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Срећна Нова 2018. година 

Лист ученика и наставника Основне школе „Милорад Мића Марковић” 

година XIII * број 31 * јануар 2018. 
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Ања Петровић I3 

Маскенбал - Дечија недеља у Малој Иванчи, октобар 2017.  
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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је новогодишњи број Чаролија и прилози о активностима из првог 

полугодишта школске 2017/2018. године: програми за обележавање важних дана, излет за 

ученике петог и шестог разреда, екскурзија за ученике седмог и осмог разреда, одлазак у 

позориште, радионице за ученике и родитеље итд. 

Почињемо прилозима о почетку школске године и о доласку јесени. У септембру су 

обележени Дан писмености, Дан европских језика и Дани европске баштине. Ученици наше 

школе су учествовали у бројним активностима током којих су настали тематски панои и 

веома интересантне фотографије – селфији на тему Културно наслеђе и природа. 

Октобар је препознатљив по Дечијој недељи која је обележена учењем, спортским 

активностима, радионицама, дружењем са родитељима и сл. Прилог о томе прате дечији 

литерарни радови на више тема, па ће у овом броју изостати рубрика Дечије стваралаштво. 

За крај смо припремили и извештаје са новогодишњих приредби и вашара. 

Деца су цртала на тему нове године. Два рада су послужила за израду новогодишњих 

честитки. Једну је израдила Катарина Бранковић, ученица VI2, и она је на насловној страни, 

а другу ученици III3 којом се часопис завршава. 
 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Почетак 

Почетак нове школске године обележили смо у петак, 1. септембра 2017. године. 

Ученици II1 срећни због повратка у школске клупе, поновног сусрета и нових школских 

авантура, поделили су утиске са летњег распуста.  

Након прича пуних разноврсних догађаја, организовали смо радионицу под називом 

„Овако је било на распусту“. Свако од ученика добио је по један папир, део пузле, са 

задатком да на њему сликом, односно, цртежом прикаже најзанимљивији догађај са 

распуста. По завршетку, појединачне радове смо спојили тако да смо добили једну 

слагалицу као заједничку слику целог одељења.  

Ученици су били одушевљени идејом о прављењу заједничке слагалице, а посебно су 

уживали у спајајњу њених делова чији су творци били они. Добијена слика у виду 

слагалице сада краси простор наше учионице. 

И ученици трећег и четвртог разреда писали су саставе на тему „Овако је било на 

распусту“. 

Сандра Пајић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дешавања у школи 

Летњи распуст 

 

Иако сам овај распуст провела код куће и нисам нигде путовала, био је један од 

најлепших распуста до сада. 

Пошто м је лето било изузетно топло, дане сам проводила купајући се у базену са 

мојим братом. По цео дан смо се брчкали у базену, пили хладну лимунаду и 

замишљали да смо негде на мору. Мама нам је дала једно старо ћебе које смо 

раширили испод дрвета и претварали се да је то наша плажа где смо се сунчали после 

купања. Како нисмо имали крему за сунчање, а мама није желеле да свакодневно 

користимо њену, мој брат се досетио да се намажемо маргарином. Кад нас је мама 

видела, умало се није срушила од изненађења. Била је много љута, а казна још гора, 

није нам направила колаче за које јој је био потребан маргарин.  

Посетили смо са мамом вашар на Тресијама. Тамо је било забавно, возили смо се 

на рингишпилу, скакали на трамболини и спуштали се низ тобоган. Јели смо шећерну 

вуну и сладолед на точење. Брат је купио велики балон у облику диносауруса, а ја сам 

купила наруквицу и огрлицу.  

Једно поподне смо издвојили за шетњу земунским кејом. У води је било пуно 

птица које смо хранили кокицама.  

Дане које сам проводила код куће, искористила сам за игру и дружење са 

другарима. Грицкали смо семенке, пекли кукуруз и одмарали се од школских обавеза. 

Распуст је био диван. Нисмо били на мору, али смо плажу донели под нашу јабуку и 

уживали. 
 

Наталија Микић IV1 

Летњи распуст 

 

Већи део летњег распуста провео сам са својом породицом.  

Прве две недеље провео сам у Београду и наставио да сваког викенда идем на 

базен или Аду. Ишли смо и на Сребрно језеро. Тамо сам се купао, правили смо роштиљ 

и забављали се. Са породицом сам обишао и Шалиначко језеро. Ту сам се предивно 

провео јер сам са татом препливао језеро.  

Пред крај распуста отишао сам у бању Ждредло где је као и увек било 

незаборавно. На путу до бање смо прошли Пожаревац и Петровац на Млави. Последњег 

дана распуста прославио сам свој дести рођендан. 

Дошао је и дан када сам морао да кренем у школу и да се поново дружим са 

другарима из одељења. 
 

Андреја Митрашиновић IV1 

 



Школски лист Чаролије, страна 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето одлази, јесен нам долази 

На часовима ликовне културе 21. септембра ученици II1 су кроз радионицу „Лето 

одлази, јесен нам долази“, обележили последњи дан лета 2017. године. Циљ радионице био 

је да се код ученика систематизовањем и допуњавањем искуствених знања о природним 

појавама подстакне даље развијање сазнајних способности и исказивање креативности.  

Ђаци су рецитовали научене песме о лету, разговарали о променама у природи које се 

дешавају током лета, а неки су образлагали зашто је баш лето њихово омиљено годишње 

доба. Након тога, они су цртали и бојили припремљене материјале који асоцирају на лето и 

од њих направили заједнички летњи пано. Пано је постављен у учионици уз паное 

преостала три годишња доба.  
 

Сандра Пајић 

Летњи распуст 

 

Летњи распуст сам започела путовањем у Косјерић код баке и деке.  

У Косјерићу смо остали недељу дана. Учествовала сам у берби малина по којима је 

тај крај познат у целој земљи. Из Косјерића смо кренули на море у Црну Гору. Током 

путовања пролази смо кроз дивна места и пределе која су ми остала у сећању. Прошли 

смо Борову Главу на Златибору, Кокин Брод, Нову Варош, Пријепоље. Интересантан је 

био пут кроз кањон Мораче где се температура са 40 спустила на 14 степени. Прошли 

смо и један тунел који је био дугачак скоро пет километара. У Чању је било прелепо. 

Дане смо проводили на плажи, а увече бисмо шетали и ишли у куповину. У граду смо се 

сликали са костимираним уличним забављачима. 

Остатак распуста провела сам у Иванчи са породицом. Једва чекам следећи распуст 

да поново доживим нове авантуре. 

Анђела Лучић IV1 
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Радионица Септембар 

Учитељице Сања Петровић и Ружица 

Будимкић и библиотекарка Марина 

Луковић реализовале су радионицу под 

називом „Септембар“ за све ученике у 

Поповићу 25. септембра 2017. Претходно 

су ђаци имали задатак да напишу саставе 

на тему јесени. 

На првом часу ученици су читали 

радове и заједно са наставницима 

одабрали најлепше радове. 

Други део радионице био је 

посвећен доласку јесени. На средини 

хамера је постављен розе папир и на 

њему написана реч - Јесен. На жутим 

папирима постављеним око средишњег 

написане су речи: Време, Боје, Звуци, 

Мириси, Укуси. Ученици су на плавим 

листићима у облику латица исписивали 

речи којима су представљали ове појмове. Затим су листиће лепили тако да чине цветове. 

Настала је прелепа слика која ће красити зид учионице, а уједно ће помоћи ђацима 

приликом описа јесени. 

У школском листу представљамо најуспешније литерарне радове. 
 

Ружица Будимкић 
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Прича о краљици јесени 

Једног дана повијена грана старе трешње, љуљајући се на ветру, рекла ми је да у 

наше село долази краљица Јесен. Након неког времена краљица је стварно дошла. Сва деца 

су појурила да је виде. На глави је имала златну круну. Хаљина јој је била сва од жутог 

лишћа, а накит од сунчаних зрака. Она је деци делила слатке плодове. Сви су уживали и 

били срећни. 

Нађа Ђаковић III3 

Јесен нас је посетила 

Стигао је септембар. Са њим је дошло ново годишње доба, јесен. Мој крај је учинио 

лепшим. Природа је обојена жутом, наранџастом, златном и браон бојом.  

Почеле су јесење кише. Улице су мокре и блатњаве. Јутра су магловита и тмурна. 

Током јесени дани су све краћи. Ветар својом снагом носи лишће свуда наоколо. Дрвеће 

своју одећу одлаже до пролећа. Из шуме се чује звук тестере, то вредни мештани спремају 

огрев за зиму. Осећа се мирис печене паприке. Птице се не чују, одселиле су се на југ. 

