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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 април, мај и јун месец. 

Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума. Наставници 

и ученици пишу о обележавању  Дана сећања на Доситеја Обрадовића, Дана планете 

Земље, прослави Васкрса и Дана школе. 

Наставница географије Радица Јаћимовић пише о реализованим излетима и 

радионицама.  

У посебној рубрици погледајте интервју са Анђелом Стојановић, учеником генерације. 

У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших 

ученика. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Април 

Светски дан здравља 

Ученици III1 су 7. априла 2022. 

имали радионицу поводом Светског 

дана здравља. 

У уводном делу часа причали смо 

о важности здравља, затим о томе како 

можемо да сачувамо своје здравље. 

Причали смо о пирамиди здраве 

исхране, о важности вежбања, посети 

лекару, хигијени, али и о очувању 

планете Земље. Деца су на основу овог 

разговора цртала раличите радове, где 

су истицала шта је добро за наше 

здравље, а шта је штетно. На крају смо 

писали пословице о здрављу и здравом 

животу.  

Јована Петровић 

 

Дани сећања на Доситеја Обрадовића 

Дани сећања на Доситеја Обрадовића 

Период од 11. до 15. априла 2022. године у нашој школи био је посвећен обележавању 

Дана сећања на Доситеја Обрадовић. Учитељи, наставници српског језика и библиотекар 

школе реализовали су са ученицима више радионица посвећеним нашем просветитељу и 

првом српском министру просвете. Наставница српског језика Софија Зећовић је у свим 

одељењима у Малом Пожаревцу одржала низ предавања током којих су ученици говорили о 

животу и делу Доситеја Обрадовића, погледали припремљен филм и презентацију, тумачили 

одрбране цитате. Библиотекарка Марина Луковић је са ученицима VIII2 реализовала 

радионицу током које су ученици издвајали и 

тумачили цитате нашег просветитеља, бележили 

најзначајније делове његове биографије и 

правили постере који красе зидове библиотеке.  
 

Марина Луковић 

 

Доситејев дан 

Након иницијативе да се 10. април посвети 

Доситеју Обрадовићу, на часовима српског 

језика и књижевности сви старији разреди у 

Малој Иванчи су имали активности посвећене 

овом нашем великану. Разговарало се о животу 

и делу Доситеја Обрадовића, ученици су 

гледали краће видео записе, сами истраживали 

и презентовали занимљивости из Доситејеве 

биографије. Затим су прикупљали и тумачили 

најлепше цитате Доситеја Обрадовића, слушали 

песму „Востани Сербије“, разговарали о улози 

Доситеја у устаничкој Србији, као и о његовом 

свеукупном просветитељском раду. Ученици 

петог и седмог разреда направили су врло лепе 

паное који су изложени у холу школе.  

 

Данка Стојановић 
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Дан Доситеја Обрадовића са ученицима II2 

У складу са узрастом ученика, реализоване 

су активности и садржаји којима су се ученици 

II2 упознали са именом и делом Доситеја 

Обрадовића. Прво смо обновили шта су басне, 

истакли да главни ликови су животиње 

приказане са људским особинама, говором, 

делима, склоностима. Ученици су погледали 

презентацију о животу Доситеја Обрадовића и 

сазнали да је још као мали дечак показао велико 

интересовање за књигу и учење. Доста је 

путовао и на тим путовањима стицао знање. 

Преводио је басне Езопа, Лафонтена и других, али никада није преводио дословно, већ их 

је прилагођавао својим читаоцима. Чувао је само основну мисао басне којима је додавао 

своју мудрост и мудрост свога народа, посебно наглашавајући поруку, наравоученије. 

Затим смо читали басне, посебан акценат стављајући на поуке које оне преносе и 

исписивали их у свеске. Сваки ученик је одабрао басну коју је представио путем стрипа.  

Од целокупног материјала напра-вили смо први наш заједнички лапбук. Ученицима је 

ово био врло занимљив начин рада, јер не постоји исправан или погрешан начин 

постављање материјала.  

 

Гордана Косанић 

Доситеј Обрадовић 

У седмици од 11. до 15. априла 

2022. ученици у Поповићу су се бавили 

животом и радом Доситеја Обрадовић 

како би се упознали или подсетили на 

значај његовог имена и дела. Одгледали 

смо презентацију о животу и делу и 

посетили се онога што смо знали и 

упознали се са новим информацијама. 

На часовима српског језика смо читали 

и анализирали неколико Доситејевих 

басни. Сваки ученик је требало да једну 

басну прочитају и представе друговима. 

Старији ученици су писали о животу 

писца, а млађи су исписивали поуке из 

прочитаних басни. На часовима ликовне 

културе су илустровали прочитане 

басне. Последњег дана смо од 

ученичких радова уредили пано у холу 

школе. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Дани Доситеја Обрадовића у II1 

Ученици II1 су кроз неколико активности обележили дане посвећене Доситеју 

Обрадовићу. Прво су се упознали са његовом биографијом, затим су читали басне, тумачили 

их, анализирали и илустровали. Посебно су се задржали на тумачењу Доситејевих цитата и 

наравоученија. На крају све то смо приказали кроз заједничку презентацију. 
 

Милица Лучић 

Дани Доситеја Обрадовића у I2 

Ученици I/2 су разговарали са својом учитељицом Босиљком Ћорковић о лику и делу 

Доситеја Обрадовића. Затим су читали басне „Два јарца“ и „Две козе“, анализирали их, 

разговарали о томе како су животиње из басне решиле проблем са којим су се сусрели и 

илустовали их. Радови су изложени у нашој учионици. 

Босиљка Ћорковић 
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Васкрс у мојој школи 

Васкршња радионица 

Током априла 2022. у Малој Иванчи 

је реализовано више радионица са 

ученицима свих разредаа. То је период 

Великог поста када смо обрађивали сваку 

недељу појединачно. Последња недеља 

се назива Цветна недеља по цвећу и 

зеленим гранчицама које су деца и 

грађани бацали пред Христа при Његовом 

уласку у Јерусалим. У овој последњој 

недељи има доста празника од којих су 

Велики четвртак и Велики петак и Васкрс 

на крају. Велики четвртак је била 

Христова Тајна вечера где су ученици 

кроз причу сватили како је установљена 

Света Тајна причешћа и путем гледања 

видео материјала како је изгледало 

Христово распеће на крст. За Велики 

петак је организовано фарбање јаја. Јаје 

претставља нови живот, јер се пиле рађа 

из јајета. Тако и Исус Христос из смрти 

устао у нови живот. Ученици су писали 

текстове на тему о Лазаревој суботи и 

празнику Цети. Кроз истраживачки рад 

упознали су се са обичајима и самим 

празницима Велики четвртак, Велики 

петак и Васкрс. Ученици млађих разреда су донели у школу јаја и фарбали и кроз то су 

учили о симболици Васкрса. Циљ ових радионица јесте развијање свести код ученика о 

важности празника поводом Васкрса и упознавање са традицијом и обичајима који су 

везани за њихов крај. 
 

Срећко Глигоријевић 

Ускрс у мојој школи 

Желели смо да дан пре Ускршњих 

празника прође у пријатној атмосфери. Зато 

смо у Малом Пожаревцу организовали 

активности које би забавиле и опустиле 

ученике. Први део дружења прошао је у 

такмичењу екипа састављених од ученика 

млађих разреда. Квиз се састојао од питања 

разноликог типа, да од понуђених слова 

саставе дату реч, или покажу колико познају 

бајке и свет око нас. Уследиле су активности 

које су у директној вези са празником. 

Ученици су радећи у групама фарбали јаја 

користећи различите материјале. 

Организовали смо малу изложбу, а аутори 

најлепше ишараних јаја награђени су 

дипломама. 

Ученици су се и ликовно изражавали на 

ову тему, тако су настали разнолики радови 

који одишу радошћу долазећег празника. 
 

