букваре инока Саве из 16. века. Били смо
одушевљени шта су све наши преци учили.
Вероучитељ нам је прочитао неке делове на
српскословенском језику. После смо исписивали
најлепше речи нашег језика, на пример мајка, љубав,
Бог, вера, Србија, хлеб. Након тога смо добили
папириће са најстаријим писмом глагољицом и добили
задатакда напишемо своје име или неку другу реч тим
писмом. Ту смо се много забавили. Слова су необична
и тешка за писање, али смо се снашли. На крају смо
покушавали да се сетимо најдужих речи у српском
језику.
Час је био забаван и занимљив. Закључили смо да бисмо могли мање да користимо
скраћенице када се дописујемо, мање да користимо стране речи ако уместо њих можемо да
употребимо нашу и да чувамо наш језик.
Ђорђе Рњаковић V1

Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица
Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица обележен је у
сва три објекта наше школе од 21. до 25. фебруара 2022. године различитим активностима.
Наставници и учитељи разговарали су са ученицима на часовима одељенске заједнице о
насиљу, како га препознати, спречити и коме се обратити у случају насиља.
На часовима грађанског васпитања реализовано је више радионица у којима се са
ученицима разговарало о врстама насиља, ненасилној комуникацији, поштовању,
толеранцији и предрасудама. Ученици су тумачили делове појединих књижевних дела у
којима су теме насиље, анализирали медијско извештавање о вршњачком насиљу,
исписивали поруке пријатељства. Од припремљеног матријала ученици су урадили паное
који су изложени у школи.
Све активности су реализоване са циљем промовисања толеранције, емпатије и
ненасилног решавања проблема.
Марина Луковић
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Излет
Ученици шестог разреда наше
школе заједно са својим вршњацима из
ОШ „Бора Лазић“ из Влашке, 24.
фебруара 2022 године, после завршене
преподневне наставе, учествовали су у
заједничким географским активностима
и посетили Природњачки музеј на
Калемегдану
у
којем
су
имали
предавања на тему „Еволуција“.
Ученици су видели многе кључне
материјалне доказе развоја живота и
најпознатије
експонате
који
су
расветлили еволуцију људске врсте,
приближавајући ученицима механизме
еволуције, као и најзначајнија открића
из те области. Посету изложбе, каталоге
и постере које смо добили на поклон
омогућило је Министарство културе и
информисања Републике Србије.
По завршетку тих активности ђаци
су прошетали Калемегданом, а потом су
посетили
Дечији
културни
центар
Београд и присуствовали отварању
Међународног клуба пријатељства. Прва
представљена држава је Израел.
На свечаном отварању добродошлицу посетиоцима су пожелели директор
ДКЦ
Драган
Марић,
амбасадорка
Израела Мајан Бен Тура и заменик
министра за културу Станко Благојевић.
Ученици су могли да се боље упознају са географаским положајем Израела, културом,
обичајима и традицијом. Учествовали су у квизу и освојили бројне поклоне, уживали у
крофницама и соковима. Радујемо се новим активностима у оквиру Међународног клуба
пријатељства, учествоваћемо и дружити се поново.
Кроз ове активности наша школа остварује Програм умрежавања и сарадње са другим
школама и подстиче пријатељство ученика и вршњачко хоризонтално учење.
Радица Јаћимовић, наставник географије
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Стоти дан школе-тематски дан
Са ученицима првог разреда у Поповићу
организован је тематски дан посвећен стотом
дану школе 24. фебруара 2022. године.
Активности смо започели описом првака како су
се осећали првог дана у школи. Након тога су се
присетили шта су све научили за ових сто дана и
те изјаве смо исписали на сто папирића. У томе
су им помогли другови из трећег разреда. Од тих
папирића смо на паноу-табли формили број сто.
На
математици
смо
радили
задатке
са
упоређивањем бројева и слагали слагалицу где
је решење број 100. Број сто смо сликовито
приказали новчаницом од сто динара, а ученици
су причали шта за њу могу купити у оближњој продавници. На часу ликовног смо цртали
своју школу и другове, а ови радови су се нашли на паноу. Активности су настављене на
часу физичког. Одрадили смо десет вежби обликовања и сваку поновили по десет пута и
трчали на сто метара.
За све своје активности током ових првих сто дана школовања од учитељице су добили
пригодне дипломе.
Ружица Будимкић
Енигматске одељенске новине
Последње недеље фебруара 2022. ученици III1 су у оквиру пројектне наставе и
српског језика радили „Енигматске одељенске новине“. На часу српског језика учили су
како да решавају ребусе, укрштенице и асоцијације, док су на часовима пројектне наставе
самостално израђивали укрштенице, лавиринт, асоцијације и ребусе. Ученици су пред собом
имали разне енигматске часописе, како би се боље упознали са садржајем и успешније
направили своје радове. Сваки ученик је добио прилику да направи од свега по један рад.
Најбоље радове смо изложили на хамер. Ученици су били веома мотивисани,
креативни и заинтересовани за рад.
Јована Петровић