Јесен ми је најомиљеније годишње доба зато што је природа успавна. 

 

Ања Векић IV3 

Јесен нас је посетила 

Након дугог топлог лета стигла нам је јесен. Почињу досадне кише. Дани су хладни и 

све су краћи.  

Лишће је прменило боју и постало је жуто, наранџасто и браон. Маме и баке спремају 

зимницу, селом се шири мирис печене паприке, куваног џема и компота. Деде и тате беру 

кукуруз, ору њиве за сетву пшенице и јечма. Секу дрва за зиму. Шума одјекује од удараца 

секире и звука моторне тестере. У шуми се чује шуштање опалог лишћа, то дивље животиње 

прикупљају храну за дугу хладну зиму. 

Јесен је најлепше годишње доба јер се свуда наоколо осећа мирис јесењих плодова и 

има најлепше боје. 

Даниела Павловић IV3 

Јесен 

 

Када дође јесен рана, лишће опада са грана, 

за зиму се сваког дана припрема здрава храна. 

Људи за зиму дрва секу, домаћице ајвар пеку. 

Лишће прикупља вредни дека а око куће помаже бака. 

 

Јован Кузмановић III3 
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Септембар – писменост, језици и наслеђе 

Дан писмености, 8. септембар, обележен је активностима током целе недеље од 8. до 

15. септембра 2017. Уследило је обележавње Дана европских језика и Дана европске 

баштине.  

Дан писмености 

Учитељице Сања Петровић и Ружица Будимкић и библиотекарка Марина Луковић су са 

ученицима у Поповићу разговарале о свим врстама писмености. Библиотекарка је, између 

осталог, говорила деци о елементима доброг састава, како се описују поједине појаве и 

како се приповеда о догађајима.  

Након тога су ђаци четвртог разреда писали на теме „Мој најбољи пријатељ“ и 

„Временска непогода“, а другог на тему „Јесен“. Ученици трећег разреда су цртали књиге и 

на њима писали правилни и неправилн облик речи у чијем се писању најчешће праве 

грешке. Прваци су илустровали омиљену бајку. 

Радови су постављени на пано.   

Ружица Будимкић 

Сарадња са Библиотеком града Београда 

Поводом Међународног дана писмености 

библиотекарка Марина Луковић и наставница 

Тања Ћирковић одржале су неколико часова 

са ученицима четвртог разреда у одељењу 

Библиотеке града Београда у Малом 

Пожаревцу. 

Ђаци су о активностима писали кратке 

извештаје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан у библиотеци 

 

У библиотеци смо имали час поводом Дана матерњих језика. 

Читали смо народне песме и пословице које је записао Вук Караџић и сачувао од 

заборава. Библиотекарка Мира нас је пропитивала загонетке. Такмичили смо се ко ће 

пре да одговори. Неке су баш биле тешке. 

Потом смо се вратили у школу и на часу српског језика читали биографију Вука 

Караџића. Научили смо да је он свој живот посветио српском језику, правопису и 

очувању српске културе. 

Михаило Симић IV2 

 

Вук Стефановић Караџић 

 

Био сам са наставницом у библиотеци. Тамо су нам библиотекарке Мира и Марина 

причале о животу Вука Караџића. 

Вук је живео у тешком времену. Волео је да учи и борио се да се што више 

описмени. Народ тог времена није много марио за писану реч. Тада се писало 

старословенским језиком. Вук је урадио реформу српске азбуке и правописа. Упростио 

је азбуку на тридесет слова јер су пре нека слова имала два знака за једно слово. Зато 

ми данас пишемо као што говоримо. Вук је ишао по разним крајевима и сакупљао и 

бележио народне умотворине као и народне песме и приповетке. Записивао је оно што 

су народни певачи певали уз гусле. Бележио је народне обичаје и веровања и остало 

што му је било интересантно. Прелазио је хиљаде километара да би то записао.  

На овом часу научио сам много о Вуку Караџићу. 
Виктор Станковић IV2 
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Наслеђе и природа 

У сарадњи са Градском 

библиотеком у Малом Пожаревцу 

ученици IV2 учествовали су у 

манифестацији „Дани европске 

баштине 2017. у Београду“, чија је 

тема „Наслеђе и природа: лепеза 

могућности“. 

Библиотекарка Мирјана 

Ребић и учитељица Тања Ћирковић 

су 19. септембра 2017. повеле 

ђаке у шетњу. Говориле су им о 

непокретним културним добрима у 

Малом Пожаревцу и околним 

селима: зграда старе школе у 

Малом Пожаревцу, црква Светог 

Илије у Малом Пожаревцу, црква 

Светог Ђорђа у Поповићу, кућа породице Жмурић из 19. века у Малој Иванчи.   

Ученици су правили селфи фотографије у природи, а касније су на часовима српског 

језика писали о томе шта су научили. 

Марина Луковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шетња и сликање селфија 

 

Данас сам са другарима, учитељицом и библиотекарком Миром ишла у шетњу по 

Симић крају, али та шетња је била посебно занимљива јер смо се сликали у природи. 

Кренули смо од наше библиотеке ка нашем одредишту. Успут смо слушали музику 

преко наших телефона, сликали се поред сваког занимљивог дрвета, цветног жбуна или 

мале слатке животиње. Пролазили смо поред куће бивше библиотекарке која се такође 

зове Мира. Она нас је позвала да дођемо код ње у двориште. Ми смо се играли и правили 

нове селфије јер је у том дворишту било једно занимљиво дрво, пуно лепог цвећа, две 

преслатке куце и две прелепе маце. Библиотекарка и наша учитељица су седеле на клупи 

и причале. Наша домаћица нас је послужила водом и чоколадицама. После смо се 

поздравили и захвалили. Када смо стигли у школу учитељица нам је рекла да ће нас чешће 

водити у шетњу. 
Анђела Стојановић IV2 
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Европски дан језика 

Наша школа полако успоставља лепу 

традицију обележавања Европског дана 

језика. Ове године, 28. септембра, у Малој 

Иванчи смо по други пут организовали и 

реализовали полилингвистички час којим 

смо прославили поменути дан. 

У програму су учествовали ученици 

од петог до осмог разреда, уз подршку 

наставница француског, енглеског и 

српског језика, као и уз помоћ наставница 

ликовне и музичке културе које су 

допринеле да се остваре лепи пригодни 

ликовни радови и да се уреди музички део 

програма.  

Ученици су на почетку часа, кроз 

лепе, ритмичне песме, рецитације и 

дијалоге, презентовали своје знање из 

француског језика. Затим је присутним 

ученицима и наставницима представљен 

део програма на енглеском језику. Овај 

сегмент је започео занимљивим излагањем ученице Ане Марковић која је у нашу школу 

стигла из Канаде. Она је лепо говорила о својој бившој школи са америчког континента у 

којој су управо енглески и француски језик били језици на којима је похађала наставу. 

Потом смо чули и једну песму коју је отпевала ученица Тијана Глишић, а врло инересантан 

је био и квиз везан за различите занимљивости о језицима и културама широм Европе. 

Наши ђаци осмаци су затим показали своје умеће на још два језика, Ана Јанковић је 

рецитовала на немачком, а Андријана Илић дивно и оригинално певала на руском језику. 

Током овог дела програма наглашена је важност познавања и поштовања страних 

језика и култура, али је такође истакнута и неопходност неговања матерњег језика и своје 

традиције. У том смислу ученици петог разреда су врло надахнуто говорили о својој земљи и 

језику, обележјима своје културе, традиције и о знаменитим људима из свог народа. За крај 

мале патриотске презентације уследило је кратко извођење ужичког кола у аутентичним 

народним ношњама. 

Потом су ученици седмог разреда презентовали своје лепе и колористичне паное на 

којима су представили поделу европских језика, али и архаизме српског језика откривене у 

нашој народној лирици. Лепоту нашег савременог језика дочарала је Катарина Бранковић 

рецитовањем стихова Мике Антића. За крај је уследило хорско извођење мелодичне и 

полетне песме која у свом наслову носи најважнију поруку „Негујмо српски језик“. 

Овим часом смо инспирисано, разиграно и распевано представили лепоту и богатство 

познавања и уважавања различитости, што је и био наш циљ. 
 

Данка Стојановић 
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Дан европских језика  

У Малом Пожаревцу је 

обележен Дан европских језика 

јавним часом у коме су 

учествовали ученици виших 

разреда, као и пар ученика 

четвртог разреда. Час је почео 

делом везаним за српски језик.   