Гордана Косанић 
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Васкрс у Поповићу 

Током априла учитељице и 

вероучитељ су у Поповићу реализовали 

више различитих активности којима је 

обележн Васкрс, највећи хришћански 

празник. На часовима природе и 

друштва и света око нас учитељице су 

разговарале са ученицима о нашим 

обичајима и ученици су описивали како 

прослављају Васкрс у кругу својих 

породица. На часовима ликовне културе 

ученици су цртали јаја и бојили их 

орнамент техником, а затим су фарбали 

јаја. Нека од офарбаних јаја послата су 

на изложбу коју организује Центар за културу Сопот. Урађена су и три де јаја од папира. 

Заједно са вероучитељем и учитељицама ученици су научили важност овог породичног 

празника. Од радова ученика уређен је пано и кутак у холу школе.  

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Васкршње радионице 

Поводом Васкршњих празника ученице првог и 

четвртог разреда у Малом Пожаревцу учествовале су у мини 

Васкршњој радионици и обојиле корпице са васкршњим 

јајима, које су предале учитељицама да украсе пано у 

учионици. Тиме су ученице спознале значај највећег 

Хришћанског празника и обичаје везане за њега. 
 

Предраг Маринковић 

Изложба у Центру за културу Сопот 

Радови наших ученика настали поводом васкршњих 

празника нашли су се на изложби у Центру за културу Сопот. 
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Дан планете Земље 

Мозаик 

Ученици шестог разреда из Малог 

Пожаревца имали су заједничке 

географске активности у оквиру 

пројекта обележавање Дана планете 

Земље са ученицима осмог разреда ОШ 

„Бора Лазић“ из Влашке 1. априла 

2022. године у Центру за културу у 

Сопоту. Ученици су имали радионицу 

мозаика коју води мозаичар Зора 

Грујић из Београда. Сав материјал који 

смо користили је обезбедио је Центар 

за културу Сопот на чему се од срца 

захваљујемо јер смо научили нову 

технику рада и на креативан и 

занимљив начин постигли циљ – 

Дошли смо да заједно стварамо! 

Ово је уједно била прва у низу 

активности у оквиру пројекта 

обележавања Дана планете Земље.  

Урадили смо лепе постере 

мозаика модела Земље које ће красити 

зидове наше школе! 
 

Радица Јаћимовић, наставник географије  
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Дан планете Земље 

У дворишту наше школе 14. 

априла 2022. године је организована 

акција у којој су ученици VI2 заједно са 

наставницама биологије и географије 

Бранком Миладиновић и Радицом 

Јаћимовић посадили цвеће, као и три 

саднице трешње у оквиру пројекта 

обележавање Дана планете Земље.  

Тако су дали свој допринос 

озелењавању и уређењу околине. 

Свака нова садница и сви шумски 

ресурси су наслеђе планете Земље. 

Осим што прочишћава ваздух за нас 

људе, трешње су од посебне важности 

и за пчеле. 

И да не заборавимо ону 

стару јапанску изреку „Ко посади 

дрво трешње пратиће га срећа до 

краја живота“, па нека тако и 

буде! 

У последњој недељи зајед-

ничких активности, 18. априла 

2022. године, ученици осмог и 

шестог разреда ОШ „Бора Лазић“ 

и ОШ „Милорад Мића Марковић“ у 

просторијама школе у Влашкој 

заједно са наставницом Радицом 

Јаћимовић представили су 

продукте са радионица које су 

одржане у току априла на којима 

су учествовали. 

Уводни део имали су 

ученици осмог разреда који су представили Закон о заштити животне средине, говорили о 

еколошким проблемима и давали решења како да се превазиђу. 

Ученик осмог разреда Матеја Петровић презентовао је рад - модел Земљине лопте и 

приказ здраве, зелене, цветне и срећне Земље на једној половини и приказ болесне, црне, 

прљаве и несрећне планете Земље као и израђену карту света на којој су представљени 

највећи загађивачи ваздуха и воде. 

Приказани су завршни радови постера здраве планете Земље и техника мозаика са 

заједничких радионица које су одржане у Центру за културу у Сопоту почетком месеца. 

Израђени су медењаци са моделима Земљине лопте специјално за ову прилику на 

којима су ученици исписивали еколошке поруке, каменчићи са контурама континената и 

исписаним еко порукама. Ученици су се бавили и рециклажом, исписивали поруке, цртали и 

писали о рециклажи и заштити животне средине. Од припремљеног материјала урађен је 

пано који је свима презентован. 

Ученици другог разреда заједно са учитељицом Јасмином Лазић припремали су 

драмски текст „Шума живот значи“ са којим су наступали пред старијом публиком и 

маестрално одиграли представу. 

Ученици шестог разреда наше школе из Малог Пожаревца са наставницом српског 

језика Софијом Зећовић припремали су драмски текст „Вода је неопходна“ и послали поруку 

свима о људском неконтролисаном трошењу воде. 

Најстарији међу њима осмаци су израдили презентацију о обележавању Дана планете 

Земље и кратки едукативни филм о очувању животне средине . 

Циљ свих реализованих активности је да се ученици боље информишу о важности 

очувања животне средине за будуће генерације које долазе и да се упознају са рециклажом 

и деловима Закона о заштити животне средине истичући најбитније - Сачувајмо планету! 

 

Радица Јаћимовић 
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Дан планете Земље 

финална активност 

У четвртак 21. априла 2022. године 

одржана је финална активност 

обележавања Дана планете Земље. 

Поново су се окупили ученици осмог 

разреда ОШ „Бора Лазић“ и ученици 

шестог разреда наше школе из Малог 

Пожаревца, као главни носиоци пројекта 

под менторством наставнице географије 

Радице Јаћимовић како би повезали две 

школе из две општине и заједно 

представили све своје продукте са 

радионица из априла 2022.  

Присуствовали су директор школе 

Ксенија Илић, наставници Нада 

Аранђеловић, Софија Зећовић, Бранка 

Миладиновић, Јелена Стевановић, 

Гордана Косанић, директорка Културног 

центра Сопот Драгана Чолић и 

представник КЦ Сопот Душан Јововић. 

Ученици осмог разреда су 

представили Закон о заштити животне 

средине, говорили о еколошким 

проблемима и давали решења за њих. 

Матеја Петровић је презентовао свој 

рад - модел Земљине лопте и приказ 

здраве и срећне Земље на једној 

половини и болесне и несрећне планете, 

као и израђену карту света на којој су 

представљени највећи загађивачи 

ваздуха и воде. 

Приказани су завршни радови постера здраве планете Земље и техника мозаика са 

заједничких радионица које су одржане у Центру за културу у Сопоту почетком месеца. 

Израђени су медењаци са моделима Земљине лопте на којима су ученици исписивали 

еколошке поруке, каменчићи са контурама континената и исписаним еко порукама.  

Овом пројекту су посебан печат дали најмлађи међу свима, ученици другог разреда 

заједно са својом учитељицом Горданом Косанић. Представили су се својим паноом и 

презентацијом својих активности које су имали током априла.  

Ученици шестог разреда са наставницом српског језика Софијом Зећовић припремали 

су драмски текст „Вода је неопходна“ и послали поруку свима о људском неконтролисаном 

трошењу воде. 

На ликовној колонији коју је реализовала наставник ликовне културе Нада 

Аранђеловић са темом „Сачувајмо планету Земљу“ представљени су сви радови и одабран и 

похваљен рад ученице Веронике Милошевић као најбољи цртеж који је награђен 

урамљивањем. 

Ученици који су изабрали грађанско васпитање представили су своје радове, постере, 

филмове, паное, предмете које су рециклирали и дали им нову сврху. 

Ученици VIII2 Анђела Стојановић и Стефан Кретић презентовали су пано са темом 

„Сачувајмо планету“ и пренели важну поруку о важности очувања јединог дома свих нас 

планете Земље. 

Ученик VIII2 Михајило Симић презентовао је свој пано о рециклажи и важности о 

очувању Земље. 

Ученице VII2 Сара Живковић, Тамара Кретић, Теодора Петровић и Тијана Грујић 

презентовале су свој пано о најлепшим местима на планети Земљи која ће нестати уколико 

се нешто не предузме. 

Ученици VI2 заједно са наставницом енглеског Јеленом Стевановић снимили су кратки 

едукативни филм и један стрип на енглеском језику. 