Школски лист Чаролије, страна 13

Март
Поље божура – угледни час
Наставница Софија Зећовић реализовала је угледни час о косовском тематском кругу
песама „Поље божура“ 3. марта 2022. године у одељењу VI2. Часу су присуствовали
директор школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић, Јелена Стевановић, Радица
Јаћимовић, Марија Јоксимовић и библиотекар Марина Луковић. Угледни час је трајао два
школска часа. За добродошлицу присутнима је послужена погача коју је умесила
наставница Радица Јаћимовић.
На почетку часа ученици су говорили о епским песмама, десетерачкој форми, гуслама
и Вуковим казивачима. Представљене су географске карактеристике Косова, легенде о
настанку имена Косово као и митска позадина Косовске битке. Затим су ученици говорили о
божурима и легендама везаних за њих. Наставница је говорила стихове савремених српских
писаца Васка Попе и Милана Ракића повезаних са овом тематиком. Ученици су наставили
излагање говорећи о словенској митологији и Световиду, старом словенском божанству.
Уводнии део часа пратила је презентација коју је припремила наставница Софија.
Главни део часа био је посвећен анализи песама косовског тематског круга. Ученици
су представили историјске чињенице и Србију пред почетак битке кроз драматизацију дела
Симовићевог „Боја на Косову“. У предивним костимима говорили су реплике чиме су
дочарали историјске прилике у Србији тога времена. Затим су анализирали по групама
песме „Кнежева клетва“, „Кнежева вечера“, „Цар Лазар и царица Милица“, „Слуга Милутин“,
„Косовска девојка“ и „Смрт мајке Југовића“. Ученици су били спремни, активни, издвајали
мотиве и теме, тумачили поједине стихове, главне ликове, позитивне и негативне јунаке.
Рецитовали су омиљене делове песама. Посебан утисак на присутне оставио је снимак песме
„Смрт мајке Југовића“ у извођењу глумице Мире Ступице. Након тога присутни су погледали
припремљен одломак из филма „Српски средњовековни јунаци“ који представља кнеза
Лазара као породичног човека, оца и супруга. Ученица VIII2 Анђела Стојановић
представила је историјске податке о кнегињи Милици, њеном пореклу, деци и животу након
Лазарове погибије. На самом крају ученице костимиране у најзначајније женске ликове
косовске трагедије мимиком су се представили док су остали погађали о којој трагичној
хероини је реч.
Евалуацију угледног часа урадиле су ученице новинарске секције. Наставница Софија
је истакла своје задовољство оствареном сарадњом са родитељима ученика и колегама који
су помогли око костима и реквизита. Директор школе Ксенија Илић рекла је да је уживала,
да су и ученици и наставница Софија представили изузетан рад. Педагог школе Наташе
Демић истакла је да је час био захтеван, добро осмишљен и добро су координисане
активности наставника и ученика које су се преклапале. Тема је тешка и захтева, а ученици
су се показали у најбољем светлу.
Марина Луковић
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„Цврчак и мрав“
На часу српског језика почетком марта 2022.
ученици III1 су радили басну „Цврчак и мрав“
Жана де Ла Фонтена. Ученици су учествовали у
тумачењу ове басне, анализирали је и усмено
одговарали на питања. Након тога, на часу
утврђивања, писали су ову басну у стиху.
Ученици су бирали најзанимљивије дијалоге
цврчка и мрава, записивали их, а потом су их
илустровали. Затим су заједно са учитељицом
извукли најупечатљивије делове из Ла Фонтенове
биографије. Били су заинтересовани за рад, а
најлепше радове смо окачили на пано.
Јована Петровић
Дрво генерације
На свом првом часу у природи
ученици I1 су 4. марта 2022, по препоруци
Министарства просвете, засадили садницу
белог бора у школском дворишту, која ће
бити њихово дрво генерације.
Ова
активност
је
првенствено
намењена
подизању
степена
информисаности и образовања деце и
ученика о значају очувања животне
средине, садњи садница и њиховом
одржавању, као и начину на који треба да
брину о природи.
Активност је реализована успешно и у лепом расположењу.
Слађана Миловановић
Осмомартовска приредба
Поводом Дана жена ученици
III1 су реализовали радионицу 8.
марта.
Припреме
за
радионице
започете су на часовима српског
језика када су ученици бирали
најлепше песмице за маме и баке.
Песмице смо потом записали на
честитке и окачили на пано. Ученици
су потом имали задатак да напишу
састав на тему Моја мама, најлепше
радове смо такође изложили. Затим
су правили цвеће од креп папира,
један део ученика је цвеће стављао
у
кутије,
које
су
претходно
самостално украсили. Други део
ученика
је
правио
цвеће
на
штапићима, а потом су украшавали
своје букете машницама, цирконима, шљокицама. Након радионице ученици су за своје
маме и баке припредили приредбу. Рецитовали су најлепше стихове посвећене мамама и
припремили скеч. Приредба и изложба радова могу се погледати на фејсбук страници
школе.
Јована Петровић
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Дан жена