Ученици осмог разреда су 

учествовали у кратком квизу 

који је био везан за област – 

језик и комуникација. Ученик 

Михаило Ићитовић говорио је о 

Вуку Караџићу у првом лицу 

једнине, а ученици Душан 

Петровић, Немања Павловић и 

Никола Радовић представили су 

се као три најзначајнија Вукова 

казивача Тешан Подруговић, 

Филип Вишњић и Старац 

Милија. Уследио је рецитал који 

је окончан реченицом Душка 

Радовића: „Волимо српски језик 

сваког дана по мало, јер он 

нема никог сем нас.“ На крају 

овог дела часа три ученице су 

отпевале песму „Густа ми 

магла“ коју су спремале на часу 

музичке културе. 

Након тога су ученици 

кроз рецитације и отпеване 

песме представили стране 

језике које уче у школи: 

француски и енглески. 

Последњи део часа је био 

посвећен разним европским 

језицима руском, италијанском, шпанском и турском које су ученици представили кроз 

рецитације. 

Наставница српског језика је прочитала одломак песме на македонском језику, који је 

потом једна од ученица прочитала на српском језику и на тако су показале колико има 

сличности и разлика између ова два јужнословенска језика. 

На крају часа ученици су учествовали у музичком квизу и погађали су из које земље 

долази музика. 

Час је био интересантан и ученици су били задовољни његовим исходом. 

 

Јелена Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни дан матерњег језика 

 

Данас сам са другарима и учитељицом ишла у библиотеку поводом Међународног 

дана матерњег језика. 

Тамо су нас дочекале библиотекарке Мира и Марина. Причали смо и читали о Вуку 

Караџићу. Библиотекарка Мира нам је читала загонетке и пословице које смо ми 

тумачили. Наставница Марина нам је показала како је изгледало наше некадашње писмо, 

глагољица, и постављала нам је питања. Касније смо са библиотекарком Марином 

прешли у школу где смо читали наше радове о Вуку Караџићу. 

Ја знам да је важно да негујемо и познајемо свој матерњи језик. Волела бих да опет 

имамо овако леп час. 

Анђела Стојановић IV2 
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Европски дан језика и културне баштине 

Ученици свих разреда у Поповићу и трећег 

разреда из Малог Пожаревца учествовали су у 

манифестацији „Дани европске баштине 2017. у 

Београду“, и у оквиру ње обележили и Европски дан 

језика. 

Наставнице енглеског језика Марина Ружић и 

Јелена Стевановић и учитељице Љиљана Вићoвац, 

Сања Петровић и Ружица Будимкић организовале су 

28. септембра 2017. радионице за ђаке током три 

школска часа. 

Ученици су добили задатак да пронађу 

потребне податке о неколико држава и припреме за 

израду паноа. Информације о Србији су прикупили 

ученици првог и трећег разреда, другог и четвртог о 

Мађарској, а III2 о Француској. Сви заједно су 

припремили материјал за паное о Ирској и Великој 

Британији.  

Активности су започеле гледањем делова 

познатих цртаних филмова на неколико језика на 

видео биму. Ученици су препознавали језике и 

филмове. Након тога су кроз групни рад уређивали 

паное на којима су се нашли разновсни подаци о 

одређеној земљи: грбови, заставе, знаменитости, 

одлике, природна богатства, народна ношња, 

традиционални инструменти дате земље и сл. 

Свака група је након тога представљала свој 

рад. Деца су испричала и по неку занимљивост о 

датој земљи: грађевини, кухињи, природној 

лепоти... Следећа активност је била учење поздрава 

на европским језицима. Старији ученици су их 

исписивали у облачиће које су лепили на мањи пано. 

Резултат рада је прелеп колаж уређених паноа 

на зиду у холу школе. 

После тога су ученици у мешовитим екипама 

одиграли пар традиционалних плесова из 

представљених земаља. Завршница је била баш 

слатка. Да би наградили ученике за труд, а у складу 

са активностима, наставници су ученицима 

сервирали енглески чај, кексиће, мађарску штрудлу 

и српске салчиће. Сви су уживали у колачима. 

Ученици су уживали у раду и дружењу, а 

наставници су задовољни резултатима рада.  

Ружица Будимкић 
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Позориште, књиге, културна и природна баштина 

Били смо у... 

Ученици VIII2 посетили су 29. септембра 2017. Конак кнегиње Љубице где смо 

одгледали монодраму „На кафи код кнегиње Љубице“. Са нама су били наставница српског 

језика Софија Зећовић, наставик историје Слободан Карановић и педагог школе Наташа 

Демић. Представа почиње тако што кнегиња улази певајући песму „Јутрос ми је ружа 

процветала“. Аутор текста монодраме и сценарија је Наташа Поповска, виши кустос Музеја 

града Београда, која и изводи представу, обучена у костим са почетка 19. века. Представа 

је одиграна у приземљу Конака у главној соби, диванхани, у којој је кнез Милош примао 

званичнике. Кнегиња је позвала слушкињу која нам је донела кафу у филџанима. Уз кафу 

нам је причала о свом животу, о династији Обреновић, о Милошу Обреновић, о Србији у том 

периоду. Рекла је да је знала да рукује оружјем и да је убила љубавницу свог мужа. 

Након представе Наташа Поповска нас је повела да у обилазак Конака, разгледали смо 

све собе и намештај карактеристичан за Србију у 19. веку. Видели смо како је изгледала 

одећа и накит који је кнегиња носила и много портрета породице Обреновић. 

На овој једночасовној представи научили смо много о династији Обреновић. Било је 

јако лепо слушати приче кнегиње Љубице. 
 

Сандра Павловић VIII2 

Активности четвртака у Малом Пожаревцу 

Почетком ове школске године моје одељење је имало неколико занимљивих 

активности у нашој библиотеци у Малом Пожаревцу. Заједно са учитељицом Тањом и 

библиотекарком Миром на интересантан начин смо обележили неке важне датуме и мало 

боље упознали наш крај.   

Први пут смо се 

окупили 19. септембра 

2017. поводом радионица 

„У потрази за селфијем“ и 

„Шетња кроз природу и 

фотографисање“. 

Сликали смо се поред 

сваког занимљивог дрвета, 

жбуна, симпатичне мале 

животиње и хладног извора 

који се зове Мирковица. 

Други пут смо се 

нашли у библиотеци пово-

дом Дана матерњег језика. 

Са библиотекаркама Миром 

и Марином смо тумачили 

српске народне пословице и 

загонетке. 

Причали смо о Вуку 

Караџићу и читали неке 

наше радове о њему. 

Видели смо и како је изгледало наше старо писмо које се зове глагољица.  

Срели смо се и током Дечије недеље, 3. октобра. Ове године тема је била „Градимо 

мостове међу генерацијама“, па је библиотекарка Марина донела читанку њене баке која је 

стара 90 година. Читали смо из ње и причали о правима детета, али и о односима деце и 

старијих. После смо ишли у шетњу по нашем крају. 

Недељу дана касније смо се опет дружили поводом Дана културне баштине. 

Библиотекарка је читала о Космају и о Деспоту Стефану Лазаревићу чије задужбине су 

поједини манастири на поменутој планини. Ми смо је пажљиво слушали и бележили неке 

занимљивости. Библиотекарка нам је поклонила пакетиће са чигрицама и сличицама којима 

смо се касније играли. 

Сви смо уживали у овим активностима ван наше учионице и волели бисмо да се ова 

дружења наставе. 

Анђела Стојановић IV2 
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Октобар  

Дечија недеља 

Низом интересантних активности од 2. до 6. октобра 2017. у нашој школи обележена је 

Дечија недеља под слоганом Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета. 

За ученике старијих разреда отворен је литерарни и ликовни конкурс са темом Ја и 

моји пријатељи свих генерација.  

На часовима грађанског васпитања организована је дебата на тему Подстицање 

међугенерацијске сарадње и пријатељства и превазилажење стереотипа о јазу међу 

генерацијама. Ученици су интервјуисали своје старије укућане и старије особе у селу. 

Старији становници су говорили деци о дечијим правима некад и сад, о томе како су се они 

односили према старијима а како се данас деца односе према њима. 

Последњег дана је одржана смотра рецитатора старијих разреда у Малој Иванчи и 

Малом Пожаревцу, а након тога су прочитани најбољи радови литерарног конкурса. 

Ученици су могли да погледају и изложбу радова насталих као резултат ликовног конкурса. 

Оно што се ученицима највише свидело била је акција размене и поклањања књига. 