Ученици млађих разреда под менторским радом наставнице енглеског језика Марине 

Ружић израдили су неколико паноа на дату тему и презентовали на својим часовима. 
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После свих активности ученици су се засладили разним сланим и слатким ђаконијама и 

соковима које су припремиле и донеле вредне маме. 

Велику захвалност дугујемо родитељима јер су подржали све наше активности, 

помогли да будемо добри домаћини припремајући храну за све наше госте. 

Верујемо да је добра сарадња између родитеља и школе неопходна за остваривање 

сваког циља. 

Циљ свих реализованих активности је да се ученици боље информишу о важности 

очувања животне средине, да се упознају са рециклажом и деловима Закона о заштити 

животне средине, повезивање две школе и хоризонтално и вертикално учење. Ученици су 

били мотивисани, спремни на сарадњу, стекли су нова искуства и пријатеље радећи на овом 

пројекту. 
 

Наставник географије Радица Јаћимовић 

Together we can save the Earth! 

Ученици наше школе су обележили Дан планете земље и на часовима енглеског језика. 

Упознали су се са проблемима с којима се сусреће наша планета и са чињеницом да од нас 

самих зависи будућност планете Земље. Ученици су снимили кратке видео записе у којима су 

нас упознали са тим од када се прославља Дан планете Земље и шта он означава, као и шта 

означавају три слова Р која су веома битна. Дали су нам савете како можемо да помогнемо 

нашој планети, правили су пано и решавали квиз на енглеском језику. На крају смо дошли до 

заједничке поруке која нам треба увек бити на памети: Together we can save the Earth! 
 

Јелена Стевановић 
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Дан планете земље у 

Поповићу 

Током априла 2022. ученици 

у Поповићу су реализовали са 

својим учитељицама пројекат Дан 

планете Земље. Активности су 

започете презентацијом о планети 

Земљи и разговором о њој. Током 

рада на пројекту ученици су 

исписали и уредили пано 

„Еколошке заповести“, цртали  су 

тужну и веселу планету Земљу, 

цртали и исписивали како они могу 

утицати на очување здравог 

живота на планети, радили 

пројекте о пчели и мраву као врло 

битним становницима планете, уредили кутак у холу посвећен пролећу, покупили отпатке у 

уредили школско двориште и своје учионице, рециклирали, уредили паное у холу од својих 

радова у току пројекта. 

Сви постављени циљеви су реализовани веомa успешно. Изложба радова може се 

погледати на фејсбук страници школе. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Буди херој планете 

Ученици II2 придружили су се школском 

пројекту Дан планете Земље.  

Током априла 2022. виртуалном туром 

обишли су најлепше пределе наше планете. 

Затим су играли различите игре којима су 

истакли значај очувања животне средине. 

Посматрали су природу, уочавали буђење 

пролећа и фотографисали околину. Од папира 

су правили еко одевне предмете и цртежима 

преносили еколошке поруке.  

На литерарној секцији заједно су исписали 

песмицу „Чувајмо природу“.  

Користећи веб алате правили су беџеве са 

еколошким порукама.  

Циљ пројекта је да ученици упознају 

планету и да на свој дечији начин скрену пажњу 

колико сви морамо да се бринемо о њој. 

Изложба радова и филмови могу се видети на 

блогу  

Гордана Косанић 

Чувајмо природу 

Ч – Чистимо своју околину, 

У – удишимо чист ваздух 

В – волимо нашу прирпду. 

А – А у чему људи греше? 

Ј – Јер бацају отпатке, 

М – мисле само на новац, 

О – о природи не мисле. 

 

П – Пази на сваки цвет, 

Р – рибу у води. 

И – Искључи светло по дану, 

Р – рециклирај лименке, флаше, 

О – о природи брини. 

Д – Доста је смећа око нас, 

У – укључи разум! 
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Мај 

Међународни Дан девојчица у ИКТ сектору 

Међународни Дан девојчица у ИКТ сектору 

установљен је на нивоу Уједињених нација и 

обележава се сваког четвртог четвртка у априлу. Дан 

девојчица у ИКТ-у има за циљ да девојчице оснажи 

приликом одабира будућих професија, да не подлежу 

стереотипима, већ да се руководе личним 

интересовањима и талентима. 

Удружење пословних жена Србије први пут је 

организовало Дан девојчица 28. априла 2011. године. 

У протеклих 10 година обележавања Дана девојчица у 

ИКТ-у кроз пројекат УПЖ Србије прошло је више од 

8500 девојчица, а резултати показују 

заинтересованост девојчица да кроз овакав вид 

реалних сусрета са предузетницама препознају 

предузетништво као могуће будуће место за 

запошљавање. 

Ове године се обележава и кроз такмичење за 

најбољи видео рад „Ухвати идеју“. Ученице седмог разреда наше школе снимиле су свој 

видео на одређене теме: 

„Ја будућа предузетница“ (Тамара Кретић, Теодора Бабић и Катарина Козић) 

„Моје зелене теме“ (Тијана Грујић, Теодора Петровић и Сара Живковић) 

Девојчице су биле позване 10. маја 2022. године да присуствују завршном догађају и 

додели награда победницама конкурска „Ухвати идеју“ у свечаној сали Скупштине града 

Београда. Ученице наше школе присуствовале су завршној свечаности, дружиле се са 

другим девојчицама, размениле идеје и лепо се забавиле.  
 

Марија Јоксимовић 

Пројекат „Марко Краљевић“ 

Пројекат о Марку Краљевићу реализовали су ученици трећег разреда у Поповићу у 

периоду од 9. до 13. маја 2022. године. Они су током ове седмице на часовима српског 

језика обрађивали народне песме о Марку Краљевићу „Орање Марка Краљевића“ и „Марко 

Краљевић и бег Костадин“, као и песму Бранка Стевановића „Занимање Марка Краљевића“. 

Ученици су били веома заинтересовани за истраживање о Марку Краљевићу и историјским 

приликама у којима је живео. Пронашли су податке и упоређивали их са Марковом епском 

биографијом. Из прочитаних песама уочавали су и издвајали особине Краљевића Марка, 

извлачили поуке, пронашли и другарима читали још песама посвећених Марку. Све су то 

записивали и припремали за пано и презентацију. На једном часу српског језика су писали 

састав „Како замишљам Марка Краљевића“, а на часу ликовног су цртали његов портрет и 

илустровали делове прочитаних песама. Пано су уредили на занимљив начин и у виду 

траке. Свој рад су презентовали другарима из школе. 

Ружица Будимкић 
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Планинарска акција „Гребенчићи“ 

На планини Космај је десети 

пут по реду одржана планинарска 

акција за децу у организацији 

Планинарског клуба „Гребен“ из 

Младеновца. Планинарска акција је 

едукативног карактера и одржава 

се сваке године у првој недељи 

маја. Деца имају прилику да се уз 

шетњу и на забаван начин боље 

упознају са планинарством као 

спортом на 4 базе и упознају 4 

аспекта планинарства: оријента-

цију, алпинизам, високогорство и 

безбедност тј. прву помоћ у 

планини. 

Више од 500 деце из 

младеновачких и сопотских основ-

них школа, а међу њима и ученици 

четвртог, петог, шестог и седмог 

разреда наше школе учествовали су 

у акцији 8. маја 2022. Ученицима су 

пре поласка на стазу подељени 

беџеви са ознакама високогорства, 

алпинизма, орјентације и горске 

службе спасавања. Сви учесници су 

прешли сва четири пункта и 

упознали се са основним аспектима 

планинарства. Пуни утисака су се 

вратили са прве праве планинарске 

акције. 

Многи од њих пожелели су 

своје чланство у ПК-Гребен. 

 

наставник географије и члан 

ПК Гребен-Радица Јаћимовић 

 



Школски лист Чаролије, страна 16 

 

С природом на ти 

И ове школске године ученици III2 учествовали су у акцији „С природом на ти“ коју 

организује Савез учитеља Републике Србије. Кроз разноврсне активности на отвореном 

реализовали смо час математике и ликовне културе 19. маја 2022. године. Поновили смо 

геометријске математичке садржаје кроз истраживачку активност „Колико је дрво старо“ и 

научили нову мерну јединицу инч која се користи у другим земљама, а затим смо прешли на 

реализацију часа ликовне културе и правили слике од природних материјала. 

