
година VII * број 10 * август 2012. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЧААРРООЛЛИИЈЈЕЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ученика и наставника Основне школе 

„Милорад Мића Марковић” 

Мала Иванча 



Чаролије број 10 2012. година 

страна 2 

 
 

Чаролије, лист Основне школе „Милорад Мића Марковић” Мала Иванча 

 

 

 

Уређивачки одбор: 

Софија Зећовић 

Данка Стојановић 

Нада Аранђеловић 

Љиљана Вићовац 

Ружа Будимкић 

Наташа Демић 

 

 

Сарадници: 

Јована Илић VII2 

Милош Стевановић VII2 

Нина Илић VII1 

Ивана Јекић VIII1 

 

 

 

Директор 

Петар Јовановић 

 

 

Главни и одговорни уредник 

Слађана Галушка 

 

 

Технички уредник 

Слађана Галушка 

 

Адреса редакције 

Основна школа 

„Милорад Мића Марковић” 

Мала Иванча 

Трг братства и јединства 8 

11233 Мала Иванча 

телефон: 011 8253202 

 

 

 

 

 

 

Драги читаоци, пред вама је 10. број „Чаролија“ посвећен активностима из Акционог 

плана за школску 2011/2012. годину. Ту су прилози посвећени часовима тематске наставе, 

угледним часовима и обележавању важних дана и догађаја: Међународни дан дечије књиге, 

Светски дан књиге и ауторских права и Дан планете Земље. 

Учитељица Љиљана Вићовац представља активности у III2. 

У рубрици Кутак за наставнике Данка Стојановић пише о екскурзији ученика, а 

Слађана Галушка о професионалном развоју наставника и стручних сарадника. 

Наравно, ту су и најбоље литерарни и ликовни радови ученика. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

  

Сузана Ерић VII1 
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Дешавања у школи 

Ш к о л с к а  с л а в а  С в е т и  С а в а  

2 7 . ј а н у а р  

У свим објектима школе изведена је 

приредба поводом обележавања Дана 

Светог Саве. Ученици виших разреда у 

Малој Иванчи су били веома 

заинтересовани за креирање програма. 

Показали су велики полет и жељу да 

учествују у свим облицима рада. Готово 

сваки ученик је написао по неки 

литерарни рад, у прози или у стиху, а 

најбоље су прочитали на самој приредби. 

Неколико ученика је спремало рецитације 

и врло лепо су их извели на нашој малој 

сцени. У Малом Пожаревцу изведен је и 

музички програм. Ученици су присуство-

вали литургији у цркви у Малом 

Пожаревцу и Поповићу, као и свечаном 

чину у школи: паљење свеће, сечење 

славског колача, молитва и певање 

химне. Након програма родитељи су за 

ученике припремили и сервирали закуску. 

П о т е р а  з а  п е ј з а ж и м а   

Часови тематске наставе у одељењу 

VII1 одржани су у сарадњи наставника 

српског језика, ликовне културе и 

географије. Одломак из есеја Пеђе 

Милосављевића „Потера за пејзажима“ 

обрађен је са аспекта три предмета. У 

оквиру рада на часу српског ученици су 

по групама излагали на теме 

истраживачких задатака које су унапред 

добили, а то су:  

-дескрипција у тексту, 

-фантастични, необични и реални 

елементи у одломку, 

-стилска средства и њихова улога у 

делу,  

-елементи путописа у есеју. 

На часовима ликовне културе 

ученици су радили пејзаж инспирисан 

поменутим путописом, а на часу 

географије разговарали о географским 

карактеристикама предела које срећемо у 

одломку из дела Пеђе Милосављевића. 

Овакав интердисциплинарни приступ 

обради једне методске јединице омогућио 

је ученицима боље разумевање 

материје,учинио је занимљивијом и самим 

тим их покренуо да се више и боље 

ангажују на тим часовима. 

Данка Стојановић 

П р о л е ћ е  

На тему Пролеће у I1 испланирана су 

четири школска часа – српски језик, 

математика, свет око нас, ликовна 

култура. Часови су били врло динамични, 

смењивале су се различите, добро 

осмишљене игре асоцијације, игре слова, 

квиз питања, реч по реч реченица итд. 

Тематски су усмерена сва четири часа, 

ученици су радили по групама, били су 

активни и примећено је уживање у раду 

на оваквим часовима. Такође, пратећи ове 

часове, могло се увидети шта су све 

прваци научили у различитим предметима 

од почетка школске године и да је 

напредак очигледан.  

Како би се што успешније остварили 

стандарди из српског језика, при обради 

слова коришћене су разне игре словима, 

речима и сликама – ученици су правили 

речи од слова, реченице од речи исечених 

из штампе, измишљали причу на основу 

слике, сецкали, савијали, лепили, 

доцртавали, украшавали, моделовали... 
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Описивали су оно што су видели, 

доживели, осетили. Користилии су 

едукативне игре (мозгалице, ребусе, 

загонетке...) 

Садржаји из математике ученицима 

су приближени кроз игру, посматрање, 

експериментисање и реалне ситуације из 

свакодневнице. 

Као подршка основном предмету 

математике, организоване су разноврсне 

активности и у оквиру математичке 

радионице за увежбавање градива које је 

било нејасно и које ученици нису у 

довољној мери усвојили у току редовне 

наставе. Ученици су вежбали писање 

писаних слова, читање, сабирање и 

одузимање до 20. 

Ученицима је прилагођена настава и 

створени су услови за ученике који брже 

напредују и да своје знање богате, а 

ученици који слабије напредују моти-

висани су за даљи рад и напредовање 

сопственим темпом. 

Владала је радна и позитивна атмо-

сфера. Ученици су изразили задовољство 

и жељу да се са оваквим часовима 

настави, а то су и потврдили на крају свих 

активности када су писали мишљење и 

утиске о протеклом дану. 

Гордана Косанић 

Љ у б а в  к а о  м о т и в  

Час је одржан у одељењу VI1 на тему 

Љубав као мотив у књижевности, у вези 

са текстовима који за основни мотив имају 

управо љубав. У питању су следећа дела: 

„Вереници“ Данила Киша, „Орлови рано 

лете“ Бранка Ћопића и „Прва љубав“ 

Бранислава Нушића. 

Ученике сам поделила у три групе 

приближно једнаких могућности и дала им 

задужења на којима су радили до 

заказаног часа, а свака група је заправо 

добила по једно од поменутих дела са 

конкретним задацима на које је посебно 

требало обратити пажњу. 

На почетку часа смо разговарали о 

љубави као мотиву у уметности (у филму, 

позоришту, музици, сликарству), затим о 

различитим врстама љубави и онда о 

љубави као мотиву у књижевним делима 

наводећи раније обрађиване текстове са 

том тематиком. Ученици су били врло 

инспирисани и активни па смо у лепој, 

радној атмосфери дошли до излагања по 

групама за које су се ученици припремали 

и показали своје најбоље способности. 