За ученике млађих разреда организовани су заједнички часови и радионице током 

целе недеље. Деца су се дружила са старијима (браћом, сестрама, родитељима) и са 

предшколцима, играли се током спортског дана и учествовала у приредби поводом пријема 

првака. 

Марина Луковић 

 

 

Дечија недеља у Малом Пожаревцу 

Током Дечије недеље организоване су 

активности са циљем да се развија 

солидарност и повезаност деце у оквиру 

вршњачких група, као и међугенерацијска 

солидарност кроз укључивање чланова 

породице у живот и рад детета. 

Првог дана ученици су се упознали са 

планираним активностима и подсетили на 

историјат Дечије недеље. 

Други дан је био резервисан за 

ликовно-литерарне радове на тему Упознај 

моју баку/мог деку. Ученици су добили 

наставни листић на којем су, по жељи, 

описивали деке или баке, илустровали их. 

Трећег дана је организована 

радионица са мамама, бакама, браћом и 

сестрама на тему рециклаже.  

Од разноврсног старог материјала, 

ученици су, са члановима своје породице, 

правили играчке. 

Четврти дан је био спортски дан. 

Ученици млађих разреда надметали су се у 

полигонима спретнсти. 

Петог дана су старији другари 

припремили пригодан програм за наше 

прваке и њихове родитеље. 

По оцени учесника најуспешнија 

активност ове године у Дечијој недељи 

била је радионица у којој су учествовали 

ђаци и чланови њихових породица.  

Закључак је да треба чешће 

организовати сличне заједничке часове и 

даље развијати сарадњу школе и породице. 

 

Љиљана Вићовац 

Дечија недеља у Малој Иванчи 

Дечија недеља је обележена низом 

активности ученика млађих разреда чији су 

циљеви били: скретање пажње јавности на 

децу и младе, слободно изражавање 

креативних способности и талената деце 

кроз игру и дружење, као и унапређење 

квалитета живота. 

Током првог дана ђаци су израдили 

заједнички пано Мост генерација - на 

папирима различитих вечичина цртали су 

представнике генерација различитих доби, 

од беба до старих људи.  

Други дан је био посвећен спорту и 

организована су надметања у различитим 

спортским дисциплинама под слоганом У 

здравом телу здрав дух. 

Наредног дана организована је 

радионица са старијим сестрама, браћом, 

родитељима, бакама - Покренимо наше 

старије. На почетку дружења, а као део 

националног пројекта „Покренимо нашу 

децу“, ђаци и гости су заједно вежбали и 

сви се лепо забавили. У наставку правили 

су играчке и украсне предмете од 

рециклираног материјала и стицали знања 

из области очувања животне средине. 

Дружење са децом из предшколске 

установе реализовано је четвртог дана кроз 

маскембал у школском дворишту. 

Последњег дана ученици другог, 

трећег и четвртог разреда приредили су 

приредбу за ђаке прваке поводом њиховог 

пријема у Дечији савез. 

 

Гордана Косанић 
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Радови настали током радионице у Малој Иванчи изложени у холу школе 

Маскенбал у школском дворишту у Малој Иванчи 
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Радионица са родитељима у Малом Пожаревцу и радови настали током радионице 
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Радови настали током радионице у Малом Пожаревцу 



Школски лист Чаролије, страна 18 

 

Дечија недеља у Поповићу 

Учитељице у Поповићу су организовале бројне активности за обележавање Дечије 

недеље током пет дана.  

Понедељак – Права и обавезе 

Првог дана, после приче о дечијим правима и обавезама, деца су читала књигу „Лота 

прави лом“ Астрид Линдгрен и разговарала о догађајима из ње и о начинима за решавање 

проблема. У наставку су ученици другог, трећег и четвртог разреда припремили дипломе за 

ђаке прваке поводом пријема у Дечји савез. Затим су дипломе првацима уручили четвртаци. 

Уторак - Дружење са друговима из суседне школе 

Прошле године током Дечје недеље започо је дружење са друговима из суседне школе 

у Поповићу, а настављено је у јуну 2017. дружењем у нашој школи. Ове године ђаци наше 

школе су за Дечју недељу припремили слаткише као поклон и кренули у посету друговима 

на Друминама.  

На прва два часа заједно су израђивали паное на тему Мостови међу генерацијама. 

Подељени у групе по разредима договарали су се како ће формирати пано од материјала 

који су припремили код куће и цртежа насталих на часовима. Резултат су предивно уређени 

панои који красе зидове хола школе на Друминама. 

Други део дружења протекао је у спортским надметањима – играли су између две 

ватре, фудбал и игре са реквизитима. Растали су се уз договор да се поново сретну до краја 

школске године. 

Среда –Радионица са родитељима 

Активности трећег дана су организоване као део сарадње школе и породице. За 

радионицу Рециклажа ученици су уз помоћ родитеља припремили потребан материјал и 

донели га школу. Подељени су у седам група и у свакој је био један родитељ или бака. Сви 

су показали креативаност у изради играчака од природних и рециклираних материјала. 

Радове смо уредили у предивну изложбу која ће неколико дана красити хол наше школе. 
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Четвртак - Шетња са родитељима 

Сарадња је настављена и наредног дана – деца, родитељии наставници су прошетали 

до сеоског туристичког домаћинства „Дечји виногради“. Уз пут су прикупили материјал за 

израду јесењих слика. Дочекала нас је власница домаћинства и показала нам комплекс. 

Након обиласка ученици су цртали занимљиве детаље шетње и домаћинства на ком смо се 

налазили. Други део активности био је посвећен спорту. Ученици су се играли на теренима 

за одбојку, мали фудбал и кошарку и то све на трави. Ту је било и љуљашки, мердевина за 

пењање уз дрвеће, пањића по којима се хода, вијача, обруча, чуњева и још много 

спортских реквизита. Ђаци су испробали све реквизите.   

На крају нас је домаћица послужила домаћом штрудлом, питом од бундеве и соком од 

вишања. Деца и родитељи су били одушевљени обиласком и временом проведеним на овом 

домаћинству. 

Петак - Спортски дан 

Спортски дан је организован заједно са ученицима другог и четвртог разреда из Малог 

Пожаревца и њиховим учитељицама. Ученици су подељени у две групе, а онда су се 

надметали у разним играма. Следећа активност је била игра пантомиме помоћу цртања 

појмова. Појмови су били у вези са дечијим песмама, цртаним филмовима и предметима из 

њихове околине. Ученици су се у оквиру групе договарали ко ће од ученика бити њихов 

представник за сваки појам. Помоћу занимљивих цртежа решени су сви задати појмови. 

Деца су уживала у дружењу, а на крају су задовољство активностима изразили 

цртајући на табли смајлије веселе или незадовољне. Сви смајлији су били весели. 

Учитељи су, такође, задовољни свим реализованим активностима. 

 

Сања Петровић и Ружица Будимкић 

 

 

 

 

 

 

 

Спортски дан 

 

У току је Дечија недеља. Данас је петак, последњи дан. Посетили су нас другари из 

Малог Пожаревца. Код нас ће остати целог дана. Наше учитељице и њихова учитељица 

Тања организовале су нам спортске активности.  

Учитељице су нас поделиле у две екипе, Сунђер Боб и Минионси. Имали смо 

неколико игара. У првој игри прескакали смо препреке. Резултат овог дела је био 

нерешен. Задатак следеће игре био је да што пре скинемо и окачимо ствари на вијачу. 

Екипа Сунђер Боб била је бржа од моје. Киша нас је омела у даљем такмичењу, па смо 

остатак наставили у школском ходнику. Такмичили смо се ко ће брже да скине и обуче 

јакну. Опет је моја екипа изгубила. Последња игра била је да погодимо шта је на цртежу 

на табли. Ми смо најзад победили. У укупном резултату моја екипа је изгубила, али смо 

се лепо играли и дружили.  

Спортски дан је био врло забаван и узбудљив. Једва чекам да се понови. Није 

важно победити, важно је учествовати и дружити се. 

Даниела Павловић IV3 
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Дечији радови 

У школском листу представљамо литерарне радове настале током Дечије недеље на 

неколико тема. Ученици од петог до осмог разреда су радили интервју са старијим 

укућанима са само два питања: „Како сте се односили према старијима док сте били деца? 

Како се деца данас односе према вама?“ Неки радови садрже само одговоре, а неки су у 

форми правог интервјуа.  

Остали радови су на тему Ја и моји пријатељи свих генерација или теме у којима деца 

описују неке од својих старијих укућана и пријатеље.  