У одељењу I1 обележен је Међународни
дан жена, 8. марта 2022. године Ученици су на
часовима српског језика, ликовне и музичке
културе реализовали бројне активности, које су
углавном посвећене мамама.
Поред рецитаторског и музичког дела, где
су деца певала и рецитовала песме о мамама, на
часу ликовне културе правили су честитке
мамама,
комбиновањем
различитих
врста
материјала и ликовних техника.
Ученици су кроз ове активности развијали
сопствене креативне и стваралачке способности као и љубав према својој мајци и
уметности.
Слађана Миловановић
Школа новца за основца
У периоду од 21. до 25. марта 2022.
ученици I1 одељења су обележили Светску
недељу новца и реализовали пројекат „Школа
новца за основца“.
Ученици
су, након
анализе
изгледа
новчаница и упознавања са биографијом
знаменитих личности које се налазе на
новчаницама, снимили едукативни спотић, који
се налази на ђачком блогу.
Такође у оквиру овог пројекта ученици су
реализовали креативне радионице на којима су
вајали и осликавали новчанице.
Ове активности имају циљ да развијају
креативност и машту, као и финансијску
писменост ученика.
Радионице су реализоване успешно и у лепом расположењу.
Слађана Миловановић
Осми март
Поводом Дана жена ученици у Поповићу уз помоћ
својих учитељица и наставнице енглеског језика Марине
Ружић припремили су пригодан
програм. Он се састојао од
хорских песама, игре, рецитовања и представе. Драмски
текст на тему односа деце са
родитељима
је
написала
учитељица
Сања
Петровић.
Ђаци су отпевали и песму на
енглеском
језику
посвећену
мамама. На часовима ликовне
културе и слободних активности
су
направили
мамама
поклоне - корпице које су
напунили чоколадним бомбонама и упаковали. Поклоне и честитке које су сами направили
су предали мамама. Маме су уживале у програму.
Ружица Будимкић
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Светски дан поезије
Ученици III1 су 21. марта 2022.
обележили Светски дан поезије. Неки
ученици су рецитовали песме познатих
дечијих песника попут Драгана Лукића,
Мике Антића, док су други читали песме
Јована Јовановића Змаја и Љубивоја
Ршумовића.
Затим
смо
направили
заједнички пано где смо истакли значај
овог дана, залепили фотографије наших
најпознатијих песника, а деца су преписала на папир своје омиљене песмице.
Јована Петровић
Извештај са излета
Двадесет ученика шестог и седмог разреда из
Мале Иванче учествовало је у географским
активностима и посетило је 27. марта 2022.
манастир Копорин са црквом Светог Стефана.
Манастир који припада Епархији браничевској
Српске православне цркве налази се на ободу
разуђеног градског насеља Велике Плане при
граничном појасу са Смедеревском Паланком и
представља
непокретно
културно
добро
као
споменик културе великог значаја.
После посете манастиру уследила је посета
Природњачком музеју у Свилајнцу. Природњачки
центар Србије Свилајнац представља спој науке,
образовања, забаве и туризма на једном месту, на
врло специфичан начин. Такав концепт чини га
јединственим
у
овом делу
Европе.
Његова
атрактивност огледа се у јединству великог
изложбеног (музејског) простора и забавног Дино
парка на отвореном. Музејски део чини осам
тематских изложби, које се налазе у самом објекту,
док се једна изложба налази у парку, у
унутрашњости модела вулкана. Обилазак музеја био
је у пратњи водича и стручно вођење кроз осам
изложби у згради музеја - Геолошки времеплов,
Свет минерала и стена, Скелети диносауруса,
Животиње Африке, Небеско камење, Биодиверзитет
Србије и Мамут Кика. У Дино парку се налазе 30
реплика диносауруса у природној величини и модел
вулкана.
После великог уживања упутили смо се до
музеј куће Стевану Синђелићу великом српском
јунаку и војсковођи у Првом српском устанку који је
погинуо у боју на Чегру дигавши у ваздух шанац
пун Турака. Наше треће одредиште било је етно
село Моравски конаци, шетња комплексом и посета
мини зооврту. За крај путовања почастили смо се
најлепшим сладоледом у Поморављу у којем су нам
сва чула уживала. Пут смо наставили ка Младеновцу
и у вечерњим сатима смо стигли испред школе.
Излет је реализован по плану и испуњени су сви
предвиђени културна и образовни задаци.
Радица Јaћимовић
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Пролеће се буди
Током
марта
2022.
ученици
II2
реализовали су пројекат Пролеће се буди.
Циљеви пројекта су били богаћење
речника,
подстицање
на
самосталан
стваралачки
рад
ученика,
размена
литерарних
остварења
са
вршњацима,
сарадничко учење.
Остварене се бројне различите и
креативне активности. Ученици су писали
наставак започете бајке, честитку животињи
у шуми за Дан пролећа, цртали су и писали
песме о пролећу.
Посебно је било занимљиво коришћење
различитих дигиталних алата за размену
идеја и за решавање укрштених речи.
Украшавали су учионицу и правили круне.
Пројекат је успешно реализован и сви
предвиђени циљеви су остварени.
Гордана Косанић