Сви су учествовали у компаративној ана-

лизи задатих дела показујући такмичар-

ски дух међу групама што је увећало 

њихов мотив да покажу свој максимум. На 

самом крају часа направили смо резиме и 

заокружили причу о љубави као мотиву у 

књижевности. 

Данка Стојановић 

П о к о н д и р е н а  т и к в а  

На тему „Покондирена тиква“ Ј. С. 

Поповића одржан је угледни час у VII2. 

Ученици су, припремајући се за час, 

користили додатну литературу и 

информације са Интернета.  

Радили су у групама, свака група је 

презентовала свој рад кроз теме: историја 

драме, подела на врсте, обележја 

комедије, биографија писца, анализа 

садржаја и тумачење ликова. Посебно 

занимљив део часа био је глума одломка 

из комедије за које су сами припремили 

реквизите и костиме.  

Час је био веома успешан, по 

мишљењу ученика, наставника и гостију 

присустних на часу (педагог, наставник 

енглеског језика, библиотекар и студент). 

Софија Зећовић 

Невена Стевановић 
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Рад у одељењу 

У  у ч и о н и ц и  I I I 2  

На часовима Природе и друштва, 

приликом обраде наставних садржаја 

везаних за тему станишта и животне 

заједнице, ученици су добили прилику да 

самостално од понуђеног материјала 

направе мини предавање. Заинте-

ресовани ученици добили су и питања и 

смернице од наставника и самостално су 

излагали садржај. Основни циљ био је 

подстицање самосталности код ученика, 

како при одабиру информација (уоча-

вање битних информација, њихово 

селектовање), тако и при излагању. 

На крају првог полугодишта сви 

ученици су добили задатак да направе 

пројекат на тему Мој завичај. Задатак је 

био да одаберу тему већ обрађену на часу 

(рељеф, временске прилике, станишта и 

животне заједнице, воде...) и да стечена 

знања употпуне новим, везаним за крај у 

којем живе. Заинтересованост је била 

добра, али су поједини ученици могли још 

боље да одговоре на постављени задатак. 

Због интересовања ученика за израду 

пројекта Мој завичај, ученици су добили 

још једну прилику да употпуне своје 

пројекте и да их презентују.  

Овакав вид активности где су 

ученици у прилици да демонстрирају 

способност самосталног коришћења 

извора знања и проналажења битних 

информација у њима доприносе већој 

заинересованости за рад, зато их треба 

чешће примењивати у раду.  

Дечја недеља је обележена разним 

активностима. Уз сарадњу педагога и 

библиотекара школе обележен је Дан 

здраве хране. Библиотекар је одржао 

предавање на тему правилне исхране. 

После предавања ученици су радили 

ликовне радове на тему важности 

правилне исхране у очувању здравља. 

Часови Народне традиције били су 

усмерени на упознавање ученика са 

старим занатима. Кроз активности везане 

за реализацију садржаја развијала се 

креативност ученика. 

Часови слободних активности 

реализовани су кроз драмско-рецита-

торске и ликовне активности ученика. На 

почетку школске године ученици су у 

складу са интересовањима, сопственим 

афинитетима и уз помоћ наставника, 

изабрали врсту активности коју ће 

похађати.  

Упознајући занимљивости из живота 

писаца и њихове идеје, код ученика се 

развија интересовање за читање. Ученици 

редовно посећују сеоску библиотеку, 

препоручују друговима књиге које су 

прочитали. 

На часовима су ученици казивали 

свој став о прочитаним делима, сами 

презентовали занимљивости везане за 

одређеног писца. Циљ је био развијање 

читалачких навика и промовисања 

читања као забавне активности. 

Обележени су важни датуми у 

години. Ученици су припремали ликовне и 

литерарне радове и израђивали тематске 

паное везане за конкретан догађај. 

На часовима одељенског старешине 

ученици су израдили пано на коме су 

истакнута правила понашања. Редовно се, 

кроз разговор, истицала важност 

поштовања правила. Са ученицима се 

разговара о проблемима понашања ради 

изградње негативног става према 

насилном решавању проблема. 

Љиљана Вићовац 



Здрав живот 

Т е м а т с к а  н а с т а в а  

Часови тематске наставе одржани су 

последње недеље првог полугодишта 

школске 2011/2012. године у Поповићу у 

комбинованом одељењу I3/III3 као део 

школског пројекта Здрав живот. 

Одржано је 25 часова редовне наставе 

и слободних активности. Како се настава 

одвија у комбинованом одељењу, повезане 

су наставне јединице првог и трећег 

разреда и остварена је сарадња ученика, 

вршњачко учење. Првог дана часовима је 

присуствовао школски библиотекар, а 

последњег дана родитељи – укључени су у 

активности школе. 

Тема првог дана је била Здрав живот и 

хигијена. Циљ је упознавање ученика са 

значајем вођења здравог живота и 

начинима бриге о здрављу и стицање знања 

о правилном одржавању хигијене.  

У уводном предавању наставник је 

говорио о начину одржавања личне 

хигијене. После тога ученици су читали 

текстове на тему хигијене и разговарали о 

важности воде и средствима за хигијену. 

На часу природе и друштва наставник 

поставља питања и усмерава дискусију на тему Вода и средства за хигијену и објашњава 

ученицима како да ураде задатак; упозорава ученике на могуће опасне састојке средстава 

за одржавање хигијене, показује ознаке на паковањима одређених производа. 

Ученици дискутују и самостално и у групи раде задатак. Цртају прибор и средства за 

одржавање личне хигијене и лепе их на означено место на хамеру. Цртају и пишу називе 

средстава за хигијену, раде задатак у групама, после израде задатка извештавају о 

појмовима које су написали и постављају их на пано. 

Ученици пишу и цртају на тему Хигијена. На последњем часу примењена је метода за 

вршњачко вредновање и самовредновање. Ученици читају своје текстове, процењују их уз 

помоћ наставника и библиотекара и исправљају их. Процењују међусобно ликовне радове 

на тему одржавања хигијене и дорађују их. 

 

 

 

 

 

 

Х и г и ј е н а  

Кад устанем, умијем се и оперем зубе, то је битно да би зуби били чисти и јаки. 

Руке перем да не буду прљаве, чисте су као злато. 

Онда исецкам нокте, сецкање ноктију је важно да би се лепо изгледало. 

Одржавам хигијену косе, јер је коса украс главе. Кад је чиста она блиста и светлуца. 

Треба је прати и чешљати, сушити и фенирати, стављати на њу шнале и гумице. 

Хигијену одржавам, судове кад оперем они су блистави и бајни. 

Помажем мами да опере тепих, сипам воду и рибам и онда је тепих чист. 

Сређујем под и чистим, јер је хигијена битна. 
Ивана Пантелић III3 
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Х и г и ј е н а  ј е д н о г  д а н а  

Ујутру устанем и погледам кроз прозор, чујем птице како певају, почиње дан. 