Ученици су се лепо забавили, а неке од активности могу се погледати на јутјуб каналу 

школе. 

Љиљана Вићовац 

 

С природом на ти 

Ученици II2 учествовали су у акцији 

Савеза учитеља Републике Србије „С 

природом на ти“ 19. маја 2022. године. 

Ученици су са својом учитељицом 

Горданом Косанић осмислили и направили 

часопис о природи направљен од папира, 

гранчице и канапа. Часопис о природи 

нас је подстакао да се фокусирамо на 

наше окружење и бележимо своја 

запажања. Ученици су добили упутства и 

задатке које треба да заврше. Писали су о 

животињама и инсектима који се могу 

видети у нашем крају, цртали су бубице, 

природу, облаке, лишће, описивали су 

звуке и мирисе из природе, тло и 

запажања из шетње. Ученици су брали 

само мале комадиће биљака које расту 

како их не би оштетили. Цветове и биљке 

скупљали су на оближњој њиви и у 

башти. То је одлична визуелна помоћ да 

се деци покаже разлика између 

култивисаног и самониклог цвећа. 

Обратили смо велику пажњу на мале 

детаље, као што је мрав који носи ивер 

већу од сопственог тела, цветови биљака 

који ће се тек отворити, или птица 

певачица која уздиже мелодију у 

крошњама дрвећа. 

Добили смо часопис богат 

различитим садржајима. Часописи о 

природи је помогао ученицима да вежбају 

како да посматрају своју околину. Тако су  

богатили речник. Постављали су питања 

током посматрања. Тражили су речи које 

не користе често у говору и бележили 

речи које су научили из запажања и 

дискусија.  

Часопис о природи учинио је да се 

осећају добро. Посматрањем и снимањем 

истовремено доживљавали су фасци-

нантан, узбудљив и истовремено 

умирујући свет природе око себе. 
 

Гордана Косанић 
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Радионица калиграфије 

Јованка Шоргић, калиграф, одржала је 

радионицу посвећену калиграфији 19. маја 

2022. године у нашој школи у Малом 

Пожеревцу. Часу су присуствовали сви 

ученици VI2 и ученици из осталих одељења 

који су изразили интересовање за 

радионицу, као и наставница ликовне 

културе Нада Аранђеловић и библиотекар 

школе Марина Луковић.  

На почетку радионице Јованка Шоргић 

упознала је ученике са значењем 

калиграфије као посебне гране уметности, 

говорила је о врстама слова, пера, 

начинима припреме мастила и боја током историје. Затим им је показала различите узорке 

папира и пергамента и показала како се зарезује перо од трске. Ученици су добили по 

примерак уставне ћирилице из петнаестог века, кратко упутство о редоследу повлачења 

линија и правилима писања слова и украса. Након краће вежбе почетног писања, калиграф 

је ученицима исписивала имена која су они преписивали.  

Радионица је протекла у лепом расположењу, ученици су били заинтресовани за 

калиграфију и научили нешто ново. 

Марина Луковић 

 

Мале олимпијске игре 

Наша школа је била домаћин општинског такмичења Малих олимпијских игара које су 

одржане 20. маја 2022. године у Малој Иванчи. Учествовало је 11 екипа, односно 110 

ученика из четири основне школе са територије општине Сопот. Директор школе Ксенија 

Илић поздравила је све такмичаре и њихове учитеље, након чега је такмичење почело. 

Прво место заузела је ОШ „Јелица Миловановић“ из Сопота, друго место ОШ „Милорад 

Мића Марковић“ из Мале Иванче, треће место ОШ „Јанко Катић“ из Рогаче и четврто ОШ 

„Цана Маријановић“ из Раље. Такмичари су били спретни, показали такмичарски дух, лепо 

су се дружили и забавили. 

Председник општине Живорад Милосављевић уручио је екипама медаље и пехаре. 

 

Марина Луковић 
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Дан школе 

У Дому културе у Малој Иванчи одржана је 

приредба 24. маја 2022. године поводом 

прославе Дана школе. Окупили су се ученици и 

наставници, родитељи и многобројни гости. 

Приредба је почела интонацијом химне коју је 

извео школски хор. Поздравну реч упутила је 

ученица петог разреда Андреа Ружић на 

француском језику. Затим су ученици хорски 

извели химну школе, а награђени рецитатори 

представили су се својим победничким 

песмама. Чули смо Анђелу Стојановић ученицу 

VIII2, победницу општинског такмичења, Тијану 

Грујић VII2 и Теодору Грујић III2 које су 

освојиле треће место на општинском такмичењу и Лену Ристић IV1 која је била прва на 

школском такмичењу. Михајло Гајић, ученик VI2, који је освојио прво место  на Републичком 

такмичењу у свирању хармонике одсвирао је две композиције „Етиду“ коју је компоновао 

Зоран Ракић и „Свиту“ Вернера Рихтера. Често на приредбама играмо Нушићеве комедије, 

али на данашњој приредби наши петаци су нам испричали необичну причу о судбини 

комедије „Сумњиво лице“ од писања до премијере. Ученице петог и седмог разреда певале 

су песму „Жубор вода жуборила“. После песме, глуме и свирања сви смо ђускали уз тактове 

песме „Главо луда“ коју су извели ученици млађих разреда из матичне школе. Током априла 

у сва три објекта наше школе рађени су дивни пројекти поводом Дана планете Земље, том 

приликом ученици су припремили песму на енглеском језику коју су извели. У наставку 

програма, ученици из Поповића приказали су мало другачију духовиту верзију „Трнове 

Ружице“.  

На самом крају свечаности, директор школе Ксенија Илић наградила је најуспешније 

ученике на такмичењима и конкурсима, након чега је хор затворио приредбу песмом „Дан 

школе“. 

Посебно за ову прилику снимљени су кратки филмови са занимљивих часова и 

активности млађих разреда наше школе који су могли да се виде током приредбе на видео 

биму. Филмови се могу погледати на јутјуб каналу школе. 

Марина Луковић 

Литерарни конкурс 

Поводом Дана школе расписан је литерарни конкурс са темом „Љубав значи да се 

више бринемо за другога него за себе“ ( Д. Фрост). Поред наше школе учествовавале су и 

школе ОШ „Јанко Катић“ из Рогаче и ОШ „Живомир Савковић“ из Ковачевца.  

Циљеви литерарног конкурса су развијање медијске писмености код ученика, 

подстицање креативности и стваралаштва код ученика, афирмација постигнућа ученика у 

области литерарног стваралаштва, подстицање сарадње школа у окружењу. 

Резултати конкурса: 

Ученици од I до IV разреда 

1. место: Ружица Коковић II1 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

Огњен Јововић IV2 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

2. место: Вук Живановић IV2 ОШ „Милорад Мића Марковић“,Мала Иванча 

Марија Коковић I1 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

3. место: Лука Дамњановић IV1 ОШ „Јанко Катић“, Рогача 

Анђела Жујевић IV1 ОШ „Јанко Катић“, Рогача 

Ученици од V до VIII разреда 

1. место: Катарина Козић VII1 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

Сара Живковић VII2 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

2. место: Симонида Марковић VII1 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

Михаило Симић VIII2 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

3. место: Ана Божанић VI1 ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

Огњен Пауновић VI2 ОШ „Живомир Савковић“, Ковачевац 
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Београду поново у загрљај 

Ученици VI2 и VII2 наше школе из 

Малог Пожаревца су по други пут 

учествовали у активностима у 

организацији ДКЦ – Упознај Италију и 

представили своје радове, паное о 

Италији, 16. маја 2022. године. Ученик 

Михаило Гајић, првак у хармоници на 

Републичком такмичењу, представио се 

италијанском канцоном „O bella ciao“ уз 

вокалну пратњу својих другарица 

ученица шестог и седмог разреда. 

Поред занимљивих такмичења, дечијих 

радионица, квизова знања, биле су и 

награде за најбоље учеснике. Наравно, 

све смо их освојили! 

