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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Пред вама је одељењски часопис Радост, који је 

настао као коначни продукт школског пројекта, 

реализованог у комбинованом одељењу II3/IV3. 

У њему је представљен део многобројних 

активности из другог полугодишта школске 2014/2015, 

углавном кроз дечије литерарне и ликовне радове. 

Часопис је објављен у штампаном облику и 

представљен је 11. јуна 2015. родитељима и другим 

ђацима и наставницима, током програма за обележвање 

краја године, а онда је настао и овај, електронски 

облик, веома сличан оригиналу. 

Теме којима се бавимо су: Дружење са књигом, 

Пролеће и Рођендан планете Земље. Наравно, неколико 

страна смо посветили  забави и смешној страни школе. 

Верујемо да ће се наредне године појавити и други 

број Радости. Читајте и уживајте! 

Редакција 



Радост Број 1 2015. година 

3 

Школски дани 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ш к о л а  д р у г а р с т в а   

Ми смо друго три у нашој малој школи 

дружимо се и прави смо другари. 

Школска правила знамо и све их поштујемо. 

Ужину заједно једемо и наше тајне делимо. 

Кад у школу крећем, своје друштво срећем 

волимо да читамо и о књигама причамо. 

 

Ученици II3 

М о ј  ш к о л с к и  д а н  

Сваки школски дан 

проживимо као сан. 

На часу српског глаголи теку 

и праве неку чудну реку. 

Током часа математике 

имамо разне тактике. 

На природи свашта радимо  

и тако много научимо. 

Страни језик имамо, 

на енглеском се много играмо. 

На музичком певамо 

и нови час једва чекамо. 

На ликовном често направимо лом, 

а тако је и на физичком. 

 

Јована Будимкић и Сузана Стевановић IV3 

Ч е т в р т а ц и  и  п р в а ц и   

Одлазимо ми четвртаци, 

а стижу нови ђаци. 

У наше клупе улећу они, 

једва чекају да зазвони. 

Срећни су због школе јако, 

пружају руке нама полако. 

Велики одмор једва чекају 

да по дворишту трчкарају. 

Сви су тужни због четвртака, 

али их разведри прича првака. 

 

Јована Будимкић IV3 

У школи се учи цртање и зато ја много волим школу. 

 

Јована Косанић II3 

 
Ми много волимо школу и због тога смо прву страну 

часописа посветили њој. 

Јована Будимкић IV3 
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Дружење са књигом 
 

 

 

 

 

На почетку школске године направљена је одељењска библиотека. Сакупљен је 

новац и купљене су књиге за сваког ђака, а онда су ученици размењивали књиге и 

читали их, затим су разговарали о њима и писали о омиљеним књигама. 

Библиотекарка и учитељица су држале часове на тему Прича о медијима, током 

којих су се деца упознала са основним појмовима из области нформационе и медијске 

писмености: Појам медија, Медијски текст и језик, Штампани и електронски медији, 

Анализа и разумевање медијске поруке, Креирање медијске поруке. 

Затим су организоване додатне активности кроз које су ученици применили стечено 

знање и пронализили су потребне инфомације за решавање задатака и израђивали 

разноврсне медијске поруке. Ученици IV3 и II3 су оквиру пројекта Прича о медијима 

израдили одељењски часопис, писали су на различите теме и у више жанрова: песме и 

приче, приказе, извештаје, репортаже, и израдили дивне ликовне радове. Неки од њих су 

и на странама школског листа Чаролије и у овом часопису. 

Осим тога, ученици су знање примењивали и током припреме програма за 

обележавање  стогодишњице рођења Бранка Ћопића, као и на часовима замене улоге 

наставник – ученик. Јована Будимкић и Сузана Стевановић су одржале двочас са темом 

„Србија Немањића“. Јована се определила за наставну јединицу Држава и владари, а 

Сузана за Како се живело у држави Немањића. Овде ћемо навести пример Сузане, која је 

час припремила тако што је, уз помоћ тате, са интернета одабрала и одштампала слике и 

текстове о задатој теми. Слике је поделила друговима и сваку је објаснила. На крају часа 

је кроз разговор са друговима утврдила градиво. Ученицима који желе да знају више 

Сузана је поделила одштампани материјал са додатним текстовима за проширивање 

знања. Другови су похвалили Сузанино излагање. 

 

Слађана Галушка и Ружица Будимкић 

М о ј  т а т а  

Мој тата се зове Миша 

њега мама шиша 

Кад вози ауто он се нервира 

и онда нико не сме да га дира. 