Урош Петровић II2

Свака зезда у Андерсеновом свету лети ка неком детету
Ученици II2 реализовали су пројект са својом учитељицом Горданом Косанић „Свака
зезда у Андерсеновом свету лети ка неком детету“ у периоду од новембра 2021. године до 2.
априла 2022. године. Пројекат је овухватио више различитих задатака. У оквиру првог
задатка ученици су истраживали живот и рад писца, занимљивости и анегдоте из његовог
живота користећи интернет и остале расположиве ресурсе. Организовани су часови гласног
читања омиљених бајки, а затим су од пластелина правили омиљене ликове. Овај задатак је
завршен израдом паноа и презентације. Током другог задатка ученици су са учитељицом
урадили драматизацију бајке „Цвеће мале Иде“, сценографију и лутке за представу од
различитих материјала. Трећи задатак је био израда дигиталне сликовнице. У оквиру
четвртог задатка сваки ученик је одабрао лик из бајке којег је представио на више начина.
Прво су у првом лицу причали бајку, пратећи авантуре лика од почетка до краја бајке.
Затим су ученици постављали питања. Тако су постављали питања цару из бајке „Царево
ново одело“, принцези из бајке „Принцеза на зрну грашка“, девојчици из бајке „Девојчица
са шибицама“… На крају сваки лик је одабрао део из бајке који су читали целом одељењу.
Пројекат је успешно реализован, а сви постављени циљеви и исходи су остварени.
Гордана Косанић
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Читајмо гласно
Ученици наше школе придружили су се акцији Друштва школских библиотекара
„Читајмо гласно“ и током марта 2022. реализовали више различитих активности.
Разговарали су са библиотекарком о прочитаним књигама, о потреби за читањем, о томе
зашто је читање важно. Истакли су значај читања за развијање и богаћење речника, али и
за развитак креативности и критичког мишљења. Ученици су читали гласно у својим
учионицама, школској библиотеци, школском дворишту. Од снимака наставница Марина
Ружић припремила је филм који се налзи на школском јутјуб каналу. На новинарској
секцији ученици су представљали своје омиљене писце и њихова дела, а затим направили
пано.
Ученици II2 су са својом учитељицом Горданом Косанић разговарали о прочитаним
делима, гледали и анализирали припремљене презентације, костимирани у Андерсенове
јунаке читали гласно изабране делове бајки, писали саставе, правили беџеве у дигиталном
алату. Учитељи су са својим ученицима разговарали о потреби за читањем, неговању
матерњег језика, омиљеним дечијим писцима. Поред гласног и изражајног читања, ученици
су илустровали прочитана дела, препричавали одломке својих омиљених романа.
Све реализоване активности имале су за циљ подстицање читања, афирмацију
читалачких навика и развијање читалачке културе.
Марина Луковић

Ко хоће да доживи чудо, мора веровати да она постоје
Ученици наше школе учествовали су у литерарном конкурсу „Ко хоће да доживи чудо,
мора веровати да она постоје“ који је расписала ОШ „Живомир Савковић“ из Ковачевца. Том
приликом Вељко Симић, ученик VI2, освојио је треће место и награђен је књигом. Остали
ученици који су учествовали у наградном конкурсу добили су захвалницу и школски часопис
школе из Ковачевца. Честитамо Вељку и његовој наставници српског језика Софији Зећовић.
Захваљујемо се ОШ „Живомир Савковић“ из Ковачевца на дивној сарадњи.

Ко хоће да доживи чудо, мора веровати да она постоје
Било је лето. Волим лето и летљи распуст. Тада ми долазе сестре из Француске. Увек
се лепо дружимо и забављамо. Али, ово лето је било другаћије од свих претходних.
Договорио сам се са сестрама да одемо да обиђемо деку. Био је последњих месеци
болестан, али ништа није било озбиљно. Али, тога дана када смо отишли дека није седео у
хладовини старог кестена. Било ми је чудно што га нема. Ту нам је причао своје
догодовштине из младости, а ми окупљени око њега смо упијали сваку реч. Када сам ушао у
двориште и видео да га нема, нешто ме је пресекло. Ноге су ми клецале док сам се у себи
питао где је он, зашто нас не чека на старом месту. Бака нам је рекла да му није добро и да
је у кревету, али није ништа страшно. Међутим, када сам ушао, схватио сам да нас је бака
мало слагала јел је ужасно изгледао. Било ми је жао што тог дана дека неће да нам прича
приче испод кестена, што неће да се игра са нама. Седели смо испод кестена и причали, по
мало се и смејали. Нашу причу је прекинуо долазак хитне помоћи. Када сам их видео
схватио сам да је ситуација озбиљна. Дека је био много болестан. Лекари су рекли да мора
у болницу. Тешким корацима, са лажним осмехом и очима пуним суза дошао је да се
поздрави са нама, својим унучићима. Деки је било лоше. Лекари нису имали добру
прогнозу, али ја сам веровао у чуда. Веровао сам и знао да ће се дека вратити из болнице.
Он није смео да оде, јер нам још увек није испричао све приче из младости. Сваке вечери
кад легнем, молио сам се да оздрави и да ми се врати кући. Тихо сам плакао да ме нико не
виси јер ми је тако било лакше. Молио сам се и веровао. Сваког дана му је било све боље,
као да је примио моје молитве. Дошао је дан када је изашао из болнице. Једва сам чекао да
га видим и да загрлим. Договорили смо се да сачекамо деку испод кестена. Сви смо се
окупили. Ауто је стао. Из њега је изашао дека и кад нас је видео почео је да плаче, а и ми
са њим. Када ми је пришао, загрлио сам га о шапнуо му да сам се молио сваке вечери да
оздрави. Пољубио ме је у косу и рекао: „Знам, осетио сам то“.
Веровао сам, верујем и вероваћу у чуда јер ме је овај догађај уверио у то.
Вељко Симић VI2

Школски лист Чаролије, страна 19

Шетња Поздрав пролећу
Ученици у Поповићу су са својим учитељицама реализовали шетњу 23. марта 2022. као
поздрав пролећу. Шетали смо шумом, пољем и воћњаком. Циљеви шетње су уочавање
промена у природи које најављују пролеће, уочавање весника пролећа, сакупљање
материјала за пројекат Дан планете Земље, уочавање загађења у околини.
После шетње смо дискутовали о уоченом, Осмислили праћење одређених промена,
дискутовали о загађењу које је уочено и начинима смањења и цртали природу у пролеће.
Ова шетња је била уједно отварање рада на пројекту поводом Дана планете Земље.
Ружица Будимкић и Сања Петровић