Циљ овог пројекта је да се деци 

приближе удаљени крајеви, упознају 

различите културе и традиције, науче 

многобројне занимљивости и да се 

забаве. Деца су имала прилику да уче о 

Италији и на крају да уживају у 

италијанској кухињи. 

У знак захвалности за учешће 

поклонили смо им медењаке у облику 

италијанске заставе који су им 

измамили осмехе и одушевљење. 

Посетили смо Ботаничку башту 

„Јевремовац“ и Музеј илузије – спојили 

смо природу, савремену уметност и 

забаву, остварили сарадњу са 

Италијанским институтом за културу у 

Београду и Дечијим кутурним центром и 

добили право уживање. 

наставник географије Радица Јаћимовић 
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Оштро Перце 

Ученици наше школе укључили су се и ове 

школске године у реализацију међушколског 

пројекта Оштро Перце. Циљеви пројекта су 

подстицање сарадње библиотекара и наставника, 

развијање читалачке, медијске и дигиталне 

писмености ученика, подстицање креативности и 

стваралаштва ученика. Током другог полугодишта 

библиотекар, учитељи и наставници реализовали су 

низ радионица током којих су са ученицима 

анализирали дела предвиђена програмом пројекта, 

разговарали са ученицима о прочитаном, давали 

упутства ученицима како да напишу самосталну 

бајку или причу. Ученици су писали приказе, писали 

оригиналне приче и бајке, илустровали своја дела. 

Ученици I1 са својом учитељицом припремили су 

сликовницу од својих радова. Своју бајку Викторија 

Милошевић ученица VI2 преточила је у стрип. 

Реализовано је и низ радионица са ученицима 

V1, VII1 и VII2 у којима су библиотекар и наставници 

користили метод библиотерапије. На часовима 

српског језика ученици V1 су са својом наставницом 

Данком Стојановић читали и анализирали дело „Аги 

и Ема“. Анлизирали су постипке главног јунака, издвајали проблеме и проблемске 

ситуације. Ученици су показали висок степен интересовања за дело, идентификовали се са 

главним јунаком и на различите начине интерпретирали дело. На часовима читаонице 

ученици седмог разреда са наставницом Светланом Матко читали су дело „Златоруни ован“. 

Издвајали су реалне ситуације из бајке и анализирали поступке јунака. Анализа се 

наставила на часовима библиотекара и новинарске секције. Закључили су да сада боље 

сватају своје родитељи и то колико они брину, као и то да зло не долази само од 

натприродних бића већ постоји и у човеку. Након анализе писали су дневничке записе 

главног јунака, цртали и илустровали бајку. 

Награђени ученици: Нина Стојменовић I2, Тодор Марковић III1, Јелена Петровић 

III1, Урош Векић III3, Андреа Ружић V1, Ђорђе Рњаковић V1, Анита Николић VI2, Вероника 

Милошевић VI2. Награђени су и библиотекар Марина Луковић и наставнице Данка 

Стојановић и Светлана Матко. 

Марина Луковић 
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Мај - месец математике 

Ученици II2 током маја месеца 2022. године реализовали су пројекат „Мај- месец 

математике“. На почетку пројекта разговарали су са својом учитељицом Горданом Косанић о 

важности математике у свакодневном животу. Ученици су се затим кроз радионицу 

„Геометрија помоћу сламчица“ упознали са основним геометријским облицима и њиховим 

особинама. Помоћу сламчица правили су различита занимљива тела. Основни циљ ове 

радионице је био развој фине моторике, вежбање воље и стрпљења, разумевање 

геометрије. Радионица „Мозгалице са шибицама“ отворила је ученицима различите 

могућности решавања задатака. Ученици су померањем шибица, одузимањем или 

додавањем долазили до исправног решења задатака. Затим су кроз радионицу 

„Математички квиз“ развијали интересовање за математику и такмичарски дух.  

Играјући математичке игре, ученици развијају способност концентрације за решавање 

задатака, самосталност у раду, самоконтролу, креативност, тачност, упорност, 

самопоуздање. Поред тога, играње оваквих игара доприноси развоју логичког мишљења 

чиме се остварује још један важан циљ наставе математике. Такође, кроз игру, ученици уче 

како да побеђују, али и како да на прави начин поднесу пораз. Такмичарски део игара 

подстиче мотивисаност за рад и жељу за успехом. 

Гордана Косанић 
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Јун 

Сајам здраве хране „ Милена Татар“ у Сопоту 

Ученици млађих разреда наше школе су 3. јуна 2022. године заједно са својим 

учитељима учествовали на Сајму здраве хране „Милена Татар“ у Сопоту. За ту прилику су 

припремили разне посластице по рецептима наших бака. Изложили су домаће производе, 

сокове, џемове, мед, колаче, разне врсте хлеба и пецива, свеже сезонско воће и поврће, 

које су пролазници могли да дегустирају. Поред производа изложили су старе кућне 

предмете. Свако одељење је имало свог представника. Активност је била веома успешна јер 

је реализована по планираном плану и у лепом расположењу. 
 

Милица Лучић 

 

Пројекат из биологије 

Током јуна 2022. ученици VII1 радили су пројекат из биологије „Биодиверзитет и 

заштита природе“. Ученици су представљали своје радове 8. и 15. јуна 2022. године. Задаци 

су били занимљиви, могло је да се чује излагање о биодиверзитету, заштити природе, 

загађењу, еко-градовима. Научили 

смо шта је биодиверзитет и зашто је 

битан. Изненадили смо се колико 

људи брзо троше природне ресурсе, 

колико производе смеће и загађују 

природу. Сложили смо се да је 

најбољи начин да се природа сачува 

рециклажа као и развој еко-градова.  

Научили смо много и о тим 

градовима и њиховој важности за 

све будуће генерације. На крају 

излагања давали смо своје 

мишљење о томе у каквом је стању 

планета Земља и о томе како све 

можемо да је заштитимо. 

 

Марија Јовановић VII1 



 

 

Школски лист Чаролије, страна 23 

 

 

Настава у природи 

За ученике млађих разреда наше школе у периоду од 8. јуна до 15. јуна је 

реализована настава у природи. Настава у природи реализована је преко Центра дечјих 

летовалишта из Београда у селу Станишинци на Гочу. На Гочу је боравило 94 ученика и 9 

учитеља. 

У Крушевцу нам се придружила и медицинска сестра која са нама боравила све враме 

на Гочу. На самом доласку у двориште Објекта Центра дечјих летовалишта нас је дочекао 

маскота ЗЕКА који је одушевио децу. По самом доласку домаћини су нас сместили у два 

објекта. 

После ручка управник објекта Љиљана Агбаба је позвала све учитеље на радни 

састанак. На састанку смо упознати са аниматорима, планом активности за све дане, 

јеловником и другим појединостима. Управник нас је обавестила да је лекар који је требао 

да борави са нама на Гочу отказао долазак дан пре и да је Центар ангажовао вишег 

медицинског техничара који ће боравити са нама. Управница је дала до знања да уколико 

буде било потребе за лекара на располагању је њихово возило и возач и да се пацијент 

вози у Врњачку Бању која је удаљена 20 минута вожње. 

Боравак на Гочу протекао је углавном по плану. Временске прилике нису нам баш увек 

ишле у прилог. Било је кишовито време и шетње у природи су скраћиване. Аниматори су 

организовали активности у дворишту или затвореном простору. Простор у коме су ученици 

боравили, храна, послуга, уређеност дворишта и спортског терена, стаза за пешачење и 

однос аниматора према деци су били веома добри. 

Боравком на Гочу успешно су остварени многи циљеви и задаци наставе у природи. 

Подстицано је унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 

психофизичког и социјалног развоја, задовоњавање основних дечјих потреба за кретањем и 

игром, развијање способности запажања проширивање постојећих и стицање нових знања и 

искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу, упознавање природно 

географских, културно историјских знаменитости и лепота Гоча и околине, упознавање са 

биљним и живитињским светом. 

Као недостатак на првом месту је боравак без лекара. На другом месту је веома слаба 

покривеност мобилних мрежа и интернета што је онемогућавало комуникацију са 

родитељима, реализацију наставних активности које су предвиђене употребом дигиталних 

уџбеника и сл.  