 

Интервју са баком 

Раније деца нису имала никаква права, данас је много боље. Једино право које смо ми 

имали било је да идемо у школу, да се школујемо и образујемо. Зато смо обавеза имали 

преко главе. После школе морали смо да намиримо стоку, да их потерамо у пашу, да их 

напојимо на извору. Радили смо све оно што старији нису стизали да ураде. Ако нешто не 

урадимо како треба, добијали смо батине. Данашња деца не знају ни за какве обавезе, нити 

слушају родитеље. По цео дан седе за компјутером, не чују шта им се прича. У прошлости 

деца су се према старијим особама односила са великим поштовањем. Слушала су шта им 

старији каже. Када сретну старију особу на улици кажу „Добар дан“ и приђу да им пољубе 

руку. Данас нити поштују старије, нити им се јављају на улици, не устају у аутобусу. 

Данашња деца су неваспитана, нико им ништа не може, не слушају ни родитеље, ни 

наставнике.  

Михаило Милетић VII1 

Интервју са старијима 

Некада су деца била мирнија и послушнија. Имали смо пуно обавезе, свако је знао шта 

треба да ради а по обављеном послу добијала се награда. Раније су деца више слушала и 

поштовала старије. Морао си послушати наредбу родитеља и породице и ниси смео рећи 

„Не“, иначе се добијале батине. Чували смо стоку, прали веш и судове, пеглали, помагали 

мајкама и бакама у кухињи. Поред тога морали смо и да учимо. Данас старији више слушају 

млађе, него млађи старије. Рачунари су обузели децу као епидемија, зато су и распуштенија 

и непослушнија него некад. 

Тамара Трајковић VII1 

Интервју са старијом особом 

За разговор сам изабрала прабабу, Даницу Тарбук. Рођена је 7.7.1929. године у месту 

Кутина у Хрватској. 

 

Када си кренула у школу? 

Било је то 1936. 

Какви су твоји утисци о школи? 

У почетку је све било лепо, али касније ми се ниије свиђало јер су наставници били 

много строги. 

Како сте се понашали према наставницима? 

Кад наставник уђе у учионицу мораи смо да устанемо и а кажемо „Добар дан“. Ако би 

неко то заборавио морао је да клечи на кукурузу цео дан у ћошку. 

Како си се понашала са старијима? 

Увек сам разговарала са пуно поштовања иначе би се причало како сам неваспитана, 

па бих код куће добила батине од родитеља.  

Како си се понашала у друштву са млађима? 

Били смо пример млађима и морали смо и у њиховом друштву да водимо рачуна и како 

причамо и како се понашамо. Ми смо били пример како ће се они касније понашати. Једна 

бака у мом селу живела је сама и ја сам јој помагала око тешких послова, доносила воду, 

секла дрва, чистила кућу. Свуда ме је хвалила да сам најбоље дете у селу. Сва деца су ми 

завидела на томе и трудили су се да буду добра као и ја. 

 

Лидија ВуковићVI3 
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Ја и моји пријатељи свих генерација 

Људи су жива бића која се хране, дишу, размножавају - тако их наука дефинише. У 

стварном животу људи су наша породица, наши пријатељи.  

Многи од нас сматрају да старији чланови наше породице не могу бити наши 

пријатељи, али баш је супротно. Наше баке и деке су нас чували кад смо били мали, 

причали нам приче, помагали нам да пребродимо страхове. Они су пуно пута стали на нашу 

страну и више нас подржали, него особе које називамо пријатељима. То што је неко стар не 

значи да не може да нам помогне, то што неко од њих нема телефон већи од длана, не 

значи да није савремен. Људи се смеју, плачу, па опет смеју, али не сами од себе. Ако неко 

помисли да су му пријатељи само особе сличних година, може да погреши, пријатељи су сви 

они који су вас охрабрили и били ту за вас.  

Чланови породице су највећи пријатељи јер шта год да се деси остаће са нама заувек. 

Они нас најбоље познају и зато увек знају како да нам помогну кад је потребно, како да нас 

посаветују, како да нас подрже. Породица није увек довољна, за игру и забаву заслужне су 

и особе са којима нисмо у сродству, али их називамо браћом и сестрама - наши пријатељи. 

Испада да смо сви једна велика породица у овом великом свету.  

Ако сте заиста повезани са неким и имате поверења у ту особу, није битно да ли има 

пет или седамдесет пет година. Проблем није у старости, већ у нашем прихватању 

реалности. 

Сузана Стевановић VII1 

Мој друг Јоца 

Мој друг Јоца  

по цео дан нешто звоца.   

Једном се цео дан жалио 

како му је капут омалио.  

У школи често има проблема,  

целог дана куња и дрема. 

Никада неће са нама у игру, 

нешто му увек ствара бригу. 

Јоца је једно добро дете,  

само је тешко да га разумете. 

 

Кристијан Марјановић III3 

Мој деда 

Свако дете има некога 

кога воли највише, за мене је 

то мој деда. Он је савршен.  

Викендом се највише 

дружимо јер не идем у шко-

лу, а деда не иде на посао. 

Деда ме увек подржава и на 

мојој је страни у свакој 

ситуацији. Ако направим 

неку грешку, он ће ми увек 

опростити што није случај са 

бабом.  

Волим да му помажем 

око животиња. Кад деда коси 

траву, ја му помажем и 

скупљам је. Често играмо 

шах, некад ме деда пусти да 

победим, а некад не.  

Мој деда је јединствен 

и ни за шта га на свету не 

бих мењала. 

 

Даниела Павловић IV3 
Ђорђе Петровић III2 
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Ја и моји пријатељи свих генерација 

Мој пријатељ је и мој деда. Зове се Милован, има 64 године, бави се пољопривредом. 

Живи у породичној кући са баком и мојом породицом. Дека је срећан што и ми живимо са 

њим. Он често каже да договор кућу гради. Деда ми је причао о времену кад је био дете. 

Људи су раније живели другачије. Наши дедови нису сами одлучивали ни о чему. 

Договарали су се са својим старијима. Поштовао се и отац и деда и комшија. Јасно се знало 

шта сме да се каже. Деда нам је причао да није смео да прође поред старијих на путу, а да 

не каже „Добар дан“. Када је имао шест година, био је код тетке у Београду. Она га је 

повела на пијацу, а он, дете са села, свима се на улици јављао. Научен је тако. Деци мојих 

година је то смешно. Ми не можемо да схватимо да је њима град био нешто очаравајуће. 

Док је деда чувао стоку, дружио се са вршњацима. Али је једва чекао да дотера стоку кући 

и да на радију слуша „Вечерњу ревију жеља“, веома популарну радио-емисију 70-их година 

прошлог века. Сами су правили играчке и дружили се много више него ми данас. 

Научила сам од деде да је срамота проћи поред старијих, а не јавити се. Мора да се 

зна неки ред. 

Тамара Грујић VI3 

Ја и моји пријатељи свих генерација 

Пријатељство је веома важно у животу сваког појединца.  

Имати пријатеља не значи имати само некога који је истих година као ти. Пријатељ 

може бити и старији и млађи од нас. Битно је пријатељство без интереса. Прави пријатељ је 

увек ту за нас када нам је потребан савет или помоћ. Када имам неки већи проблем, обично 

се обратим пријатељу који је старији од мене јер је можда има сичан проблем и зна како да 

ме посаветује. У школи се склапају пријатељства која остају за цео живот. Прави пријатељ 

ће да те посаветује да не направиш неку глупост, да ти помогне кад је тешко, да те саслуша 

и посаветује. Тако и само морамо да се понашамо када су наши пријатељи у питању и када 

је њима потребна наша помоћ. Имам неколико пријатеља старијих од себе са којима се не 

виђам често, па се увек радујем сусрету са њима. Волим са њима да разговарам, да слушам 

њихове савете и животна искуства која ми могу помоћи у будућности. 

Право пријатељство треба да се поштује и чува кроз цео живот и за цео живот. 
 

Никола Радовић VIII2 

Ана Божанић II1 



Школски лист Чаролије, страна 23 

 

Моја бака 

Још се сећам тих ноћи када је моја бака Рада била поред мене. Она није више са нама, 

али ја осећам да је поред мене и сад. И због тога желим да је на најлепши могући начин 

опишем. 

Године су пролазиле, ја сам одрастала, а она је старила. Бака Рада је била предивна 

жена, имала је дугу седу косу, крупне браон очи, смежурано бледо лице, мараму је носила 

на глави као и све друге баке у мом селу.  