Сиђем до купатила, оперем лице, руке и зубе и спремна сам за школу и игру. 

На великом одмору поново оперем руке, раширим салвету и ужинам. 

Понекад грицкам нокте, али знам да се од тога стварају глисте и боли стомак. 

Наставница ме стално опомиње. Никоме не бих препоручила да грицка нокте. 

После школе дођем кући, мама спреми ручак, ручам и играм се са секама до вечери. 

Онда се окупам, оперем зубе и завучем се у топли кревет. 

Јована Будимкић I3 

М о ј а  х и г и ј е н а  

Ујутру устанем, одем у купатило  

и обавим све потребе. 

Доручкујем, обујем се и идем у школу. 

Кад дођем из школе, пресвучем се, 

оперем руке и ручам. 

Увече дођем са тренинга уморна, 

онда следи најбољи део – купање. 

Обожавам да се купам,  

јер се ознојим на тренингу.  

Оперем зубе и спремна сам за спавање. 

Ивана Стевановић III3 

Х и г и ј е н а  

Хигијена је много важна 

за здравље и лепоту. 

Треба се умивати ујутру  

и купати увече. 

Кад се људи не би купали 

били би много прљави. 

Одећа је врло битна 

и зато треба да је чиста. 

Кад не бисмо често мењали чарапе, 

било би то много ружно. 

Никола Петровић III3 

Х и г и ј е н а  о д  ј у т р а  д о  в е ч е р и  

Устанем ујутру, одем до купатила, оперем окице моје и зубиће да буду чисти. 

У школи вредно учим, а кад се вратим кући прво се пресвучем. 

Ручам, оперем судове и кућу очистим. 

Помажем мами око веша, доносим корпу пуну сувих ствари и слажем их. 

Бришем прашину и играчке да буду чисте и средим орман. 

Баки помажем у башти, копам, садим и заливам биљке. 

Дође веђе, оперем зубе и окупам се. Легнем у кревет, ушушкам се и заспим. 

Тамара Буквић III3 

Б р и н е м  о  х и г и ј е н и  

Ујутру једем, па оперем зубе. Обучем се и идем у школу, поздравим се са друговима 

и лепо учим. Кад једем у школи обавезно оперем руке сапуном. 

Бринем да у школи буде све чисто и лепо, да је излуфтирана учионица и да ми деца 

удишемо чист ваздух. Не ваља да се јако умориш на физичком, али тако имаш 

кондицију. Бринем и о школском дворишту и терену. 

Кад дођем из школе, умијем се, насмејем се и схватим да сам срећан што бринем о 

хигијени. 

Лука Марјановић III3 
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Тема другог дана била је Физичка 

активност. 

Циљ наставе је схватање одлика и сврхе 

физичких активности за правилан раст и развој 

деце. 

После уводног предавања о важности 

физичких активности, ученици који тренирају 

неки одређени спорт представљају правила и 

начин игре својим друговима и демонстрирају 

поједине елементе. Причају о терену, показују 

на цртежима терена важност одређених линија. 

Одговарају на питања учитељице у вези са 

физичким активностима којима се баве у току 

дана, постављају питања једни другима и 

дискутују. Читају текстове у вези са хигијеном и 

цртају геометријске облике: терене за фудбал, 

рукомет, тенис, обновљају појмове дуж, угао, 

круг, правоугаоник...  

Представници група објашњавају значење 

и важност линија на терену. Те цртеже 

постављају на пано који раде на часу природе и 

друштва. 

Тема трећег дана је Храна и здравље. 

Циљ: Упознавање с поделом хране на 

одговарајуће групе и са основним правилима 

здраве исхране. 

Ученици говоре о својим навикама у 

исхрани. После тога наставник представља пирамиду исхране и објашњава да 

избалансирана исхрана укључује употребу 

хране са свих нивоа, али да се храна с доњих 

нивоа мора јести у већим количинама него 

храна с горњих нивоа пирамиде.  

Ученици читају различите текстове у вези 

са правилним навикама у исхрани, а на часу 

енглеског језика се упознају са пирамидом 

исхране на енглеском језику, именују и 

разврставају врсте намирница на енглеском 

језику, говоре о својим навикама у исхрани, 

постављају питања једни другима и дискутују. 

Пирамиду исхране с групама хране 

ученици праве на часовима ликовне културе. 

Делове амбалаже или слике из новина, који 

представљају одређене намирнице, лепе на 

одговарајући део пирамиде нацртане на 

хамеру. 

Четвртог дана тема је Правилан избор 

намирница. 

На часу српског језика израђују јеловник. 

Циљ часа: Провера стеченог знања на тему 

Здрава храна, стварање позитивног односа 

према здравој исхрани и развијање мотивације 

за такав начин исхране. Ученици разговарају о 

сопственим навикама везаним за начин 

припремања хране, уочавају равнотежу у 

уношењу хране припремљене на различите 

начине и ризике једнолично припремљене 

хране. 
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На основу понуђеног избора намирница 

састављају јеловник за један дан, 

представљају и образлажу свој избор јела, и 

дискутују о њима.  

Добили су за распуст задатак да 

припремају здраву храну код куће заједно са 

родитељима на основу предложених 

јеловника. Учитељица је разговарала са 

родитељима о њиховом учешћу и помоћи у 

реализацији пројекта током распуста и 

утицају на стицање правилних навика деце у 

исхрани. 

На часу ликовне културе ученици праве 

пано са групама намирница и користе знање 

стечено на претходним часовима. На 

стикерима пишу и цртају. а онда лепе стикере 

на одговарајуће место. 

Вреднују активности током четири дана 

реализације часова тематске наставе на часу 

одељенског старешине. Кажу да су много 

научили о важности здраве хране и спортских 

активности и о хигијени. 

Тема петог дана је Будите узор деци. 

Родитељи су дошли са децом, донели 

храну и поставили на припремљене столове. 

Учионица је уређена тако да се може извести 

програм за родитеље. Ученици показују 

родитељима паное и објашњавају шта су 

научили, читају најбоље литерарне радове и 

показују цртеже, рецитују, певају и плешу.  

Ученици, учитељица и родитељи су се 

дружили уз дегустацију хране. 

Ружица Будимкић 
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Обележавање важних дана  

С в е т с к и  д а н  п о е з и ј е  

Наставници српског језика, разредне 

наставе и библиотекар су разговарали са 

ученицима о поезији, читању и 

рецитовању поводом обележавања 

Светског дана поезије, 21. марта.  

Организовано је школско такмичење 

рецитатора. Ученици свих одељења су 

рецитовали омиљене песме. Изабрани су 

најбољи рецитатори који су представљали 

нашу школу на општинском такмичењу. 

Ученици су подстицани и на писање 

стихова. 

 

З и м с к и  д а н  

Зима лепа, бела, хладна, 

са дрвета иње пада. 