 

Синиша Босић, вођа пута 
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Завршна приредба у Поповићу 

Као и сваке године, ученици и учитељице су на крају и ове школске године 

припремили приредбу за родитеље 24. јуна 2022. Ученици су на приредби показали своје 

умеће у певању, игрању, рецитовању и глуми. Посебно занимљива родитељима је била 

представа - модерна, поучна бајка са јаком поруком да деца треба мање да проводе пред 

телефонима, а више да се друже и проводе време напољу у природи. Сви ученици су имали 

улогу у представи за коју је текст написала учитељица Сања Петровић. Свака тачка 

програма је награђена громким аплаузом родитеља, бака, дека и мештана Поповића. 

Ученици су се посебно потрудили и око уређења школског хола у коме је програм изведен.  
 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
 

Дечји виногради - биоскоп на трави 

Иако се наставна година завршила, дружење ученика, родитеља и учитеља се 

наставило 1. јула 2022. у Дечјим виноградима. Деца су у оквиру активности месила 

лепињице разног облика, а затим смо сви гледали филм. Након пројекције деца су појела 

испечене лепињице уз еурокрем и више врста домаћих џемова. 

Уживали смо и једва чекамо следеће дружење. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Излет ученика, родитеља и учитељица 

На излет су кренуле читаве породице ученика. Први део дружења ученици су провели 

истражујући биљни и животињски свет шуме на Космају. Упознати су и са историјским 

подацима везаним за овај крај. Док су се они бавили истраживањем, тате су припремале 

укусне залогаје са роштиља, а маме сервирале кифлице и остале ђаконије. Већ уморна деца 

су прионула на ручак. Тог дана смо прославили и рођендан три ученице. Нашле су се ту и 

торте са свећицама које су слављенице дувале уз песму све деце. Након тога су уследиле 

спортске активности, дечаци су са татама играли фудбал, а девојчице жмурке, бадминтон и 

друштвене игре. На крају је организована журка уз музику. 

Сви смо уживали у заједничким тренуцима. Уморни и пуни утисака кући смо се вратили 

у поподневним часовима. 
 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Интервју са Анђелом Стојановић, 

учеником генерације 

Анђела Стојановић ученица VIII2 овогодишњи је 

ученик генерације. Одлична је са свим петицама, радо 

иде на такмичења и осваја значајне резултате, учествује 

у конкурсима, бави се фолклором. 

Анђела, хвала што си издвојила мало времена за 

интервју. Причај нам о успесима на такмичењима. Знамо 

да их је било много и у овој школској години. 

Са такмичењима сам почела од петог разреда. Тада 

сам победила на општинском из српског језика и језичке 

културе, а затим освојила треће место на градском 

такмичењу. То ми је дало мотив да пожелим да се 

такмичим и следеће године, али је дошла пандемија и 

мојој генерацији је било онемогућено свако такмичење 

две године. Ове школске године, у осмом разреду, добила 

сам прилику да се такмичим на Књижевној олимпијади. 

Победила сам на општинском такмичењу, затим освојила 

друго место на градском, а Републичко ми је измакло за 

један бод, надам се да ћу се пласирати следеће године. 

Осим тога, волим и да рецитујем и ове године сам 

освојила прво место на општинском такмичењу.  

Идеш на фолкор, путујеш. Како се организујеш? 

Како усклађујеш обавезе према школи са фолкором? У 

чему је тајна? 

Да, осим школских активности, много волим и 

фолклор, играм већ осам година. Понекад је тешко 

ускладити школске обавезе са фолклором, али се трудим 

и за сада успевам, зато што много волим путовања, иако 

су нам их доста ускратили због короне. 

Ближи се упис у средњу школу. Знамо да си одличан ђак. Коју школу уписујеш, какве 

су твоје амбиције? 

Желим да упишем гимназију, а након тога ћу се одлучити за неки факултет који желим 

да студирам.  

Како проводиш слободно време? 

Слободног времена имам мало, али када га имам гледам филмове и серије и слушам 

музику.  
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Богатство различитости 

Ученица VII1 Симонида 

Марковић, освојила је треће место 

на Десетом међународном ликовно-

литерарно-новинарском конкурсу 

„Богатство различитости“. 

Симонида је у новинарском 

есеју представила свој омиљени 

роман. Текст је у наставку прилога. 

 

Кљига је мој најбољи пријатељ 

Дело „Сећање једне девој-

чице“, Лидије Чарске оставило ме 

је у дубоком размишљању и 

проучавању његових порука. 

Наизглед лако дело и питко за 

читање, а ипак саткано од толико 

драгоцености и најбитнијих 

људских вредности. 

На почетку главна јунакиња 

Јована остаје без мајке, што у мени 

као читаоцу буди јака осећања. 

Њен живот са мајком описан је на 

скромном броју страница, али ипак 

довољном да пробуди велику сету 

и тугу када мајка умре.  

Са Јованиним пресељењем, 

ругањем деце њеног ујака, 

неразумевањем, оптуживањем за 

све и свашта, код читалаца се ствара све већа градација туге.  

Уочавамо већ на почетку да живот није бајка, да многа деца пате, да није свако 

детињство лепо.  

У књизи се појављује и Жили, ћерка Јованиног ујака, коју нико не воли, те се због тога 

у скоро целом делу истиче лоша страна која њоме преовлађује. Ипак, Ленка (надимак који 

је Јовани наденула мама) спознаје то и за разлику од других покушава да извуче добро из 

ње и не гледа на њу као на лошу девојчицу. То је уједно био и први чин Јованине доброте. 

Током целог дела прожима се њено саосећање, разумевање и жртвовање за Жили. Тако ће 

је спасити и Жили неће бити кажњена иако је спалила књигу са диктатима. Јована је 

приказана као дете са срцем препуним доброте. Није се ниједном поколебала у спасавању 

других. У најгорим ситуацијама и она сама бива спашена. Отац њене пријатељице ће је 

спасити од сигурне смрти од хладноће. Верујем да то није била случајност. Верујем да је Бог 

погледао и разумео сва њена дела и сво добро које је чинила другима као доказ да се добро 

добрим враћа.  

Омиљени део ми је сам крај, преокрет када сви показују љубав према њој, када је 

траже као утеху, схвате њену доброту, прихвате је као сестру. То се десило после њеног 

нестанка када је мислила да је свима недостајала, када су размишљали о свему добром што 

је учинила и када су најзад схватили све њене квалитете. Чак и особе које су изгледале да 

ће увек остати бездушне према њој, промениле су се и показале своју лепшу страну. Дело 

показује оно што и сами морамо да научимо – да се људи мењају, да ће време показати све, 

и да зато не судимо о књизи по корицама. 

Порука која је најбитнија и некако описује мудрост и поучност ове књиге јесте да 

доброта увек побеђује. Наизглед некако бајковита изјава пошто у бајкама увек добро 

побеђује, али је истинито и шта год да се деси, десило се са разлогом. 

 

Симонида Марковић VII1 
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Пројекти ученика IV1 

Током школске године ученици IV1 

реализовали су два занимљива пројекта у 

оквиру предмета пројектна настава у 

корелацији са српским језиком и познавањем 

природе и друштва.  

Циљ пројекта „Значајне личности 

средњовековне Србије“ био је упознавање 

ученика са националном историјом и културом. 

Ученици су истраживали о Немањићима и 

њиховој заслузи за развој српске 

средњовековне државе, културе и уметности, 

писали су саставе и извештаје, цртали и 

правили паное.  

Пројекат „Националне мањине у Србији“ 

рађен је по угледу на манифестацију „Радост 

Европе“. Циљ пројекта је уважавање 

националне и културне разноликости као основ 

за суживот свих грађана Републике Србије. 

Ученици су истраживали језик, празнике и 

обичаје националних мањина у Србији, њихову 

културу, националну ношњу, храну и музику. 

Закључили су да прихватање и поштовање 

различитости чини заједнички живот у нашој 

земљи богатијим и лепшим.  

Кроз оба пројекта ученици су били у прилици да се детаљније упознају са 

националном историјом, обичајима и кутруром, као и са занимљивим подацима о 

припадницима националних мањина.  