Шетња
Ученици I2 шетњом са
својом учитељицом Босиљком
Ћорковић прославили су долазак
пролећа.
Првих
дана
пролећа
уживали су у шетњи, мирисима
процветалог дрвећа и цвећа.
Босиљка Ћорковић
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У свету ликовних уметника
Од октобра 2021. до марта 2022 године у одељењу I 1 реализован је међународни
пројекат „У свету ликовних уметника“ у оквиру којег су се ученици упознали са пет
ликовних уметника. Циљ пројекта је: Развијање уметничких и креативних способности,
иницијативе, самопоуздања и способности креативног изражавања у складу са узрастом,
знањем и вештинама из подручја ликовне културе.
Током прве активности ђаци су сликали јабуку и бојили као Мондријан и тако су
обележили и Дан јабука. На другој активности су цртали и вајали инспирисани јапанском
уметницом по имену Кузама и попут ње вајали и сликали бундеве помоћу ситних тачкица.
Трећа активност је реализована тако што су се ученици упознали са нашом најпознатијом
сликарком Надеждом Петровић и цртали њен чувени аутопортрет. На овом часу смо имали и
маскирану ученицу, која се представила као Надежда Петровић. Четврта активност је
реализована у сусрет Новогодишњим празницима. Ученици су попут најпознатијих
карикатуриста (Бруно Паул, Томас Хајне итд) цртали карикатуру Деда Мраза. Пета
активност је реализована тако што су деца сликала необичне портрете као Пабло Пикасо.
Шести, последњи задатак реализован је 8. марта, када су деца цртала портрет своје мајке,
попут Џејмса Вислера и тако су обележили и Дан жена.
Током пројектних активности ученици су се упознали са делима великих ликовних
мајстора, развијали су вештине комуникације, креативност и машту.
Слађана Миловановић
У свету ликовних уметника
Ученици III2 реализовали су међународни пројекат „У свету ликовних уметника“ путем
eTwining платформе од октобра 2021. до марта 2022. Циљ пројекта је да се кроз упознавање
живота, рада и дела ликовних уметника обраде предвиђени садржаји. Специфични циљеви
су упознавање основних и изведених боја, уочавање боја спектра које нас окружују,
приказивање детаља цртом, стварање услова за стваралачки развој ученика, развијање
уметничких и креативних способности, иницијативе и самопоуздања и способности
креативног изражавања, обликовање у складу са узрастом, знањем и вештинама на
подручју ликовне уметности.
На крају пројекта ученици ће бити у стању да размишљају, маштају, стварају
креативне идеје и анализирају своје резлтате.
Кроз пет радионица ученици су се упознали са животом, радом и делима познатих
уметника: Васил Кандински, Јамез Ризи, Салвадор дали, Паул Кле и Пикасо.
Љиљана Вићовац
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Бела Грива
Ученици четвртог разреда су у фебруару 2022. читали дечији роман „Бела Грива“ који
је написао француски писац Рене Гијо.
Радња романа, чија је тема љубав и пријатељство између коња и дечака, веома је
заинтересовала ученике.
Ученици су током неколико часова анализирали књижевно дело, особине ликова и
њихове поступке и развијали су свест о животним вредностима, о слободи, правди, љубави,
пријатељству. Промишљали су и о поруци романа - човек треба да схвати да мора бити
добар према бићима са којима дели ову планету.
У дневнику лектире ученици су писали своје утиске о прочитаном делу, илустровали су
занимљиве догађаје и правили стрип за сваку главу романа и поставили их на разредни
пано.
Након тога су одгледали и филм „Бела Грива“ снимљен у црнобелој техници који им се
веома свидео. Дирљив крај романа, када дечак и коњ трагично страдају, изазвао је код
деце саосећање са главним јунацима. Ученици су дошли на идеју да напишу измењен крај и
сви су написали срећан завршетак.
Циљ свих реализованих активности је развијање читалачких навика код ученика,
обележавање Дана дечије књиге, развијање маште, креативности и емпатије.
Синиша Босић

Александар Јаковљевић IV1
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Занимљиви часови
Пројекат Ma famille
Ученици V1 презентовали су своје пројекте о породици 10. фебруара 2022. године.
Описивали смо на француском језику своју породицу, односе међу члановима породице.
Учили смо нове речи и вежбали употребу придева. Радове смо читали и преводили. Било је
јако занимљиви јер смо научили да описујемо на новом језику који учимо од ове школске
године.
Ђорђе Рњаковић V1

Аутопортрет
На часовима ликовне културе у марту 2022. године ученици
III1 су учили о портрету и разговарали су о слици „Аутопортрет“
Катарине Ивановић, прве српске сликарке.
Катарина Ивановић је позната по портретима знаменитих
Срба свог времена, сликама мртве природе, али остао је запажен и
њен аутопортрет. Ученици су сликали по узору на славну
сликарку. Изложба радова приређена је у учионици.
Јована Петровић

Техника гратаж
На часовима ликовне културе ученици III1 радили су у марту 2022. сликарску технику
гратаж. Техника подразумева наношење воштаних боја у првом слоју, затим црне темпере у
другом слоју. Кад припремимо папир гребемо површину са чачкалицама како бисмо добили
слику. Ученици су се забављали радећи овом занимљивом техником. Радови су изложени у
нашој учионици.
Јована Петровић