У дворишту  

Снешко дрема, 

грудвање за децу спрема. 

Санкање је  

стварно страва, 

са брега се чује граја. 

Рукавице, капа, шал, 

диван је зимски дан. 

Милица Митрашиновић II1 

 

Ч у д н а  ј е с е н  у  м о м  к р а ј у  

Стигла је јесен у куће и школе, 

јесење боје сви воле. 

Пече се паприка, зимница спрема,  

кад зима дође да глади нема. 

Грожђе се бере и дрва секу, 

сакупим и ја гранчицу неку. 

Дани су краћи, брзо дође вече,  

па тата журно ракију пече. 

У каци је грожђе већ шира, 

то свако дете воли да дира. 

Кукуруз беру људи и припремају, 

ту чудну храну што свињи дају. 

Поврће, воће, све нам је зрело, 

зато ја највише волим село. 

У јесен свега има као у рају, 

право чудо и у мом крају. 

Анђела Марковић III1 

Ц в е ћ е  

Мало сунце  

са белим венчићем на глави  

прогрејало у зеленој трави, 

због њега се небо лепше плави. 

Кристина Марковић II1
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М е ђ у н а р о д н и  д а н  д е ч и ј е  к њ и г е  

Обележен је Међународни дан дечије књиге 

прве недеље априла. Одржани су заједнички 

часови наставника српског језика, енглеског 

језика и ликовне културе и библиотекара, као и 

часови библиотекара и наставника разредне 

наставе са ученицима свих одељења.  

У Малој Иванчи је часовима присуствовала 

Ивана Теноди Обрадовић, библиотекар Градске 

библиотеке Сопот, а у Малом Пожаревцу часови 

су одржани у Библиотеци „Љубомир Гајић“. 

Ученици су разговарали о књигама које читају за 

такмичење Читалачка значка.  

Ученици осмог разреда су читали причу 

„Ашиков гроб“ поводом обележавања 150 година 

од рођења Јанка Веселиновића. 

Међународни дан дечије књиге се 

обележава на дан рођења Ханса Кристијана 

Андерсена, па је овогодишња прослава била је 

посвећена бајци Цвеће мале Иде и разговору на 

тему Тајни живот цвећа. Библиотекар је са 

ученицима нижих разреда разговарао о овој 

бајци, ученици су причали о свом односу према 

цвећу и размишљали како изгледа тајни живот цвећа и биљака у њиховој башти. 

Имали су задатак да пишу о животу цвећа и илуструју свој рад, или да илуструју 

бајку. 

Д в о р и ш т е  

Волим да ми двориште буде уредно,  

са много разног цвећа. 

Волим сваки цвет, а највише лале,  

оне су најлепше  

и прве цветају у мом дворишту. 

Бринем о цвећу, заливам га  

и редовно окопавам својом мотичицом. 

 

 

Н а д м е т а њ е  

У башти се маслачак жути наљути 

на беле раде, које очито немају шта да раде, 

па се хвале и хвале како су лепше од њега  

и жуте лале и многог другог цвећа, 

па чак и од самог пролећа. 

Онда је маслачку преко главе и 

он, маслачак жути, бескрајно пожути и  

његове поносне лати личе на царску круну. 

Тада белих рада цвати тужно клону и утону 

у неку траву дугу док не растерају тугу. 
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С в е т с к и  д а н  к њ и г е  и  а у т о р с к и х  п р а в а  

Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука 

о обележавању Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној 

конференцији УНЕСКО-а 

одржаној у Паризу 1995. 

године. 

У Шпанији је овај дан 

празник још од 1923. године 

у част писца Мигела де 

Сервантеса који је умро на 

тај дан. Ово је такође и део 

прославе дана Светог Ђорђа 

у Каталонији, где је 

традиција од средњег века 

да мушкарци доносе руже 

својим вољеним, а од 1925. 

да жене дају књигу у 

замену. Половина годишње 

продаје књига у Каталонији 

је у ово време са преко 

400.000 продатих и 

размењених књига за преко 

четири милиона ружа. 

Године 1995, на Генералној конференцији УНЕСКО-а је одлучено да се Светска дан 

књиге и ауторских права слави на овај датум, јер је тада каталонски фестивал, као и датум 

годишњице рођења и смрти Вилијама Шекспира, смрти Мигела де Сервантеса, Инке 

Гарсиласо де ла Веге и Жозепа Пла, рођења Мориса Друона, Владимира Набокова... 

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права указује на поштовање књига и 

аутора и подсећа људе да пронађу уживање у читању. УНЕСКО обележава овај дан уз 

помоћ бројних издавача, књижара, наставника и стручњака за комуникације. Жели да 

сваког, а посебно младе, подстакне на 

читање, промовише издаваштво и 

заштиту интелектуалног власништва 

путем заштите ауторских права. 

У нашој школи овај дан је обеле-

жен подстицањем ученика на читање 

књижевних, али и научнопопуларних 

текстова. Ученици су читали и 

разговарали о прочитаним делима са 

наставницима и библиотекаром.  

Смотра стваралаштва школских 

библиотекара одржана је у Нишу 27. 

априла, током недељеље активности 

поводом Светског дана књиге. 

Наставник ликовне културе и 

библиотекар су подстицали ученике на 

израду ликовних радова на конкурс 

Друштва школских библиотекара за 

заштитни знак треће Смотре 

стваралаштва школских библиотекара. 

Ученици су израдили веома успешне 

радове, а рад Сање Туфегџић је 

освојио прву награду и постављен је 

на програм рада Смотре. 

Слађана Галушка 

Сања Туфегџић VII2 

Александра Илић V2 
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Читалачка значка 
Ове школске године 

започео је пилот пројекат 

Читалачка значка у орга-

низацији Градске библио-

теке „Милован Видаковић“ 

и наше школе. Иако је 

договором у октобру и 

новембру 2011. године 

било предвиђено да у 

пројекту учествују ученици 

свих школа у општини, 

ученици наше школе су 

били једини такмичари.  

Како и у нашој школи 

нема довољно књига 

предвиђених за читање 

овим пројектом, мали број 

ученика се укључио у 

активности, и то углавном у Малој Иванчи, и нешто мање у Малом Пожаревцу и Поповићу. 

Наставници разредне наставе и наставница српског језика Данка Стојановић су подстицали 

ученике на читање књига и вођење читалачког дневника. Приличан број ученика је 

прочитао одговарајуће наслове (40), али је тек неколико писало о прочитаним делима, те 

су на општинско такмичење ишли само ученици нижих разреда.  

На општинском такмичењу у Сопоту ученици III2, Младен Гајић и Анђела Симић, 

освојили су прва два места а Младен Гајић, као првопласирани, учествовао је на градском 

такмичењу организованом у 

Библиотци града Београда. 

Читалачка значка 

доприноси развоју читала-

чких навика, писменог и 

усменог изражавања, разво-

ју критичког мишљења код 

ученика. Зато следеће 

године треба укључити већи 

број ученика у такмичење. 