 

Фудбал да игра много воли, 

том спорту не може да одоли 

И кад је топло и кад је зима, 

за фудбал спремне другаре има. 

 

Тамара Будимкић II3 

И в а  з л а ћ а н а  в и л а  

Књига говори о три другарице. Једна од њих је злаћана вила. Оне све имају велике 

моћи. Користе их да помагну свима којима је помоћ била потребна. Погађале су шта деца 

желе, па су им испуњавале жеље. Највише ми се допао део у коме помажу једној 

девојчици да стигне у парк који жарко жели да посети. 

Ову књигу препоручујем другарицама да је прочитају јер је занимљива. 

 

Теодора Будимкић II3 

У школи сам научила да читам. Моје дружење са књигом траје пет година и 

веома је важно, јер сам читајући научила да будем добра особа. 

 

Сузана Стевановић 
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К њ и г а  ј е  м о ј  п р и ј а т е љ  

Највећа радост за мене је била кад сам научила сва слова. Моја прва књига је била 

Буквар. Са њим сам се дружила годину дана, а онда сам читала и друге књиге. Кроз 

дружење са књигама сам стекла нова знања, сазнала много о прошлости свог народа, 

обогатила речник, научила да разликујем шта је праведно, а шта не. Са њима сам 

путовала кроз различите крајеве света, посетила далеке пустиње Африке и пробијала се 

кроз снежне сметове Хималаја. Била сам жедна и гладна као јунаци романа, видела сам 

океане и дивила се капетану Нему. Понекад плачем, некад се смејем, али увек пронађем 

себе на страницама књига. Са њима ћу се увек дружити. 

 

Јована Будимкић IV3 

К њ и г е  

Прочитала сам књигу Хајди и желим да је препоручим својим друговима. 

То је прича о девојчици Хајди која живи на планини са својим дедом, козаром 

Петром, и болесној девојчици Клари, која живи у граду. У граду је Хајди упознала Клару и 

са њом се спријатељила. Уз Клару је заволела да чита књиге, посебно бајке. Отишле су 

на планину и живеле са Хајдиним дедом. Живот је тамо безбрижан и весео, али понекад 

се дешавају и необичне ствари, као кад је Клара уз Хајдину помоћ оздравила и почела да 

хода. 

У причи су описани прелепи планински предели Швајварске. Описи пашњака, цвећа 

и животиња су ми се много допали. Књига ми се свиђа, јер говори о Хајдиној 

племенитости и храбрости и о несебичном пријатељству две девојчице. Зато препоручујем 

свима да је прочитају.  

 

Јована Будимкић IV3 

Рад Јоване Косанић II3, илустрација басне „Магарац и коњ“ 
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К њ и г а  

Држим је испред себе 

у топлој соби да не зебе. 

Гледамо се често, 

зна она где јој је место. 

 

Ти си моја другарица, 

исписана свезналица, 

тебе кад читам, 

другог ништа не питам. 

 

Јована Будимкић IV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јована Косанић II3 
 

Јована Косанић II3 
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Д в а  ј а р ц а  

 

 

 

 

 

 

 

Д в а  ј а р ц а  

На једном од часова смо читали уметничку басну „Два јарца“. Подсетили смо се и 

народне истоимене басне и упоредили их. 

У народној причи два јарца се срећу на уском брвну. Нису могли да се мимоиђу, а 

нису успели ни да се договоре. Показали су тврдоглавост, ударили један на другог и оба 

су пала у воду. 

У другој, уметничкој, причи писац је искористио исти мотив само је хтео да нам 

покаже како се договором све може решити. Два јарца се срећу на уском брвну и не могу 

да се мимоиђу. Сакупљају се посматрачи очекујући судар. Јарци се расправљају и када 

сви очекују судар, они се договарају. Поздрављају се, окрећу и свако одлази у свом 

правцу. 

Басне смо искористили и на часу грађанског васпитања када смо говорили о мирном 

решавању сукоба. 

 

Ученици другог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамара Будимкић II3 

Теодора Будимкић II3 
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Оштро перце 
 

Ученици II3 и IV3 су учествовали у пројекту Оштро Перце. Део пројекта је био 

читање романа Једно другом до увета, разговор о роману и писање приказа. Јована 

Будимкић је била најуспешнија у писању приказа. 