Током евалуације оба пријекта закључено је да су остварени сви постављени циљеви. 

 

Синиша Босић 
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Занимљиви часови 

Србија некад и сад 

Ученици V1 на часовима енглеског језика 

радили су занимљив пројекат током априла 

2022. Добили смо задатак да пронађемо 

информације о прошлости наше земље и 

упоредимо их са данашњом Србијом. Затим смо 

Србију упоређивали са другим државама. Од 

припремљеног материјала правили смо паное 

које смо на посебном часу презентовали целом 

разреду. Најзанимљивије је било да направимо 

квиз о овоме што смо истраживали и писали. Квиз смо после сви заједно решавали.  

Задатак је био јако занимљив и сви смо уживали у раду. А рад је награђен одличним 

оценама. 

Ђорђе Рњаковић V1 

 

Прваци чувају планету 

Ученици I2 засадили су са својом 

учитељицом Босиљком Ћорковић 1. априла 2022. 

године јелку у школском дворишту. Овим су ђаци 

прваци дали свој мали допринос очувању 

природе и животне средине. 

 

Босиљка Ћорковић 

 

Чудовишта 

Ученици одељења I2 су представљали своје мини пројекте на часу енглеског језика 

прве недеље априла. Они су креирали своја чудовишта и описивали их користећи 

вокабулар на енглеском везан за боје, бројеве и делове тела. Лепо смо се забавили и 

уживали у презентацији радова. 

Јелена Стевановић 
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Мој крај 

Ученици V1 током маја 2022. године 

радили су занивљив пројекат из 

француског језика. Описивали смо на 

француском језику наш крај. Радили смо 

самостално. Добили смо добре оцене, 

забавили смо се током рада, научили нове 

рече и граматичка правила, а наши панои 

су изложени у холу школе. 

 

Ђорђе Рњаковић V1 

 

 

Доживљај песме 

Ученици VII2 на часовима српског језика 

анализирали су песму Јована Дучића „Подне“. 

Након анализе наставница Софија Зећовић 

заадала је ученицима да нацртају како су 

доживели песму. То је био један јако занимљив 

домаћи задатак који нас је подстакао да 

додатно истражимо биографију нашег славног 

песника.  

Од приспелих цртежа направили смо пано 

који краси зидове школске библиотеке.  

 

Тијана Грујић VII2 

 

Познате личности 

Ученици шестог разреда у Малом 

Пожаревцу реализовали су на часовима 

енглеског језика током другог 

полугодишта пројекат о познатим 

личностима код нас и у свету. Ученици су 

истраживали занимљиве податке о 

познатим писцима, уметницима, 

спортистима и историјским личностима.  

Затим су од својих истраживања направили паное.  

Паное смо презентовали на посебном часу. Током презентације радова научили смо 

нове речи на енглеском језику, нова граматичка правила, поновили већ научена, лепо смо 

се забавили и на креативан и забаван начин савладали градиво. 

 

Кристина Трајковић VI2 
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Радови ученика 

Опраштамо се и дугим корацима одлазимо у нови свет 

У животу сваке особе постоје људи и тренутци који су обележили неко поглавље 

живота. Једно поглавље у мом одрастању се приводи крају.  

Завршавамо основну школу. Нисмо баш сложан разред, рекла бих и да се не волимо 

претерано. Ипак, толико година смо провели заједно и није лако растати се тек тако од 

особа које су свакодневно биле део нашег живота. Током ових осам година делили смо лепе 

и ружне тренутке, имали ситне сукобе и носимо титулу најгоре генерације. Имали смо 

заједничке бриге, жеље, нека интересовања. Ускоро се опраштамо, многима је драго због 

тога, али мислим да ћемо једни другима недостајати. Отићи ћемо свако својим путем, за 

неколико недеља или месеци ћемо полако заборављати претходни период. Не знамо шта 

сутра доноси са собом, несигурно се припремамо за неко ново, непознато поглавље.  

Мислим да ћемо се за пар година, са осмехом на лицу присећати једни других. 

 

Анђела Стојановић VIII2 

 

У потрази за срећом 

Једног јутра пробудио 

сам се са жељом да 

упознам нове пријатеље. 

Устао сам из кревета и 

кренуо напоље. Отишао 

сам на игралиште и видео 

много деце. Пришао сам 

једном дечаку који се звао 

Петар, али ме је он само 

љутито погледао. Био сам 

тужан јер Петар није хтео 

ни да се упознамо. 

После неколико дана 

поново сам изашао на 

игралиште и тражио 

пријатеље, али које год 

дете да сам погледао било 

је на телефону и нико није 

причао, сем једног дечака 

који се играо у песку. Пришао сам му и упито га где су му пријатељи. Он ме је тужно 

погледао и рекао како нема пријатеље и да због његове лоше среће не може ни да их има. 

Рекао сам му да ја могу да будем његов пријатељ и да пробамо да нађемо срећу. Одмах је 

добио велики осмех на лицу.  

Нас двојица смо се питали како да пронађемо срећу. Мали дечак ми је рекао да 

почнемо да копамо по песку јер му се учинило да је угледао мапу за скривени напитак за 

срећу. Одмах смо почели да копамо пластичним лопатицама. Копали смо пола дана док мали 

дечак није ударио у нешто. Била је то стаклена боца у којој се налазио стари прашњави 

папир. Узели смо, отворили га. Дечак и ја смо били изненађени јер је на папиру писало 

„Срећна мапа“. Почели смо да пратимо мапу на којој је био малени знак икс. Али наишли 

смо на проблем јер нас је мапа водила преко мора. Дечак је дошао на идеју да позајмимо 

чамац од његовог тате. Пошто је знао да му неће дати, морали смо да се пришуњамо и 

узмемо чамац како бисмо пронашли срећу. Током пута риболовци су нам рекли да је море 

превише опасно за нас. Кренули смо мислећи да нас лажу. Када је пала ноћ, огроман талас 

је превнуо чамац и ми смо испали. После пар дана смо се пробудили на обали живи и без 

повреда. Тада смо схватили да имамо много среће.  

Одједном сам се пробудио и схватио да је све ово био само сан. 

 

Вукан Јововић VI2 
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У потрази за срећом 

Постоји проблем како доћи до среће, некад дођемо до ње, али се она убрзи изгуби. 

Постоји доста ствари које би ме учиниле срећном. Када сам се уписала на фолклор, 

упознала сам много другара и другарицџа са којима се дружим и дан данас. Но, постоји 

једна особа до које покушавам већ годинама да дођем. Учинила би ме срећном, али није све 

тако лако. Имали смо бројне наступе, виђали се на свакој проби, али никада се нисмо 

упознали. На једној проби речено је да ће се он преместити у другу групу. Била сам тужна и 

нисам имала више воље да покушавам да се упознамо. После толико година упознала сам 

другарицу која је била најбоља другарица са тим дечком. Упознала сам се са њим, дошла до 

среће, али ме је та срећа напустила. Нисам одустала, имала сам опет жељу да се зближимо. 

Он се преселио у другу земљу. Још увек се нисмо зближили, али надам се да ћемо ускоро. 

Можда се зближимо некад и негде, а можда не препознамо. Никада не знамо шта се може 

догодити и када се нешто може десити.  

Мишљења сам да је увек битно имати жељу за нечим. Нико не зна шта је судбина и 

шта ће се десити сутра, за месец дана, кроз неку годину. 

Сара Живковић VII2 

 

Бићу потпуно искрена 

Од када знам за себе и своја осећања, никада нисам била у прилици да будем потпуно 

искрена и некоме представим целу себе.  

Када сам била мала, као свако дете, грешила сам и радила ствари које су ме 

привлачиле иако нисам знала да ли су исправне или не. Била сам јако тврдоглава у неким 

ситуацијама. Како сам расла и како растем, доста се мењам. Ја сам неко ко је емотиван. То 

је нешто што преовладава нада мном. Уколико је ситуација дирљива, моје емоције прораде. 

Нисам неко ко не плаче, ко не саосећа са људима и ко не схвата неке озбиљне проблеме. 