У петак, 11. маја у 

Библиотеци града Београда 

одржано је градско такми-

чење за најбоље говорнике 

и илустраторе у оквиру 

манифестације Читалачка 

значка. У такмичењу су 

учествовали ученици основ-

них школа осам београдских 

општина (Вождовац, Врачар, 

Земун, Нови Београд, 

Звездара, Сопот, Раковица, 

Гроцка). 

Писци Милован Витез-

овић и Урош Петровић као 

чланови жирија имали су 

тежак задатак да међу веома 

успешном децом одаберу најбоље говорнике, а илустратор Тихомир Челановић одабрао је 

најлепше илустроване дневнике. 

Слађана Галушка 

Љиљана Вићовац 



Чаролије број 10 2012. година 

страна 14 

Дечије стваралаштво 
 

Занимљива личност 

Одрасли нам се чине исти. Али кад их боље упознамо, видимо да је свако од њих 

посебан и непоновљив. Моја тетка Светлана, коју зовемо Маца, некад је много волела 

мачке и мачиће и отуд тај надимак. Увек је била другачија од осталих и зато је занимљива. 

Она је рођена сестра моје мајке, старија од ње три године. Има зелено-плаве очи и плаву 

косу скупљену у пунђу. Облачи оно што јој одговара, без обзира је ли то модерно или не. 

Ради као васпитачица у вртићу за децу ометену у развоју. Свој сан, да се бави медицином, 

није успела да оствари, иако је завршила факултет са свим десеткама. Живи у станчићу на 

Зеленом венцу са двадесетчетворогодишњим сином Леоном и канаринцем Кићом.  

Врло је мудра и лукава и није је лако преварити. Сестре и мене често води у шетњу 

кроз Београд, купује нам све и свашта и понекад нам долази у посету у Мали Пожаревац. 

Код ње ми се не свиђа једино то што са мном и другима разговара као са малом децом. 

Збуњујуће су њене симпатије према полицајцима. На Дану полиције сликала се на тенку са 

полицајцем. Необична је и заиста занимљива личност. 

Теодора Поповић VI2 

 

Занимљива личност 

Мој тата је веома занимљив, красе га стрпљење и доброта. Дружење са њим ми је 

нешто најлепше, можда, зато што га због обавеза које има, не виђам као маму. Толико га 

се ужелим и чекам наше заједничке тренутке. Заједно идемо на пецање и играмо фудбал. 

Обожавам кад га победим у фудбалу, тада мора да призна да сам бољи, иако је од њега 

тешко бити бољи. Мој тата је тренер фудбалског клуба Четврти јул, на утакмицама саветује 

своје играче и веома је амбициозан и успешан у свом послу.  

Често разговарамо о животу и о будућности, много ми значе његове речи. Волео бих 

да будем као он, успешан у послу и у породичном животу. 

Филип З. Живановић VI2 

Матеја Стојановић II1 
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З и м с к и  р а с п у с т  

У ишчекивању нове године, кићењу јелке и украшавању моје собе, дође зимски 

распуст. Једва сам чекао да падне снег и да правим Снешка Белића, али од тога није било 

ништа. Ипак, распуст је био добар. Тата је улепшао дочек Нове године кад је донео 

пакетиће за секу и мене, а касније смо правили ватромет. После дочека отишао сам код 

тете у госте и играо се са сестрама и братом. Ишли смо у шетњу на Калемегдан и у Кнез 

Михајлову улицу која је била лепо окићена. Ишао сам са дадом у њену школу на тренинге 

одбојке, баш ми се допало и волео бих да се тако нешто организује и у нашој школи. 

Проводили смо по пар сати у играоници где смо се играли на тобогану. Увече смо играли 

игрице и занимљиву географију. 

Распуст је прошао брзо, као да је трајао два дана, а не две недеље. 

Матеја Стојановић II1 

З и м с к и  р а с п у с т  

Зимски распуст је иза нас. Било је 

радости, смеха, игре. Кад се завршило 

прво полугодиште, обећали смо учитељу и 

родитељима да ћемо током распуста 

вежбати и обнављати градиво. Ја књигу 

нисам ни такла. 

Првог дана распуста сам китила са 

сестром и родитељима јелку. За Нову 

годину смо отишли код бабе и деде у 

Мали Пожаревац. Тачно у поноћ покуцали 

смо на њихова врата. Деди је рођендан 1. 

јануара, па сам му пожелела срећан 

рођендан. Сви заједно смо наздравили 

Новој години. 

Славили смо Бадње вече и Божић. Уз 

приче о Христовом рођењу грејали смо се 

уз шпорет у коме је пуцкетала ватра. Са 

мамом сам месила чесницу, а са татом 

ишла по бадњак. Била сам положајник 

код баба Буце, баба Драгице и баба Стане 

и добила много поклона. Говорила сам: 

„Колико варница толико петица...“ Моја 

сестра Јована је извукла парицу у чесници. Бака каже да ће Јоца ове године имати пара, 

па се надам да ће и сестри позајмити неки динар. 

Прославили смо и баба Буцин рођендан, 8. јануара. 

Снега није било. Баш је данас почео да пада. Пошто се нисмо санкали, молим 

директора да размисли о још једном зимском распусту. 

Тијана Глишић II1 

З и м с к и  д а н  

Јануар је започео свој месечни пут са ћилимом пуним пахуља. Сва поља се беле, а 

шуме као да су обукле бунде, тужно и стрпљиво чекају који зрачак Сунца да се пробије. 

Желе да осете топлоту, јер су забринуте за своје станаре, врапчиће који ћуте збијени један 

уз другог да им буде топлије и размишљају кад ће проћи овој мраз. 

Брегови су добили шубаре и штите се од ветра који се љути и бесни и прави пометњу. 

Дечија граја долази са брега. Промрзли су образи на хладноћи, али игри никад краја. Онда 

пада вече, деца пију топао чај и грицкају колачиће и договарају се о игри за следећи дан. 

Утихнио је и лавеж паса. Тишина је и мир на крају зимског дана. 

Дијана Грујић V2 

Јелена Митровић V2 
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Д и в и л а  с а м  с е  в е ш т и м  р у к а м а  

„Биће ово још један дивно проведен распуст на планини“, помислила сам кувајући се 

у загушљивом аутобусу као поврће у чорби. А онда сам стигла у прелепи градић у 

подножју планине Жељин. Сеоски аутобус, као да је из педесетих, одвезао нас је до шуме. 

Стаза кроз шумарак се пела узбрдо, 

према селу. Нисмо могли да залутамо. 

У селу се лети највише ради. Иде се 

у винограде, беру се купине и малине, 

сакупљају зрели плодови у шљивику. Сви 

вредно раде и веома су вешти у тим 

пословима. Сељани ретко иду у 

продавницу. Све сем брашна, уља, 

шећера и соли производе сами. 