Ј е д н о  д р у г о м  д о  у в е т а  

Књига има четири дела и на почетку ми се чинило да ништа не разумем, па сам 

размишљала и да одустанем од читања. Али, била сам упорна и кад сам упознала све 

ликове, књига је постајала све интересантнија. У њој се описују догодовштине 

многочлане породице у којој има шест дечака, који сви имају исто име – Жан. Њихови 

надимци су :  

Жан А, Жан Сит Сам Свега, јер се стално жали, 

Жан Б, Жан Дебељуца и он прича причу о својој породици, 

Жан Ц, Жан Дудук, који је веома расејан, 

Жан Д, Жан Мајстор Квариш, 

Жан Е, Жан Шушкавко, јер шушка док прича, 

Жан Ф, Жан Жива Дрека. 

Они су врло занимљива породица у којој се тата, лекар, и мама труде да однегују 

шесторицу синова, који су сви различити. Они им помажу да одрасту и да развију љубав 

унутар породице. Роман прати многобројне догађаје: селидбе, летовања, одласке на 

базен, прославе рођендана, одлазак у госте. Сви су на занимљив начин описани и сваки 

се претвара у праву авантуру, а свака страница показује колико су дечаци маштовити. 

Дк сам читала књигу, причала сам о њој мами и баки, па су је и оне прочитале, а 

онда смо разговарале о томе колико сличних доготовштина има у нашој породици. Имам 

две сестре и наши распусти, летовања и игре су такође весели и личе на згоде породице 

Жанова. Зато ми се књига још више допала. 

Препоручујем је за читање другарима, али и одраслима. Кад би је маме и тате 

прочитале, лакше би разумели дечије несташлуке. 

Јована Будимкић IV3 

Рад Андриане Петровић II3, илустрација песме „Лепо је све што је мало“ 
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Зелене стране 

П р о л е ћ е  

У част доласка пролећа писали 

смо песме и приче и цртали 

природу у пролеће. 

 

Стефан Трајковић IV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролеће 

 

Пролеће, пролеће,  

ласта нам долеће. 

Роса се пресијава, 

цвеће освежава. 

 

Воћке су цветале  

ново лишће донеле. 

Топло време је дошло, 

све нам је од руке пошло. 

 
Јована Будимкић IV3 

Кад сунце засија 

 

Кад сунце засија, 

свима нама прија, 

у баштама цвећу, 

птицама на дрвећу. 

 

У шумама се мирис шири, 

златно сунце кроз лишће вири. 

Поточићи су пуни сјаја, 

свуда се чује дечија граја. 

 

У трави се зумбул плави, 

стигоше вредни мрави, 

и лептири слатки мали 

уз сунчеве зраке заплесали. 

 

Кад нам сунце засија, 

радује се сваки цвет, 

радује се све што живи, 

радује се цео свет. 

 
Јована Будимкић IV3 

Рад Јоване Косанић II3, на тему „Пролеће“ 
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Рођендан планете Земље 
 

Дан планете Земље, 22. април, обележен је кроз пројекат Природи у походе, током 

пет дана од 20. до 24. априла 2015. Циљ пројекта је развијање еколошке свести ученика 

и указивање на опасности које прете животу на Земљи. Ученици су говорили из личног 

искуства о изворима загађења у нашој околини, као и о начинима очувања животне 

средине. Рођендан планете Земље прослави смо шетњом по околини, 22. априла. Деца су 

на очигледним примерима видела који су неки од фактора загађења природе у окружењу: 

депонија поред пута, трава испрскана тоталом, отпад у реци... Шетња је искоришћена и 

за опажање лепота природе која нас окружује и коју треба да чувамо: зелене ливаде, 

олистале шумице, дворишта пуна цвећа, узоране и посејане баште и њиве, бистра вода у 

реци, плаво небо над нашим главама и птице у лету. Разговарали су о томе како се треба 

понашати у природи да би се спречило њено уништавање. После часова су настали 

литерани и ликовни радови. 

Ружица Будимкић 

П и с м о  ј е д н о г  ц в е т а  

Здраво, мали моји другари! Да ли знате ко сам ја? 

Ја сам један лепи мирисни цвет. Кад процветам мој мирис се шири целим пољем. 

Зовем се Зумбул. Има ме у разним бојама, а највише ме има у плавој и розе боји. Људи ме 

много воле зато што сам један од првих пролећних цветова. Својим мирисом и лепотом 

увесељавам одрасле и децу. Не волим када ме уберу и ставе у вазу, јер сам тада тужан и 

све ме боли. Молила бих вас да више бринете о нама. Да би нам природа била мириснија 

и цветнија, морате нас редовно заливати и окопавати. То свако од вас може да уради. 

Биће вам захвални Зумбули и остало цвеће. 