Увек је била смирена, стрпљива, увек је била паметна, иако је завршила само први и 

други разред основне школе овде у Иванчи. Радо сам слушала песмице и приче које ми је 

причала, али највише сам волела да слушам како је изгледала њено детињство, како су се 

људи тада облачили и чега су се све играли као мали. Све песмице ме је она научила, 

највише ценим што је увек имала стрпљења за брата и мене. Желим да јој захвалим за све 

оне ноћи које је провела будна због мене и чувала ме. Желим да је још једном видим и 

чврсто загрлим и кажем једно велико „Хвала“. 

Никад нећу заборавити то јутро када сам се пробудила и видела баку Радмилу како 

лежи у сандуку са повезаном марамом. Сузе су кренуле низ моје образе. Пожелела сам да је 

још једном видим, загрлим пољубим и седнем јој у крило, да све буде као пре. Молила сам 

Бога да ми је врати, али сам схватила да се то неће десити. 

 

Jeлeнa Joвичић VI1 

Моја бака 

Ја сам мојој баки злато 

и ја је волим зато. 

Све проблеме уме да реши, 

она никад не греши. 

Брине о свима нама  

и не воли кад је сама. 

Прича ми приче 

и само се смеши, 

прича и прича  

и никад не греши. 

 

Анђела Пантелић III3 

 

Моја бака 

Особа која се труди да 

ми пружи сву срећу овога 

света, која је увек ту када 

треба и која заузима 

посебно место у моме срцу 

– то је моја бака. 

Она је нешто посебно што ћу заувек чувати, волети и неко кога не желим никада 

изгубити. Чува ме од дана када сам се родила. Чувала ме је када тата није имао времена, 

када је радио и био заузет, а чува ме и дан данас. Она ми је као друга мајка, јер мајку не 

виђам често. Сваког дана од ње сазнам нешто ново. Научила ме је таблицу множења, азбуку 

и још много тога. Стално је расположена за причу, шалу и игру. Иако је она једна од оних 

старијих генерација, разуме проблеме и садашњих генерација и увек је ту да посаветује и 

мене и другу децу, па и неког старијег човека. Њен осмех може да отопи и оне најснежније 

делове света. Има најтоплији загрљај на свету, толико јак да имам осећај да је Сунце ту 

поред мене и да ме његови зраци додирују. Да није ње, све би било другачије и моје 

детињство вероватно не би било овакво какво јесте. 

Срећна сам што ми је баш она бака и што моје детињство чини лепшим, срећнијим и 

испуњенијим. Не знам како бих јој се одужила за све што је учинила за мене за ових 

дванаест година. У ствари не знам ни да ли је то могуће. 

 

Анђела Тошић VI2 

Тијана Грујић III2 
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Упознаћу вас са... 

У мом животу постоји много људи којима се дивим и неизмерно их поштујем, али бих 

ипак издвојила једну особу која ми пуно значи. То је мој брат Стефан, дечко кога сви воле и 

цене, увек насмејан и добро расположен, особа коју заиста вреди познавати. 

Стефан има 21 годину. Члан је шесточлане породице и живи у подавалском насељу 

Рипањ. Не виђам га често, али стално мислим на њега и лепе тренутке које смо провели 

заједно. Стефан ради као наставник математике у приватној школи иако нема диплому. 

Посао је добио захваљујући знању и харизми коју поседује. Промовише спорт и здрав 

живот, цени праве вредности и мотивише друге да их такође цене. Занима га програмирање 

и сигурно ће се тиме бавити у будућности. Иако је завршио ЕТШ „Никола Тесла“ и студент је 

ФОН-а, његова највећа љубав је кување и жели да буде кувар и зато нам сада често спрема 

своје специјалитете. Омиљена животиња му је лав, а то је и у хороскопу. Верни је навијач 

Црвене Звезде и води ме на сваку утакмицу. 

Стефан је особа која уме сваког да послуша и свима да помогне. У мени буди огромну 

љубав и поштовање и много га волим и ценим. 
 

Kатарина Јовановић VI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личност коју волим и поштујем 

Постоји особа која ми је најбитнија у животу, коју највише волим, која би све дала за 

мене и ја за њега. Та предивна особа је мој тата.  

Мама се увек љути што више волим тату, али ни сама не знам зашто га више волим. Не 

проводи толико времена са мном, али када је поред мене, сваки тренутак учини лепим. И 

када плачем, он ми измами осмех на лице. Обожавамо да заједно гледамо филмове и да 

играмо игрице. Научио ме је да возим бицикл и ролере, помогао ми је да научим таблицу 

множења и оно што је најважније - да будем меког срца. Детињство је нешто најлепше у 

животу и драго ми је што имам тату који ће у свему да ме подржи. Једино што желим да му 

кажем је једно велико „хвала“ и „драго ми је што постојиш“. Има најтоплији загрљај на 

свету. Мој тата би за мене све урадио, ма чак и Сунце приближио к мени када ми је хладно. 

Тата је звезда која ме води ка правом путу и увек бодри целим срцем. 
 

Јелена Радовановић VI1 

Ђорђе Петровић III2 
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Ђорђе Петровић III2 
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Дан јабуке 

Дан јабуке је обележен у Поповићу 

23. октобра 2017. Наставнице су за све 

ученике организовале радионицу која је 

трајала 60 минута и наставак је 

активности посвећених здравом животу 

реализованих од 16. до 20. октобра. 

Ђаци подељени у три групе у којима је 

било деце из свих разреда, решавали су 

неколико задатака. Склапали су корпице од папира, анализирали пано посвећен јабуци 

(који су урадили њихови старији другови, сада седмаци), писали речи, реченице и стихове у 

вези са јабуком, тумачили изреке о јабуци, одговарали на питања која су им постављали 

чланови других група. 

Ученици су вредновали активности тако што су у контурама јабука писали своје 

утиске, а затим те папириће лепили у исцртану корпу коју смо назвали корпом утисака. Час 

им се свидео, научили су нешто ново о јабуци, били су писци и било је забавно. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

Недеља здраве хране 

Поводом обележавања Дана здраве хране, 16. октобра 2017. у Поповићу је 

организована радионица за ученике и предшколце. 

Радионицу је започела библиотекарка Марина Луковић која је са децом разговарала о 

здравој храни, о томе шта највише воле да једу, која је храна здрава, шта једу у школи и 

сл. Следећа активност је била анализа пирамиде исхране и физичких активности кроз коју 

су ученици увидели које намирнице и у којим количинама треба да конзумирају да би се 

здраво хранили. Потом је ученицима представљен садржај књиге „Мишко Нећејед“ преко 

видео бима и из сваке песмице у њој ђаци су уз помоћ наставница издвајали поуке. 

Деца су показала шта су научила током активности одређивањем здравих оброка за 

јунаке својих прича. 

Завршница целонедељних активности посвећених здравој храни била је радионица 

„Здрава храна - здраво тело“ у организацији Црвеног крста, одржана 20. октобра 2017. за 

ученике у Поповићу. 

Ружица Будимкић 
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Екскурзија 

Ученици седмог и осмог 

разреда су били на дводневној 

екскурзији 31. октобра и 1. 

новембра 2017.   

Пред полазак смо сви били 

веома узбуђени и с нестрпљењем 

смо ишчекивали да уђемо у аутобус 

и кренемо. Прво стајалиште је било 

на планини Рудник, а онда смо 

наставили пут и кроз Ужице дошли 

до Мокре Горе. Ту смо шетали и 

возили се чувеним возом на 

„Шарганској осмици“. Вожња је била 

веома занимљива и узбудљива. 

Затим смо наставили пут до места 

Јатаре и са видиковца разгледали 

прелепу природу и дивили се 

благодатима тог места. 

Касније смо се упутили ка 

Кустуричином граду где смо имали 

прилику да видимо изложбу старих модела аутомобила. Погледали смо и петнаестоминутни 

филм едукативног садржаја који говори о проблемима ромске деце.  

Наставили смо путовање до планине Таре и до хотела „Бели двор“, где смо преноћили. 

Најзабавнији догађај била је журка у дискотеци. Музика је била погодна за игру и забаву. 

 

Сутрадан смо, после непроспаване ноћи, уморни, наставили пут ка Златибору. Највише 

нам се допао центар Златибора. Ту смо обишли Дино парк где смо научили нешто ново о 

диносаурусима. Након тога обишли смо Овчар Бању и манастир Благовештање који се 

налази у Овчарско-кабларској клисури. Манастир је изграђен у 15. веку, али се верује да 

постоји још од 13. века. Одувек је био мушки, али је од пре пар година постао женски. 

Познат је и по томе што је у њему своје искушеничке дане провео патријарх Павле. 