Мој стриц је завршио само основну 

школу, али то му не смета да поправља 

разне ствари. Дозидао је кућу и шталу и 

често је са алатом у руци. Уме да пече 

ракију. Моја стрина је из Швајцарске. Кад 

је дошла на село није умела ни хлеб да 

умеси. Сада поред укусног хлеба, меси и 

пите и колаче. Зна одлично да шије и 

плете и покушава (безуспешно) да ме 

научи да себи исплетем џемпер и чарапе. 

Има две кћерке, Тању и Сању, обе су 

старије од мене, и синове Душана и 

Илију. Илија има четири године и већ помаже у пуњењу корпи мирисним воћем. 

Моја бака је веома стара, али и даље се бави стоком. Као млађа чувала је овце на 

планини, а сад их пусти у ограђени травњак. Брине се о кравама и телету, живини и 

свињама, свака годишње опраси више од десет прасића. Кад јој дођу комшинице у госте, 

она прича са њима, а њене вредне руке преду вуну. Од тог конца исплете нам чарапе 

различитих боја. 

У кући је много вредних и вештих руку. Зато волим да идем тамо, да им се дивим и 

научим нешто корисно. 

Теодора Поповић VI2 

Ј е д а н  м о ј  

н е с т а ш л у к  

Као мала била сам 

веома несташна и волела 

сам да се пењем на дрвеће и 

берем воће. Највише сам 

волела трешње. Мајка ми је 

говорила да се не пењем, 

јер су гране суве и танке, па 

могу да пукну. Рекла сам да 

не брине и да нисам толико 

тешка. Кренула сам са 

кантицом до дрвета. Али све 

лепе трешње су биле 

далеко, попела сам се и 

угледала скуп зрелих 

трешања врло високо. Сува грана под мојим ногама је почела да се ломи и ја сам пала.  

Нисам убрала ни једну трешњу, повредила сам се, а мама је опет била у праву. 

Тамара Станковић V2 

Исидора Бабић VI1 

Младен Савић IV1 
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М е ђ у  п у т н и ц и м а  

Улазим у аутобус препун људи. Напољу је врело, 35 степени, а унутра као да је 50. 

Ни клима коју је возач укључио не помаже. Жене машу лепезама и жале се на врућину и 

на лош аутобус, стрепе да се не поквари. Поред мене седи човек коме, за разлику од 

других, не смета врућина. Слушам музику, слушалице су ми у ушима, аутобус пролази 

поред једноличног предела, полако падам у сан. Одједном ме буди груби глас. 

-Баш је вруће, каже човек поред мене. 

-Јесте, одговарам. 

-Да ли ти смета ова гужва и бука? 

-Не, навикао сам, уздишем као да се налазим на најдосаднијем месту на свету. 

Човек је схватио да не желим разговор и ућутао је. Могао сам да спавам. Не знам шта 

се даље дешавало, али ме је сат времена касније пробудила чудна бука мотора. Стадосмо. 

-Знала сам да ће се ово десити!. Покварио се!- викала је жена у задњем делу 

аутобуса.  

У аутобусу је постало неподношљиво. Изашао сам, били смо усред недођије, чекали 

смо помоћ. После три сата стигли су делови, мајстор и поправка. Поново путујемо, тишина 

је, сви спавају изморени од врућине. Слушам музику и рачунам кад стижем кући. Путници 

на станицама излазе и улазе, возач избацује и убацује кофере. Неко се пробуди и пита: 

-Где смо? 

Није више топло, пријатно је и могао бих да се заувек возим. Одједном се појави 

бензинска пумпа где ме чекају родитељи. 

-Ја овде излазим, кажем возачу и аутобус стаје. 

Узимам ствари, поздрављам се са возачем, аутобус продужава пут, мама и тата ме 

грле. 

Лука Гајић VII2 

Бојана Јекић VII1 
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М е ђ у  п у т н и ц и м а  

Једног зимског дана почетком јануара са мамом и сестром кренула сам на Копаоник 

код ујака. Било је снега, па је најбоље било путовати аутобусом. Путници су ушли, сели и 

скинули јакне. Ставила сам слушалице и слушала тиху музику. Деца су се шетала по 

аутобусу и викала. Сви су били расположени, возач је замолио децу да певају неку 

божићну песму. Све је било супер док се нисмо приближили Копаонику. Аутобус је слетео 

са пута. Они који су спавали, скочили су, а возач је рекао да сви изађу. Сви су пожурили 

да виде шта се догодило. Само сам ја седела, уплашена и у шоку. Кад сам се прибрала 

придружила сам се осталим путницима. Аутобус је упао у тако дубок снег да нисмо могли 

да га извучемо. Пре несреће сви су певали, а сада су викали и псовали. Возач је позвао 

помоћ, други аутобус и другог возача да нас одвезе на планину. Након сат времена 

смрзавања и чекања дошао је спас. Мислила сам да ће сви бити срећни кад уђемо, али не! 

Путници су тек онда почели да псују, и зиму и снег и возача. Мало по мало љутња и бес су 

се стишали и све је опет било весело. Пред мрак смо стигли на одредиште. Надам се да 

нећу поново доживети овакву ситуацију. 

Јована Илић VII2 

M o j a  з е м љ а  ј е  у  м о м  с р ц у  

Моја земља је земља из снова. 

Најлепша је, као из бајке. 

Велика, мила и увек топла, 

Подсећа ме на крило мајке. 

 

У њој увек места има 

за све жуте, црне и беле, 

она разлику не прави, 

у њој се људи не деле. 

 

Моје срце је велико као кућа, 

у њему носим секу, маму, тату  

и једну малу куцу, 

а много волим и своју земљу, 

па је и она увек у мом срцу. 

Душан Бранковић VI1 

М о ј  љ у б и м а ц  

Одувек је било важно имати доброг друга са 

којим можеш причати и коме можеш да се пожалиш. 

Он је ту да те разуме и орасположи. И четвороножни 

пријатељ има такву улогу, можда не уме да говори, 

али разуме и уме да воли. 

Мој пас Басил, сићушан и црносиве боје воли 

да трчи и да се скрива. Кад се играм са другарицама, 

он се залети и не уме да стане, па се ваља као 

лоптица. Сви га воле, прилази сваком и не изгледа 

опасно. Док трчим или возим бицикл, Басил трчкара 

за мном, али ме тешко стиже. Његове ноге су кратке, 

па понекад удари њушкицом о земљу, окрене се на 

леђа и дигне шапице у ваздух. Баш је смешан. 

Ако сам тужна, скупи се поред мене и не мрда, 

или ми скочи у крило и греје ме. Могу да му поверим сваку тајну и он је никоме неће рећи, 

а мени ће бити лакше. Басил је мој љубимац и пријатељ. 