Јована Будимкић IV3 

Рад Јоване Косанић II3 на тему „Пролеће“ 
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П р и р о д и  у  п о х о д е  

У оквиру пројекта Рођендан планете Земље планирали смо шетњу до реке ради 

уочавања добро и лошег понашања човека према природи. Са нама у шетњу је кренула и 

Горанова куца Мара. Она је све време трчкарала око нас. Уживали смо у лепом пролећном 

дану и дивној шетњи. 

Када смо пролазили поред фабрике на Несторовцу, Мара је изазвала фабричке псе. 

Један од њих се провукао испод ограде и појурио нас, јер је Мара већ збрисала и 

оставила нас на цедилу. Учитељица Ружа је била на крају колоне и покушавала је да нас 

заштити. Док је пас бесно јуришао на учитељицу, ми смо уплашени посматрали развој 

догађаја. На моменте ми је, а верујем и осталима, било смешно како се учитељица брани. 

За одбрану је користила и руке и ноге, па чак и торбу. Млатарала је рукама и ногама 

испред побеснелог пса што је њега додатно љутило. Видело се да се и учитељица боји. 

Помогли су нам неки дечаци који су туда пролазили и отерали пса. 

Наставили смо пут према Раљи размишљајући како ћемо се вратити. Учитељице су 

решиле проблем на необичан начин. Стопирале су и неколико аутомобила је стало, па смо 

имали превоз. Једва смо чекали да се вратимо у сигурно окриље школе. Ту смо се слатко 

смејали препричавајући доживљај. Неки су као главног кривца наводили куцу Мару. 

Сматрали су да се лоше понела према нама. Увалила нас је у невољу, а онда отишла, 

уместо да нас брани. 

Јована Будимкић IV3 

 Ученици оба одељења из Поповића шетају према реци 
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У мају и јуну су неки важни дани у вези са природом, па смо и њих обележили: 

Светски дан заштите биодиверзитета, 22. мај, Европски дан паркова, 24. мај, и Дан 

заштите животне средине, 5. јун. На часовима света око нас, природе и друштва и чувара 

природе разговарали смо угроженим биљкама и животињама, о очувању планете Земље и 

важности дрвећа за пречишћавање ваздуха. 

Читали смо текстове и причали о људима који се лоше понашају према природи, о 

томе како су неке биљке и животиње заувек нестале непажњом људи и о томе како 

настају киселе кише. 

Затим смо илустровали 

своје идеје о начину понашања 

којим се пази животна средина и 

чува чист ваздуха. 

Најлепши цртеж је рад 

Теодоре Будимкић, који показује 

дрвеће као чистача прљавих 

облака и ваздуха. Дрво је као 

велики туш којим се испиру 

прљави облаци и ствара чист 

ваздух. 

 

Ученици II3 и IV3 

П л а н е т а  З е м љ а  

Планета земља је мој дом,  

има посебно место у срцу мом. 

Нигде нема такве планете  

на којој је срећно свако дете, 

на којој се зелене поља и шуме 

и живот се живети уме. 

 

Плаве се реке, језера, мора, 

а чује се цвркут из гора. 

Застани, размисли, свете, 

има ли лепше од ове планете? 

Сачувај њене лепоте 

за неко будуће дете! 

 

Ученици II3 и IV3 

Теодора Будимкић II3 
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П р и ч а л а  м и  м о ј а  б р е з а  

У нашем школском дворишту генерација мога тате, који је такође ишао у моју школу, 

посадила је брезу. Она и данас поносно стоји у дворишту. Више пута ми се, када сам 

пролазила поред ње, учинило да ме шапатом дозива да застанем испод њене крошње. 

Једног дана сам села у њен хлад у намери да читам књигу. Бреза ме замолила да је 

саслушам. Испричала ми је чудесну причу. 

Посадила су је деца и учитељица. Била је баш мала, па су је они неговали и 

заливали сваког дана. Једног дана јој се десило немио догађај. Пошто је било лето, деца 

су се скупљала у школском дворишту да се играју и друже. У једној групи дечака био је и 

непознати дечак који је дошо у посету рођацима. Пришао јој је и почео да ломи младе 

изданке којима је ударао друге дечаке. Један дечак, другак из наше школе, стао је у 

њену одбрану, чак се и потукао са новајлијом да би је заштитио. Од тада је сваког дана 

обилазио брезу, заливао је и причао са њом. Она га је својим треперавим листовима 

мазила у знак захвалности. Постали су пријатељи. Расла је бреза а растао и дечак. 