Дешавало се да се емоције изразе и у ситуацијама када не би требало, али то сам ја, себе 

не могу увек да контолишем. Волим да помажем људима, али исто тако волим и када неко у 

нечему помогне и мени и да саосећа са мном. Љубазна сам, волим све што се да волети и 

што ме привлачи и тада дајем свој максимум. Нисам неко ко је савршен и ко нема мане. 

Понекад сам брзоплета, понекад превише детаљишем неке ствари. Ја сам то што јесам и 

себе не могу да променим. Волим себе и поносим се собом, јер не видим разлог да то буде 

другачије. Моја потпуна искреност није исказана, али сам овај тренутак искористила колико 

толико за то. 

Волим искреност и људе који себе воле и који се поносе тиме што јесу. Драго ми је 

што познајем такве људе и што међу њима видим себе.  

Тијана Грујић VII2 
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Љубав пркоси времену 

Љубав је чудно осећање. Често је необјашњиво, може да нас испуни, али и сломи. 

Дошли смо у године када се дешавају оне прве младалачке љубави, озбиљне или 

неозбиљне, разумљиве или неразумљиве. Колико смо сазрели видећемо када нам се то 

деси. Међутим, мислим да нисмо толико одрасли да можемо пронаћи ону праву особу која 

ће нас разумети, саслушати и волети, или ипак можемо. За почетак је битно да 

исконтролишемо емоције које осећамо и да се не променимо, иако је то поприлично тешко. 

Обично се и тада дешава да пролијемо коју сузу због неке особе или неузвраћене љубави. 

То је нормално, већ је дошло време да осетимо и бол. Највероватније ћемо је осетити јер тај 

неко не обраћа пажњу на нас, не разуме наша осећања и самим тим не може да се стави у 

нашу позицију. Тада је најчешће питање на које немамо одговор „Како си?“. Нажалост, 

дешава се да та љубав буде једнострана и због тога ни ми сами не знамо како се осећамо. 

Ова појава се свакоме од нас мора десити, неизбежна је.  

Љубав је ствар која човека може потпуно променити, иако се то на некоме не може 

видети, у дубини се осећа, али мало ко је разуме.  

Тамара Кретић VII2 

Шта желим да променим у друштву 

Како можемо променити друштво? 

Шта може један глас и једно мишљење 

учинити? Наравно, свако има своје 

мишљење, али увек се нађе неко ко ће 

се сложити са тобом. Ко ће ти се 

придружити у твом плану и циљу. 

Нико не зна шта будућност носи. 

Време иде, тече као река. Не можемо га 

зауставити, догађаји се дешавају један 

за другим. Низ који нема краја, који ће 

се низати до краја времена. Напредак 

технологије је све бржи. Људи све више 

знају, стварају, измишљају. Сваки дан 

доноси неки нов телефон, уређај… 

Нисмо ни стигли да трепнемо, већ се у 

радњи појавило чак педесет нових 

телефона.  

Људи се све више везују за 

технологију, почињу да зависе од ње. Не 

размишљају како су живеле њихове 

баке и деке. Паметни телефони тада 

нису постојали. Када оду негде, њихови 

родитељи су само молили Бога да остану 

живи и здрави. Садашње време почиње 

да не види даље од интернета, 

друштвених мрежа, компјутера и видео 

игрица. Не излазе напоље, седе код 

куће пред телевизором и телефоном. А и 

када изађу, шетају улицом са 

слушалицама и телефонима у рукама.  

Желим да је свет другачији, старије особе и наши родитељи и даље причају између 

себе, али будућност младе генерације ће бити другачија. Неће се више виђати уживо, 

почеће само преко видео чета да разговарају. Знамо да паметни телефони утичу и на наше 

здравље зрачењем, вид нам оштећују. Али, све узалуд, када данас нема живота без тога. 

Све ради на интернет – документација, разне новине, вести и остало. Не можемо избећи 

судбину света и човечанства. Можемо причати међусобно и делити мисли са другима. Али 

сматрам да би требало да будемо паметнији и свеснији тога.  

Моје мишљење можда неће утицати на милијарду других умова, али увек треба имати 

наду и борити се за себе и своје најближе.  
 

Катарина Козић VII1 
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Шта желим да променим у друштву 

Данас ништа није праведно. Свако ко има доста пара или ту чувену везу, може да ради 

шта хоће, када хоће и где хоће. Чак може бити и ко пожели само то треба рећи родитељима 

и у секунди све је готово. 

Мени је доста било те неправде, не знам за вас.  

Да ја могу да одлучујем ко ће бити најбољи играч, ученик, политичар и много других 

ствари, овај систем би, надам се, био другачији. Нећу лагати, али да и мој брат, друг, 

другарица треба да буду одабрани за некога и нешто, било би ми драго. Да могу да их 

учиним још бољим, то бих урадила, али само ако су то заслужили. У супротном од тога могу 

одмах да се опросте.  

Једино ме занима коме је пало на памет да разликује људе по боји коже, косе, броју 

прстију, ногу и руку. Шта је ономе ко је то започео било на уму. Можда је онај тамније боје 

коже бржи од вас. Или онај без руке има јачи ударац од вас. Свако је посебан на свој 

начин. Кад би мене неко покушао да потплати или уцени да бих га учинила познатим, њега 

бих одмах искључила из вида. Ма колико он у будућности био добар у ономе што ради, и 

даље ће за мене бити најгори. 

И ови такозвани генијалци, председници и градоначелници, понекад имам осећај да су 

превише прости за позицију на којој се налазе. Да могу, неке бих одавно сменила. Да ја 

управљам овим системом, за неке људе се не би знало ни ко си и да ли уопште постоје. 

Зато ми се наша власт уопште не свиђа, а ни систем по ком раде. Кад би само једног 

дана постојао неко ко ће правду начинити. Тад би сви мировали и знали да оно што радимо 

је заслужно. 
 

Марија Јовановић VII1 
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Такмичења и награде 

 

Општинско такмичење рецитатора:  

Анђела Стојановић VIII2 - прво место и пласман на градско 

Тијана Грујић VII2 - треће место 

Теодора Грујић III2 - треће место 

 

Географија:  

Тамара Кретић VII2 - друго место на општинском такмичењу и пласман на градско, 

Ђорђе Петровић VII2 - треће место на општинском такмичењу. 

 

Биологија:  

Марина Миљковић V1 – треће место на општинском такмичењу, треће место на 

градском 

Андреа Ружић V1 – треће место на општинском такмичењу, и пласман на градско 

Павле Ђурић VI2 -  друго место на општинском такмичењу, друго место на градском 

Анита Николић VI2- друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско 

Анђела Јоксимовић VI2– друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско 

Вишња Ићитовић VI2- друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско 

Анђела Лучић VIII1 – прво место на општинском такмичењу, и пласман на градско 

 

Књижевна олимпијада: Анђела Стојановић VIII2 - прво место на општинском 

такмичењу, друго место на градском. 

 

Српски језик и језичка култура: Павле Ђурић VI2 - прво место на општинском 

такмичењу, Немања Петровић V2 - треће место. 

 

Шта знаш о Црвеном крсту: ученици IV1 (Лена Којић, Ања Секулић, Теодора 

Радосављевић, Андрија Јовановић, Софија Лучић) освојили су прво место на општинском 

такмичењу и четврто на градском. 

 

Конкурси и смотре 

На ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји“ Душан Васић I1 освојио је четврто 

место. 

 

Конкурс „Радовићев венац“ – рад Уроша Живковића II2 изаћи ће у Зборнику 

награђених радова. 

 

Европску ознаку квалитета за изузетност у раду нашој школи донели су ученици III2 и 

њихова учитељица Љиљана Вићовац својим учешћем у eTwinning пројектима. 

 

На литерарном конкурсу „Ко хоће да доживи чудо, мора веровати да она постоје“ 

Вељко Симић VI2 освојио је треће место. 

 

На међународном литерарно-новинарском конкурсу „Богатство различитости“ 

Симонида Марковић VII1 освојила је треће место. 

Квиз 

Витешки код Деспота Стефана Лазаревића: Награђени су ученици Матеја 

Стевановић VI1, Кристина Трајковић VI2 и Вероника Милошевић VI2. 
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