Маја Јовановић VI2 

Урош Ђорђевић V1 
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Д о ж и в љ а ј  к о ј и  ћ у  д у г о  п а м т и т и  

Предвечерје, пре можда две или три године, не могу тачно да се сетим. Иза нас је био 

леп и врео дан. Тата се спремао као да ће на неки дуг пут, где нема хране нити воде. 

Мирно је пунио ранац, а ја сам га гледала са великом знатижељом и неуморно запиткивала 

куда ће одједном, са ким иде, колико остаје и тако редом. Уместо одговора на сва та 

питања, једноставно ми је само понудио да кренем с њим. Сва срећна и узбуђена ја сам 

прихватила. Моја мама, међутим, није била толико одушевљена том идејом, али је на моје 

инсистирање попустила. Тати је рекла да ме добро пази, а мени да слушам тату. 

Ускоро нам се придружио и наш комшија који је имао још већи терет на леђима од 

тате и ловачку пушку. Тај детаљ ми се није свидео, али нисам хтела да одустанем од 

загонетног путовања. 

Ишли смо путем који води ка њивама и шуми, а иза нас је остајало село, куће и људи. 

Понекад бих се окренула иза себе, несигурна у своју жељу да наставим путовање, али 

нисам желела то да изговорим. Пратила сам тату и комшију. Причали су неке ловачке 

приче, које ја не волим да слушам, јер не волим лов и не разумем зашто људи имају 

потребу да убијају животиње. Заправо бих забранила лов, да само могу. 

Ноге су ми постајале све тромије када су моји пратиоци коначно објавили да смо 

стигли. Са две стране нас је потпуно заклањала шума, густа и прилично страшна. Испред 

нас простирало се поље кукуруза са младим клиповима од којих ми је полазила вода на 

уста. Позади виноград који почиње да зри. Мешали су се мириси траве, грожђа, шуме... 

Слушала сам птице које никад не ћуте, уживала у поветарцу и посматрала црвенкасто небо 

и огромно сунце на заласку. За то време тата и његов помоћник су подигли шатор, а ја сам 

желела још који тренутак да 

уживам у ономе што сам могла да 

чујем, видим и осетим. 

Мом угођају је допринела и 

вечера у природи. Месо са 

роштиља ми никада није било 

укусније, као ни печени кукуруз. 

А тек грожђе... Добро је да сам 

пошла... 

Предстојећа ноћ у шатору 

је, додуше, малчице покварила 

поподневно одушевљење. Чинило 

ми се да ће се сваког часа 

појавити нешто страшно и опасно, 

па сам се привијала уз тату као 

беба, питајући се када ће они 

морати изаћи због тог глупог лова 

и како ћу ја остати сама у 

шатору, можда пре свитања. Тек 

тада ми је било јасно зашто мама 

није била баш одушевљена мојим 

поласком. Сваки шум ми је био 

страшан, једва сам некако 

заспала. 

Ипак, јутро је поправило 

све. Сунце, птице и зрикавци су 

отерали онај страх, опет сам 

осетила радост и уживање у 

видицима и раскоши нетакнуте 

природе. Поново сам била срећна 

што сам пошла и зато чувам у 

сећању то необично искуство. 

 

Исидора Бабић VI1 
Анђела Илић VII1 
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М о ј е  о с м о  ш к о л с к о  п р о л е ћ е  

Обично ме ујутру пробуди аларм 

на мобилном телефону, али овог јутра 

је било другачије. Светлост је ударила 

у моје очи. Сунчеви зраци се 

преламају на мом прозору, а била сам 

већ навикла на падање кише 

претходних дана. Отворила сам 

прозор да осетим мирис пролећа. 

Опио ме је, нисам знала шта је тако 

посебно у њему, али ме је вратио у 

прошлост. Сетила сам се како сам у 

радости и срећи проводила пролећа са 

школским друговима. Сетила сам се 

цвркута птица, пољског цвећа, 

поветарца који мрси косу док играмо 

школице.  

Ово је последње пролеће које 

заједно проводимо као разред. Боли 

ме то и желим да ове дане проведем 

весело са пријатељима са којима ћу се 

растати кад прође пролеће. 

Наздрављамо другарству и детињству, 

свему што смо прошли заједно. Ово је 

крај најлепшег доба живота и увек 

ћемо га се сећати, и кад будемо имали 

нове другове, и кад дође двадесето, 

тридесето пролеће, кад нам косе 

поседе. 

Нећу заборавити смех и свађе и 

заљубљивања. Памтићу Сару, Јелену 

и Александру које чине благо сунце, 

топао ветар и шарено цвеће још 

лепшим и чине да са осмехом на лицу 

памтим ово, осмо, школско пролеће. 

Тамара Живановић VIII2 

М о ј е  о с м о  ш к о л с к о  

п р о л е ћ е  

Од кад сам пошао у школу 

прошло је осам пролећа, а ово 

последње доноси много узбудљивих 

догађаја. Овог пролећа ме очекује 

матурска забава, матурски испит, попуњавање листе жеља и упис у нову школу. 

За осам година стекао сам много знања и искуства, моји другови и ја смо од деце 

постали људи. Ова година је убедљиво најбоља по свему. У школи смо сви ауторитети за 

оне клинце, а наставници су попустљивији према нама. Сви кажу: „Ма, они завршавају 

школу“, тако да имамо много више часова напољу, него у школи.  

Ово предивно пролеће има само једну ману, треба да се учи за испит, а он је веома 

тежак, има гомила задатака из Српског и из Математике. Ваљда су наставници зато према 

нама блажи. Ипак, све недаће нестају уз другове у разреду. Било је током осам година и 

свађа и туча, али се све лепо завршило, у дружењу. 

Ђорђе Симић VIII2 
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М о ј и  н а ј л е п ш и  ш к о л с к и  т р е н у ц и  

Дани неосетно пролазе. Догађаји се нижу. 

Детињство и школски дани журе у неповрат. Крај 

школске године је ту, а са њим и растанак једне 

генерације. 

Са носталгијом у срцу, чежњом и сећањима 

крећемо у неке нове, нама још непознате просторе. 

Али једно је сигурно, време проведено заједно заувек 

ћемо памтити. 

У мојим мислима нижу се слике првих школских 

дана, лица другарица, другова и наставника... Сећам 

се свега. Сада када се ближи крај осмог разреда и 

када размишљам о прошлим данима, схватам колико 

је све било лепо. У души осећам задовољство. Ништа 

ми не може избрисати сећање на незаборавне 

екскурзије, понеку непроспавану ноћ уочи писмених 

задатака, понеку свађу, помирење, прве симпатије, 

несташлуке и прве љубави. Све је то сад део мене и 

чини ме испуњеном. 

Кроз коју недељу сви ћемо у свечаним оделима 

и хаљинама испраћати последње дане једног дивног 

времена. Пред нама ће стајати један нови почетак, 

једна велика животна раскрсница, са пуно обавеза и 

задатака која ће нам понудити више путева. Једним 

од њих ћемо поћи. Надам се правим. Закуцаћемо на 

врата средње школе. То је сада наш циљ. А до циља 

стижу они упорни, вредни и они који уз то имају и мало среће. Надам се да ћу и ја бити 

међу њима. 