Завршио је и четврти разред и отишао у другу школу. Свраћао је понекад и причао брези 

о новој школи, друговима, наставницима. Када је кренуо у средњу школу имао је све 

више обавеза и све ређе посећивао брезу. Она је патила. Расла је и постала прелепо дрво 

чије се гране беласају на сунцу, али је често била и тужна.  

Понудила сам јој своје пријатељство. Радосно је прихватила и рекла да је одавно 

желела да баш са мном буде пријатељ. Пошто ми је кућа у близини, врло често своје 

слободно време проводим са брезом. Она ми прича о љубавима које почињу баш ту испод 

њене крошње, даје савете, а највише прича о деци. Понекад, када дува благи поветарац, 

отпева ми неку песму. Ја њој причам о школи, поверавам јој тајне и сигурна сам да их 

неће одати. 

 

Јована Будимкић IV3 

 

 

Рад Јоване Косанић II3 на тему „Моја природа“ 
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Забава 
 

Екскурзија за ученике нижих разреда наше 

школе изведена је 5. јуна 2015. 

М о ј а  е к с к у р з и ј а  

Прошле недеље био сам на својој првој 

школској екскурзији. Било је прелепо на том 

кратком путовању. Најлепше је било дружење уз 

шалу и песму. У мом аутобусу су, сем мог, била 

још два одељења. Током путовања смо посетили 

историјске знаменитости и дивили се природним 

лепотама. Прво смо посетили Марићевића јаругу. 

На том месту је договорен први српски устанак. У 

Орашцу смо још посетили Музеј пун предмета из 

тог времена. Путовање смо наставили до 

Аранђеловца. Ту смо обишли извор минералне 

воде, шетали парком и ужинали. Затим смо се 

упутили на Опленац где смо посетили цркву која 

је задужбина Карађорђевића. У њој смо видели пуно фрески са осликаним ликовима 

тадашњих владара. У Тополи смо обишли Карађорђеву спомен кућу. Ручали смо у 

Крагујевцу у сласт, јер смо већ били гладни. Након ручка смо обишли Музеј и споменик 

стрљанима током другог светског рата. Време до повратка смо провели у игри са 

друговима. Пошто смо били добри учитељица нам је обећала по сладолед. На повратку 

кући смо стали и учитељица је испунила обећање. 

Ја сам успут правио видео репортажу. Док су ме другови снимали на сваком месту 

које смо посетили, ја сам објашњавао где се налазимо. На овом путовању сам пуно тога 

научио и видео. Посебно су ми се свиделе војничке униформе из старих времена. Схватио 

сам значај музеја јер они чувају историју. На мене је највећи утисак оставила 

Карађорђева спомен кућа. 

Бранислав Васић II3 уз помоћ другова и другарица 

Ученици II3 и IV3 

испред Музеја у 
Шумарицама 
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Смешна страна школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здрави зуби 

 

Учитељица Ружа на часу природе 

и друштва саветује ученике. 

- Треба често да идете зубару да 

вам зуби буду здрави и да не идете 

зубару. 

Абецеда 

 

Разговарају учитељица и Тамара. 

- Знаш ли абецеду? 

- Знам. 

- Које слово долази после „А“? 
- Сва остала слова. 

На табли 

 

Учитељица је написала реченицу 

на табли и поставља питања ученику. 

- Никола, где се налази субјекат, 

а где предикат? 
- На табли! – одговара Никола. 

Оцене 

 

Вратио се тата две ученице са пута 

и пита: 

- Девојчице, како је било у школи? 

Тамара одговара: 
- Чиста четворка, Теа два и ја два. 

Извори енергије 

 

- Који су извори енергије? - 

пита учитељица Николу. 

- Телевизор, радио, телефон,... 
– одговара Никола. 

Ваздух 

 

На часу српског језика учитељица пита. 

- Кажи, Ниџо, каква је именица ваздух? То је лако питање. 

Никола није мислио да је то лако питање, па је одговорио: 

- Ваздух је именица без боје, мириса и укуса. 

Крај 

 

Учитељица и ђак разговарају на часу 

математике. 

- Бане, ако ти, на пример, имаш осам 

јабука, па узмеш још четири од брата, 

какав ће бити резултат? 
- Туча! – одговара Бане. 

У школи се учи, али може бити и 

забавно, а понекад и смешно. 

 

Бранислав Васић II3 
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Јун 2015. 

 

Ученици IV3 на генералној проби програма за 
обележавање краја школске године 

Јун 2015. 

 

Ученици II3 и IV3 на састанку редакције 

часописа Радост 

 