Школски лист Чаролије, страна 23

Макете мостова
У другом полугодишту ученици V1
читали су на часовима српског језика
Андрићеве „Мостове“. Свидео нам се
детаљан опис мостова. Упознали смо се
са животом и радом нашег јединог
нобеловца.
Инспирисани
његовим
„Мостовима“ и сами смо описивали исте.
Нарочито нам се допао предлог
наше наставнице Данке да направимо
макете мостова. Правили смо их од
картона, шибица, штапића и дрвета.
Лепо смо се забавили. Изложба
мостова може се видети у школској
библиотеци.
Ђорђе Рњаковић V1

Никола Тестла
Ученици петог разреда у Малој Иванчи након обрађенок текста о Николи Тесли на
часовима српског језика, добили су занимљив домаћи задатка да се додатно упознају са
нашим најзначајнијим научником.
У школској библиотеци и интернету истраживали смо занимљиве податке о Тесли,
писали смо, цртали и правили паное. На посебном часу презентовали смо наше радове и
добили добре оцене. Радови су затим изложени у нашој учионици.
Ђорђе Рњаковић V1
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Радови ученика
О теби желим да пишем
Желим да пишем о једној јако битној особи у мом животу, о мојој баки.
Она је особа коју јако волим. Кад год одем код ње, она ми улепша дан који је био
ужасан. Без обзира што је старија жена, за мене је она посебна. Обожава животиње. Има
седам мачака и три пса. Моја бака је јако лепа, има браон очи, седу косу. Када сам била
мала, бака је долазила сваког дана и возила ме у колицима по селу. Када нисам желала да
идем у вртић, бака је долазила да ме чува или би ме водила код себе. Кад год идем код
баке, понесем јој шарени букет цвећа које она воли. Увек се томе обрадује. Она много воли
цвеће, нарочито руже. Има башту пуну белих, црвених и жутих ружа. Кад год сам код и моја
браћа увек бисмо се играли продавања ружа.
Моја бака је за мене јако битна и посебна особа.
Анита Николић VI2
О теби желим да пишем
Сви људи на свету имају некога ко им је јако драг и важан. Некоме је то члан
породице, пријатељ или љубимац. Неко о коме желим да пишем је мој кућни љубимац, моја
куца.
Када сам била мала добила сам штене на поклон. Назвала сам га Луне. Луне је био
шарпланинац. Имао је рунав репић, мале уши и малу њушкицу. Сваки пут када бих
отворила врата угледала бих њега како се игра са мачићима или спава у корпи. Свака игра
са њим била је авантура. Највише је волео дa се сакрије и посматра гуске, и када оне не
пазе да скочи и да их уплаши. Много сам га волела, био ми је најбољи друг. Могла сам цео
дан да провесем са њим а да ми не буде жао што сам изгубила доста времена. Када је
угинуо била сам јако тужна јер сам изгубила некога кога сам много волела.
Они који су нам драги и које смо бескрајно волели, ника неће нестати из наших
живота, увек ће бити поред нас на нас пазе, иако их ми не видимо.
Кристина Трајковић VI2
Забранили су ми
Много волим фудбал. На тренинзима сам упознала много другара и развила још већу
љубав према овом спорту. Било је узбудљивих тренутака, лепи и мање лепих.
Издвојићу један од најтежих. У јуну 2019. године мој тим је учествовао у турнуру „Лето
будућих шампиона“. Побеђивали смо сваку утакмицу и стигли до полуфинала. Играли смо
утакмицу против веома јаког тима. Утакмица је бурно кренула, било је доста прекршаја и са
њихове и са наше стране. Један љихов играч предиблао је пет шест наших играча. Остали
смо само голман и ја. Ја сам уклизала и направила веома оштар старт који ме је коштао
директног црвеног картона. Мислила сам да неће ништа озбиљније да се догоди, али на
крају утакмице, саопштили су ми да ми је забрањено да тренирам наредних седам месеци. У
том тенутку нисам била свесна ситуације у кој сам била. Превише сам се везала за овај
спорт и било ми је незамисливо да не тренирам седам месеци. Дечак који је био повређен
прихватио је моје извињење. Знам да сам погрешила.
Иако смо победили, за мене је ово био велико пораз. Љубав према овом спорту је
победила, вратила сам се тренинзима и уз подршку тренера и другара наставила сам даље.
Драго ми је што сам имала крај себе помоћ и подршку свих драгих људи који су били уз
мене тих тешких седам месеци.
Тамара Кретић VII2
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Једна стара фотографија
На тавану сам пронашао једну стару кутију
која је била прекривена прашином и паучином
коју су годинама плели пауци. Питао сам се шта
би то могла крити стара дрвена кутијица.
Пажљиво сам је отворио. Било је разних
бисерчић, старих играчкица, а на дну кутије се
налазила фотографија неких људи.
Фотографија је била црно-бела, па сам се
питао које године је усликана и ко су заправо
људи са фотографије, па сам почео да
истражујем. Фотографија ме је подсећала на
старе филмове, без звука и боје. Мало исцепана
по ћошковима, а опет је причала толико прича.
Сви трагови су сведочили о једном прошлом
времену. Окренуо сам је. На полеђини је
исписан само датум. Отишао сам код моје
брабабе и замолио је да ми исприча ко су људи
са фотографије. Моја прабаба је право мало
богатство прошлих времена и разноразних
прича. Док је ватра пуцкетала те зимске вечери,
сели смо и почела је да ми прича о непознатим
људима са фотографије. На фотографији се
налази човек седих бркова и шубаром на глави.
Морао сам сваки детаљ да замишљам. Покрај
њега стајала је једна жена, повезане мараме, са
дугим капутом и ципелицама. У наручју је држала дете. Покрај ње је стајало друго дете које
се чврсо држало за њен капут, чинило се да је толико стиска да ће га поцепати. Имао сам
срећа да се моја истрага брзо окончала захваљујући прабаби. Одмах сам сазнао да су људи
са фотографије заправо она и њени родитељи са братом који се чврсто држао за мајку јер је
био у танким ципелицама на снегу. Слика је сведочила о послератном времену, начину на
који су људи живели у том страшном добу након рата крајем четрдесетих година прошлог
века.
На фотографији се види да су оскудевали у материјалним стварима, али су деца била
насмејана, жена са дететом у наручју је имала благ осмех, а на човеку седих бркова се
бидела брига и сета у очима. Или је то само фотограф успео да ухвати њихову душу и
зароби у једној фотографији да сведочи о породици из прошлих времена.
Ђорђе Петровић VII2
Шетња за памћење
Пре две године била сам на петодневном путовању са КУД-ом. Ишли смо у Бугарску.
Кренули смо касно увече. Аутобус је био пун деце. Целу ноћ је атмосфера била
одлична. Ујутро смо стигли у хотел, затим отишли на доручак и распаковали се. Следећег
јутра тренер нам је рекао да је дефиле у шеснаест часова, а да ми наступамо у пола шест на
отвореној бини у центру града. Са стрепњом сам кренула много раније јер ми је требало
доста времена да сама себи направим пунђу. Обукла сам ношњу, нашминкала се и била на
време спремна. Носила сам натпис са именом КУД-а, а мој друг заставу Србије. Нас двоје
смо водили колону. Кренули смо у шетњу улицама града. Пролазници су нас гледали,
сликали, снимали и поздрављали. Мала деца су нам прилазила и сликала се са нама.
Шетали смо око сат времена. Шетња је била незаборавна јер смо сви заједно шетали, били
расположени, исто убучени. Били смо веома поносни јер смо на тој шетњи представљали
нашу земљу. На наступу је било много људи. Играли смо одлично и од тренера добили
похвале.
Била сам јако срећна јер сам први пут била у Бугарској и лепо сам се провела. Ово ми
је било најлепше путовање. Друштво је било одлично, као и наступ, али ми се највише
свидела шетња градом.
Тијана Грујић VII2