Екскурзија је протекла у дивном расположењу и дружењу. Вратили смо се са много 

лепих успомена. 

Сузана Стевановић VII1, Тијана Глишић и Сара Павловић VIII1 
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Месец књига и Месец школских библиотека 

Поводом Месеца књиге и Месеца школских библиотека, у нашој школи су у октобру и 

новембру 2017. организоване бројне активности. Ученици су препоручили својим другарима 

шта да читају кроз разговор и писање састава на тему „Моја омиљена књига“. Израђени су 

интересантни постери који ће красити зидове библиотеке, а којима се промовише рад 

библиотеке. Под слоганом „Дан у школској библиотеци“ организовано је фото такмичење. 

 

Катарина Бранковић VI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тако ми је причао Будимир, Николета Новак 
 

„Тако ми је причао Будимир“ је предиван роман који говори о пријатељству 

девојчице Таре и ракуна Будимира који се помоћу неких таласа разумеју. Док сам читала 

књигу моја радозналост је расла и једва сам чекала свако наредно поглавље. 

Мудри ракун Будимир је на основу свог животног искуства давао добре савете Тари 

помоћу којих је она много боље решавала проблеме. Он је боравио у шуми, а касније код 

баке Дане, добро чуван да не би завршио у зоо врту. У Тарином разреду био је дечак 

Лука који ју је нервирао и који се није понашао лепо према њој. Захваљујући Будимиру 

Лука и Тара су се спријатељили. Тарин брат Милош је стално плашио Тару. Она је уз 

помоћ пријатеља брату показала да страх није лепо осећање. Затим је помогла Будимиру 

да оде у Америку, а помоћу „таласа“ они су наставили да причају. 

Било ми је жао када сам прочитала последње поглавље и желела сам да је књига 

дужа. Највише су ми се допале Будимирове мудре приче из којих сам много научила. 

Ствари које ме окружују не посматрам више само очима, већ целим бићем, посебно 

срцем. Знам да ће нам се добрим вратити добре и лепе ствари које чинимо другима. Када 

се сретнем са проблемом, сетим се Будимирових прича и лакше проналазим решење. 

Топло вам препоручујем ову књигу која ће вас својим мудрим садржајем зачарати и 

помоћу које ћете решити многе проблеме.  

Катарина Бранковић VI2 

 

Тијана Глишић VII1 
Катарина Бранковић VI2 
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Новембар 

Замена улога 

Поводом Дан просветних радника у Поповићу је 

8. новембра организована замена улога у свим 

одељењима - учитељице су биле ученице, а ученици 

наставници.   

Ученици су добили задатак да припреме лекцију 

из српског језика, математике, света око нас, природе 

и друштва. Добро су се спремили за часове и као 

наставници су предавали и испитивали своје ђаке. 

Сви су дошли у школу дотерани и изгледали су као 

прави наставници. „Директорка“ Ања Векић је 

организовала наставу, „домар“ Јоца је поправио три 

столице. 

Сви смо били задовољни наставом и договорили 

се да ће оваквих дана бити још. 

Сања Петровић и Ружица Будимкић 

Дан толеранције 

Међународни Дан толеранције 16. новембар обележаван је у Малој Иванчи са 

ученицима старијих разреда током целе недеље. На часовима грађанског васпитања и 

часовима одељенске заједнице наставници су разговарали са ученицима о толеранцији и 

дискриминацији. Кроз различите примере ученици су схватили ове појмове и разумели 

значај и сврху обележавања овог датума. На часу библиотечко–новинарске секције ученици 

су направили пано са својим радовима о толеранцији. 
 

Марина Луковић 

Толеранција, другарство, даривање  

Ученици издвојеног одељења из Поповића обележили су Дан телеранције, Дан дечијих 

права и Дан људских права низом креативних радионица током новембра и децембра  

Поводом Дана толеранције ђаци су 

говорили о томе какав треба да буде прави 

пријатељ и како показати толеранцију у 

свакодневним ситуа-цијама. Затим су по 

групама решавали проблеме који се могу 

јавити у одређеним ситуацијама. Завршница 

радионице је порука коју су саставили сви 

ученици: Понашајте се онако како бисте 

волели да се други понашају према вама.  

У вези са дечијим правима и обавезама 

ученици су читали и анализирали стихове 

Љубивоја Ршумовића из књиге „Буквар 

дечијих права“. 

Као наставак ових радионица, де-

цембар је проглашен месецом доброте, 

другарства, солидарности и даривања. Деца 

су кроз свакодневне активности показивала 

да су добра према свима, да шире и 

развијају другарство, помажу друговима који 

имају слабији успех. 

Пред Нову годину поклонили су другу 

или другарици неку лепу ситницу коју су 

сами направити током израде бројних 

предмета за Новогодишњи вашар. 

 

Сања Петровић 

Ружица Будимкић 
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Међународни дан детета 

Међународни дан детета, који се 

слави 20. новембра, у Малој Иванчи са 

старијим ученицима обележаван је током 

целе недеље.  

Наставници су на часовима грађан-

ског васпитања и одељењске заједнице 

и разговарали са ученицима о правима и 

обавезама детета, о кршењу и 

нарушавању дечијих права. Ученици су 

разумели значај обележавања овог 

датума и закључили да се о овоме треба 

говорити током целе године. 

Чланови библиотечко-новинарске 

секције направили су обележаваче за 

књиге на којима су исписали права и 

обавезе детета које су на великом 

одмору поделили ученицима наше 

школе. Направљен је и пано који ће 

ученике целе године подсећати на права 

и обавезе. 

 

Марина Луковић 

Светски дан детета 

Поводом Светског дана детета, са 

другарима и учитељицом ишла сам у 

библиотеку. Дочекале су нас библиотекарке 

Мира и Марина. Библиотекарка Марина нас 

је питала да ли знамо шта обележавамо, а 

када смо ми одговорили, дала нам је да 

свако од нас прочита по једно дечије право. 

После нам је поделила папире на којима смо 

написали нека дечија права и обавезе и како 

се она крше.   

За ово дружење ја сам понела једну од 

својих омиљених књига коју је написао 

Љубивоје Ршумовић, а у којој су песме о 

дечијим правима. Одрецитовала сам песму 

„Верујте“ јер ми се она највише допада.  

Од свих важних датума које смо 

обележавали, мојим другарима и мени 

највише се се свидео баш Светски дан детета 

и сви смо били расположени и радо 

учествовали у активностима. 
 

Анђела Стојановић IV2 

 

 

 

 

 

 

 

Планета 

 

Планета је наша тужна, људи чине дела ружна. 

„Планета се спасти мора!“, моли Пера, Вера, Зора. 

Чувајмо је загађења, од ратова и рушења. 

Ми деца дижемо глас за планете наше спас. 

Одраслима дајемо на знање - живих бића све је мање. 

Нек се љубав и мир друже, да планета траје дуже. 

 

Теодора Радовановић III3 
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Кад зажмурим и кад заспим  

Свако дете, па и одрасли човек, кад 

легне, пусти машти на вољу и размишља о 

разним стварима. Деца се препусте машти да 

их она води у неки свет за који ће само они 

знати. 

Размишљам о томе у каквом свету 

живим. Лоше вести, ратови, људске несреће, 

глад у свету – кажу телевизија и интернет. 

Маштам како би лепо било да је све 

другачије. Да деца имају више права и да 

одрасли имају више разумевања за децу. 

Заиста, некада деца могу да буду мудрија од 

одраслих. 

Зажмурим и видим један лепо уређен 

свет, без гладне деце, без деце којима су 

срушени домови у рату који воде одрасли. 

Тај свет из маште, мој свет, пун је радости, 

благостања, мира, чистоте и љубави. Љубав 

покреће свет да се лепе ствари догађају. Зар 

не!? Кад зажмурим и кад заспим, моје мисли 

и снови иду само у том правцу - ка лепоти и 

ка доброти. Али, нажалост, кад се пробудим, 

све то престаје и опет видим стварност, свет 

онакав какав јесте и каквог не желим. 

Можда у будућности овај свет буде 

бољи - како га замишљам у сновима да буде 

и на јави. 

Анђела Тошић VI1 

Катарина Козић III1 

Душан Ширник III1 
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Излет 

Наставница географије 

Радица Јаћимовић организовала 

је 18. новембра 2017. Године, 

према предвиђеном годишњем 

плану рада из географије, 

једнодневни излет за ученике 

петог и шестог разреда наше 

школе. Они су обишли Авалу, 

Калемегдан, Сремску Митровицу 

и Засавицу. 