Школски лист Чаролије, страна 26

Једна стара фотографија
Једне хладне зиме седела сам са деком у његовој соби. Причао ми је приче и
догодовштине из свог живота.
Седела сам поред пећи и пажљиво слушала. Његово детињство се много разликовало
од мог. Отворио је фиоку и из ње извадио стару слику. Била је црнобела и скроз испуцала.
На слици је била његова мајка. Умрла је дан после мог првог рођендана. Пошто се ње не
сећам, дека је почео да ми причао њеном животу. Звала се Надежда, а сви су је звали Нада.
Била је вредна и пожртвована жена. Радила је све, и мушке напорне послеве, и по кући.
Била је свемогућа. Трудиласе да у свему пружи максимум. Знала је да шије, плете и везе. То
јој је била нека врста занимације. Пошто нису имали пара, правила је играчке својој деци.
То су биле крпене лопте и лутке. Била је веома добра у кухињи, али није имала толико
времена да се посвети томе, па ју је у кувању често одмењивала ћерка. Дека ми је рекао да
је много волео своју мајку. Када је остарила, шлогирала се, није могла ништа да ради,
причала је тешко и неповезано. После је и ослепела. То је било трагично и страшно и по
њу, као и по породицу. "Често узмем њену слику, очи ми засузе, присетим се свих лепих
тренутака које смо проводили заједно", рекао ми је тада дека. И ја сам почела да плачем.
Било ми је жао.
Захваљујући једној веома старој фотографији и мом деки, сазнла сам ко је била моја
прабака. Веома ми жао. Овако нешто може да се догоди сваком. Мислите на своје стрије и
прижите им љубав. И они и ви ће те се осећати много боље. Смрт не бира ни време ни
место.
Тијана Грујић VII2
Свет који долази
Живимо у једном тешком времену, у доба светрске кризе. У времену рата када живот
постаје тежак што за нас, што за људе који живе у државама у којима се воде борбе.
Људи не знају шта да раде, да ли да остану или да беже. Не знају шта носи дан, шта
носи ноћ. Живот ће бити све тежи и тежи. Државе се све више и више сукобљавају. То није
добро за народ који ту живи као ни за остале народе, што због привреде што због
међународне сарадње. Биће тешко да се заради новац. Људи ће остајати без посла. Све
потрепштине ће нестати. Неке ствари које су данас приуштиве постаће луксуз. Уз то још
увек траје пандемија вируса корона. То је нешто најгоре за човечанство.
Ово је само моје мишљење. Надам се да се ово неће догодити, али по свему судећи
може да буде и много горе. Не бих волео да се то догоди, али ми, обични људи, не можемо
ништа да променимо.
Михаило Симић VIII2
Ја као...
Дошао је тај дан, дан где сви одлазе на далек пут. На пут, борећи се за своју децу,
своју домовину, борећи се за своје мајке, жене и сестре. Одлазе на далек и неизвестан пут
из ког ће се само неверници и издајници вратити живи.
Свима су отишли они најмилији, браћа, очеви, мужеви. Мијих деветорице браће је
отишло, мојих девет Југовића. Отишао је и мој отац. Плашила сам се да се ни један од њих
неће вратити и да ћу остати сама, са тугом и без сећања. Зато сам питала сваког од њих да
остане, али ни један није хтео. Када су сви отишли и када су иза њих остале уплакане
жене, деца, девојке, мени ништа друго није остало сем да чекам, стрепим и молим се да се
врате живи. Дошле су вести, црне и страшне: "Сви осташе госпона Косову". Биле су то
тешке и последње речи слуге Милутина.
Мој страх се обистинио, постао је стварност. Све сам изгубила, све моје, све оно што је
мени било драго и важно. Сви моји су погинули, нисам имала више никога. Никога око мене
није било, само издајници. Само су они били живи, али су за мене били мртви, укаљаног и
испрљаног образа.
Анђела Јоксић VI2
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Велико дело - велики труд
Никада нисам волела да одустајем, увек самсе трудила што сам више могла, да бих
урадила то што желим. Нисам особа која је талентована за неке ствари, али мислим да могу
нешто да постигнем ако се довољно трудим.
Одувек сам волела да гледам маму како шије ствари. Увек сам волела да слушам када
ми објашњава како то ради. Као мала нисам се уопште трудила, и када бих урадила нешто
лепо, свима бих се хвалила како сам успела то што сам хтела. Мама ми није дозвољавала да
шијем јер се плашила да се не убодем. Једне ноћи сам се правила да спавам док мама и тата
нису заспали. Када су заспали , узела сам неку розе тканину, конац и иглу. Целе ноћи сам
покушавала да шијем, шила сам и рашивала све док нисам добила шта сам хтела.
Направила сам хаљиницу за лутку. Била сам поносна на себе и свима сам се хвалила јер сам
успела. То је сада прилично глупа прича, али када сам била мала, за мене је то било велико
дело.
Никада немојте одустати и говорити себи да је нешто немогуће, јер ништа није
немогуће док се не потрудимо да то урадимо.
Анита Николић VI2
Искрено о себи
Ја се зовем Филип и идем у трећи разред.
Свакодневно учим и трудим се да будем добар ђак. Волим да помажем другарима око
задатака и млађим ђацима. Код куће помажем родитељима и баби и деди. У слободно време
тренирам фудбал и волео бих да једног дана постанем добар фудбалер. Имам два најбоља
друга Уроша и Матију са којима се дружим од вртића. Много ми значе па се ја трудим да им
то и покажем. Имами једну лошу особину које покушавам да се решим. Брзо се наљутим и
направим проблем тамо где га нема. Врло брзо после тога се кајем и покушавам да
исправим своју грешку извињењем. Све чешће ми се догађа да љутњу угушим у себи и
реагујем када се смирим. Трудићу се да је избацим скроз. Понекад сам и лењ па домаћи
оставим за увече.
Обећавам да ћу своје лоше особине исправити и бити добар.
Филип Димитријевић III3