Уз 39 ученика била су два 

наставника, наставник геогра-

фије и наставник биологије 

Бранка Миладиновић која се 

придружила групи на Кале-

мегдану. 

Циљ излета је био: 

упознавање и проучавање но-

вих крајева, истицање значаја 

културно-историјских споменика 

(споменик Незнаном јунаку, Калемегдан, Царска палата у Сремској Митровици) и 

разгледање и упознавање са ендемским врстама у специјалном резервату Засавица. 

Извођењем излета повезан је садржај више наставних предмета: географије, 

биологије, историје, српског језика, ликовне културе и грађанског васпитања.  

 

Радица Јаћимовић 
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Извештај са излета 

Ученици петог и шестог 

разреда су 18. новембра 2017. 

ишли на излет са наставницама 

Радицом Јаћимовић и Бранком 

Миладиновић. 

Прво смо обишли Авалу и 

видели споменик Незнаном јунаку. 

Некада је ту био град Жрнов. 

Наставница нам је рекла да се 

испод Авале налази магма угашеног 

вулкана и да се не зна када ће тај 

вулкан прорадити. Затим смо се 

прошетали до торња, чија је висина 

204,68 метара. Видели смо и отиске 

дланова на једној плочи које су 

оставили Новак Ђоковић и Ана 

Ивановић.   

Онда смо отишли на Калемегдан. Обишли смо Небојшину кулу која је некад служила 

као осматрачница и прошли поред цркве Ружице посвећене Светој Петки. Тамо је и 

споменик Победник који представља мушкарца са мачем у десној и соколом у левој руци. 

После смо стигли у Сремску Митровицу где смо обишли Сирмијум, део Царске палате 

који су градили цареви још за време Римског царства. Веома су ми се допали остаци 

грађевине и занимљива прича коју нам је водич испричао.  

На крају смо посетили специјални резерват природе „Засавицу“ у којем жеве многе 

заштићене биљне и животињске врсте. Водич нам је испричао да је „Засавица“ постала 

специјални резерват природе због рибе умбре која је угрожена врста. Са видиковца смо 

посматрали животиње.  

Много ми се допало ово дружење са другарима, нове ствари које смо научили и дивна 

места која смо обишли, па бих зато желела да се нешто слично понови. 

 

Катарина БранковићVI2 
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Нова година 

Новогодишња приредба и вашар 

У Поповићу је 28. децембра 2017. одржана новогодишња приредба. Учествовали су сви 

ученици од првог до четвртог разреда заједно са предшколцима. Представи су 

присуствовали родитељи, баке и деке ученика, директор школе, педагог и наставници. Пре 

почетка представе ученике је посетио Деда Мраз који је поделио новогодишње пакетиће 

које су припремили родитељи, свако за своје дете. 

Током приредбе ученици су рецитовали и певали песмице о Новој години, Деда Мразу, 

зими. Учитељице су припремиле драмску игру у којој Деда Мраз среће јунаке из бајки. 

Ученици, у костимима, весели и раздрагани, показали су велики ентузијазам и глумачки 

таленат. Публика је била одушевљена и пуна лепих утисака. 

Након представе, ученици су позвали све 

присутне да погледају и купе нешто на припре-

мљеном вашару. Ђаци су са учитељицама и 

родитељима направили дивне украсе, нового-

дишње венчиће, украсне свеће, честитке, и остале 

ситнице неопходне за новогодишњу декорацију.  

Новогодишњи вашар је део пројекта којим се 

подстиче ђачко предузетништво и који се 

реализује већ неколико година. Организују га 

наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић. 

У бројне активности били су укључени сви 

ученици оба одељења, а у појединим сегментима 

и родитељи. Новац прикупљен на вашару 

намењен је заједничком излету ученика и 

родитеља који ће се реализовати до краја 

школске године.  

Ученици су припремили и посебан поклон за 

директорку Ксенију Илић који јој је предала 

учитељица Ружа. 

Сусрет родитеља, ђака и наставника 

протекао је у празничном и лепом расположењу. 

 

Марина Луковић 
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Весели час 

Ученици старијих разреда у 

Малој Иванчи потрудили су се да 

украсе своје учионице поводом 

веселог новодишњег часа 29. 

децембра 2017. године. 

Сва одељења приредила су 

забаву у новогодишњем расположењу. 

Петаци су нам приредили мали 

драмски скеч и отпевали су нам 

новогодишњу песму.  

Библиотекарка и директорка 

школе биле су жири који је одељење 

VI1 прогласио победником за најлепше 

украшену учионицу.  

Они су се нарочито потрудили јер 

су поред уобичајених украса и 

декорације направили камин и 

пињату. Директорка им је уручила 

диплому и свим ученицима наше 

школе пожелела срећне празнике. 

 

Сузана Стевановић VII1 

 

 

Ученици VI1 у својој учионици са одељењским старешином Марином Ружић 

испред табле и новогодишњег камина који су направили 
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Новогодишња сликовница  

У духу најрадоснијег празника међу децом - 

Нове године, последње недеље децембра у одељењу 

II1 реализовани су часови тематске наставе са темом 

„Новогодишња сликовница“. Обухваћени су и 

повезани садржаји више наставних предмета: 

слободне активности, српски језик, математика, 

ликовна култура и час одељењског старешине. 

На часу слободних активности, након претходно 

обрађеног текста „Сликарка Зима“ Десанке 

Максимовић, ученици су, обучени у пригодне костиме, 

извели драматизацију текста и на тренутак у 

учионици створили атмосферу праве зимске идиле. 

У оквиру говорне вежбе „У сусрет Новој години“ 

на часу српског језика, разговарали смо о начину 

исказивања жеља. Затим су су ђаци писали своје 

новогодишње жеље упућене Деда Мразу. На крају 

часа направили смо јелку украшену папирним 

куглама у које су деца уписивала своје жеље.  

Час математике био је посвећен увежбавању 

задатака са множењем. Ученици су решавали 

текстуалне задатке чија је садржина повезана са 

ликовима, догађајима и обичајима у вези са 

обележавањем Нове године.  

Четвртог дана, на часовима ликовне културе, 

организовали смо креативну радионицу. У намери да 

што лепше украсимо учионицу, подржали су нас и 

родитељи који су нам се тога дана придружили. Тако 

је остварен и део планираних активности у области 

сарадње школе и породице. Ученици и родитељи 

били су подељени у три групе. Прва група имала је 

задатак да боји припремљене апликације којима смо 

касније украсили прозоре учионице. Друга група 

своју пажњу је посветила украшавању новогодишње 

јелке, док се трећа група бавила прављењем 

новогодишњих украса, честитки и сликовница.  

Последњег дана у овој недељи организовали 

смо весели час. Уз песме о зими и Новој години, а 

које су претходно обрађене на часовима музичке 

културе, ученици су у веселом расположењу једни 

дугима пожелели срећне новогодишње и божићне 

празнике. 

Сандра Пајић 
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Новогодишња приредба 

У петак 29. децембра 2017. 

године у сали Дома месне заједнице у 

Малом Пожаревцу по трећи пут је 

одржана новогодишња приредба. 

Главни део програма чинили су 

фолклорни наступи ученика из нашег 

села као и наших гостију из КУД-а 

„Шумадија“ из Влашке. Пред препуном 

салом изведено је шест кореографија 

којима је публика одушевљено аплау-

дирала. Осим тога, наши ђаци су пока-

зали да су добри и у хорском певању, 

рецитовању и драмским сценама.  

Као и претходних година учествовала сам у фолклору и глуми, али ове године ми је 

било посебно занимљиво што сам говорила стихове које је један Илија из Малог Пожаревца 

посветио баш нашем селу, а за то време на великом видео-биму ређале су се уметничке 

фотографије са предивним мотивима нашег краја које је направила Јелена Симић Петровић. 

С обзиром на подршку публике коју смо добили, знам да ће ови наши новогодишњи 

програми постати традиција коју заједно одржавају родитељи, наставници, наши 

кореографи из Влашке, као и људи из Центра за културу Сопот који нам помажу. 
 

Анђела Стојановић IV2 

Зима и Нова година 

Ученици I2 направили су пано поводом доласка зиме и новогодишњих празника.  

Ученици III2 уз помоћ родитеља и ученика VI2 уредили су учионицу. Старији другари 

били су задужени за јелку и Снешка, а трећаци су направили новогодишње јелкице и 

чарапе и на тај начин унели дух празника у школски простор. 
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Ученици III3 су направили новогодишњу честитку 

Ученици III2 и VI2 су украсили 
своју учионицу 