Радови ученика II3 и IV3
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Особа којој се дивим
Особа којој се дивим је мој деда .Он се зове Илија.
Деда је добар мајстор и ради као електричар. Волим да му помажем када нешто ради
јер ми он све објасни. Много сам од њега научио. Волим кад ми прича приче. Сваки пут ме
награди кад добијем петицу, некад је то новац да купим нешто себи, некада шетња, а некад
се играмо. Волим да се увече завучем код њега у кревет, а он ме чешка и мази док не
заспим.
Мој деда је посебан у свему и зато му се ја дивим.
Никола Миљковић III3
Приче мога краја
Некада давно људи у мом крају су живели сасвим другачије. Можда су били
сиромашнији и радили теже послове, али су радили заједно са комшијама. Уз рад су се
дружили, шалили и веселили.
Деда ми је причао да је најзанимљивије било при жњевењу. Тада би се искупили сви
способни људи из целог засеока и заједно радили, а вршалица се премештала из дворишта
у двориште. Мушкарци су радили теже послове, жене лакше, а деца су доносила хладну
воду са бунара. Свака домаћица код које се жњело се трудила да направи што бољи ручак.
Ручак је постављан на простирци на земљи, а радници би поседали на земљу око трпезе.
После ручка мало би се одморили па прелазили у следеће двориште. Тек тада би се деца
окупила око трпезе и у сласт ручала. Било је ту и колача који су се тада правили, а деца су
се највише радовала крофнама.
Врло често размишљам о том давном времену и жао ми је што део тога нисам и ја
доживео.
Урош Векић III3

Пролеће
Ако питаш ливаду одакле јој цвеће
Рећи ће ти: „Донело пролеће.“
Ако питаш шуму када листа дрвеће
Рећи ће ти: „Донело пролеће.“
Када видиш ласту на кров да слеће,
Засигурно знај стигло је пролеће.
Мирише ливада, трава и цвеће,
То зиму испраћа пролеће.
Из траве вире нежне госпођице,
То љубичице поздрављају пролеће.
Када лептир на руку дечју слеће,
То они заједно грле пролеће.

Мамине очи
Сва њена доброта
У очима се крије,
Нек чује цела планета
Најлепша мама ми је.
У њеном загрљају
Осетим срећу сву,
Ту се снови сањају
А она је увек ту.
Знам да те очи зелене
Воле тату, брата и мене.

Филип Димитријевић III3

Филип Димитријевић III3

Школа
У нашој малој школи свако свакога воли.
Заједно се играмо и учимо и око задатака мучимо.
Приредбе лепе спремамо да родитеље обрадујемо.
Две наше учитељице слушамо и када вежбамо и када учимо.
Урош Векић III3
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Марија Јовановић VII1
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Ања Марјановић V1

Катарина Козић VII1
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