А када године мину и нека друга времена дођу, можда ћемо се баш тад са тугом у 

души сећати тренутака ђачког живота и ове ране младости. Зато памтимо, немојмо 

заборавити, јер све је било лепо. 

Доротеја Илић VIII1 

З а  ч и м  ч е з н е м  

Чежња је једно тајанствено осећање, 

подсећа на нестрпљење, на неостварену жељу 

која жуди да се оствари. Неко чезне за 

домовином, за родним крајем, за неким кога 

воли. А, ја, жудим за оним што не може да се 

оствари, бар тако други мисле. Чезнем да летим 

као птица, да надлећем шуме и пропланке, да 

се огледам у бистрој води дубоког језера. Ишла 

бих високо, у планине, и као јастреб 

посматрала зелену долину пуну белих овчица. 

А онда бих полетела у другом правцу, према 

великом граду. Уличне светиљке би се палиле, 

а велики бели месец издвајао на тамном небу. 

Одморила бих се на крову неке вишеспратнице, 

па бих се вратила кући, у свој кревет. 

Живела бих много лепше, са ветром у 

ушима, дружећи се са облацима, стигла бих 

свуда где пожелим и видела све замислим. 

Оставрила бих свој сан. 

Теодора Поповић VI2 
Александра Илић V2 

Милица Милутиновић V2 
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О п и с а ћ у  в а м  ј е д н у  п о с е б н у  к у ћ у  

У малом селу, на брежуљку, заклоњено високим стаблима ораха, налази се старо 

сеоско имање. На његовој средини је давно саграђена сеоска кућица, с једне стране 

заклоњена плодним њивама, а са друге воћњаком, баштом и двориштем. 

Мала кућа саграђена је пре осамдесет година и својим изгледом подсећа на све 

сеоске грађевине тог периода. Али, док су се остале грађевине мењале и обнављале, мала 

кућа је задржала свој скромни изглед. Изграђена од блата и у бело окречена, пркоси 

времену, до данашњих дана. 

Некада црвени цреп, данас испуцао, прошаран зеленом патином и искривљен, стоји 

као сведок прошлих времена. Старински оџак, са петлом на врху, некада је испуштао 

вијугави дим у хладним, зимским предвечерјима, а сада стоји усамљен и хладан. 

На источној страни куће, у сусрет излазећем сунцу, налази се мало степениште, са 

три ниска степеника од цигала. Стара и одваљена дрвена врата, са пар дрвених окана, 

воде у унутрашњост куће. У кући се, осим мрачног ходника, налазе још само две 

просторије: кухиња и једна соба, спаваћа, уједно и славска, где је некада мирно горела 

свећа сваке године на дан 

светог Архангела Михаила.  

То су били дани када се из 

куће ширио мирис сушене 

камилице, сувих славских 

колача, патишпања и осталих 

старинских јела. А дуње на 

ормарима су мирисале током 

целе године. 

Некада је та кућа била 

испуњена дечјим смехом или 

песмом, а данас стоји усамљена 

и празна. Нема више никог да 

се после тешког рада на имању 

врати под њен кров и одмори 

на старој сламарици у углу, као 

што су то некад чинили бака и 

деда. То су била тешка 

времена, али је све одисало 

њиховом пажњом и љубављу. 

Данас баке и деде више 

нема, али мала кућа и даље 

стоји на истом месту као 

успомена коју имамо на њих и 

та, њихова времена. 

Анђела Илић VII1 

Ј е д н о  ј у т р о  у  м о м  

с е л у  

Сунце је лагано извирило 

иза високих пропланака. Док 

сељани мирно спавају све се купа у сунчевим зрацима. Прозирно јутро свиће после мрачне 

ноћи. Тајанствено, а сјајно, чују се занимљиви звуци којих касније нема. Јутро је тако 

очаравајуће да настављам да сањам. Сенке се играју, трчкарају, журе, па застану и седе. 

Заносно цвета липа и мирише. Лишће трепери на поветарцу, трава се окитила светлуцавом 

росом. На гранама висе нежни бели и свиленкасти цветићи, украси дрвећа. Слап светлости 

улази кроз прозор. Певају славуј и шева и украшавају јутро. Слушам дивну мелодију. 

Почиње нови дан! 

Кристина Поповић IV2 

Тамара Мирковић VIII1 
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О с о б а  к о ј о ј  с е  д и в и м  

Има браон очи и браон косу и има бубуљице на лицу. Лепо се облачи, прати моду и 

уме да сложи боје. Бави се спортом, посебно воли фудбал. Са свима се дружи, није 

пакостан и не оговара друге. Има 14 година и иде у седми разред. Од школских предмета 

највише воли физичко. Хоби му је да вози мотор и бицикл. 

Према мени се лепо понаша, веома је фин и привлачан је девојчицама. Некад се 

понаша смешно. Кад види да неко није расположен, почне да прави чудне гримасе да би га 

развеселио и насмејао. 

Воли да чита и да свира кларинет. Свирао је на концертима још као мали, кад је имао 

шест или седам година. Учествује на такмичењима и школским приредбама. Сам компонује 

неке опуштајуће и срећне мелодије. 

После школе је на фејсбуку и пита остале како је било у школи. Помаже око домаћег 

из математике ако ти нешто није јасно. Волела бих да га још боље упознам. 

Дијана Грујић V2 

О с о б а  к о ј о ј  с е  д и в и м  

Једна особа у мом животу ме очарава, моја мама. Има 33 године, тамну косу и очи 

боје лешника. Мама има нежан поглед, кад ме погледа као да ме мази, а њен загрљај је 

најтоплији на целом свету. Кад сам тужна, њене речи ме утеше. Она је путовала по 

читавом свету, завршила најбоље школе, сада и мене усмерава на тај пут. Увек је 

насмејана, позитивна и зна да ме орасположи.Заједно идемо у куповину, шетамо, клизамо, 

идемо у биоскоп. Моја мама прави најукусније колаче и торте и разна јела. Увек је уз мене 

и подржава ме. Желела бих да будем као она и још боља, јер је она стварно дивна особа. 

Сања Симић V2 

Александра Ђорђевић VIII1 
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С л и к е  м о г а  с е л а  

Моје село не би било тако посебно да нема скривена и бајковита места у шумарцима 

и воћњацима.  

Горњак је чаробно извориште скривено дубоко у шуми. У њему извире хладна и 

бистра вода, попут бисера. Вода не одлази у земљу, него ствара поточић чије жуборење 

ремети тишину. Изнад извора се налази мало, али веома стрмо брдо на чијој је средини 

стари храст. Његово корење избија из брдашцета и шири се до подножја. Крошња великог 

храста једва допушта сунчевим зрацима да продру до тла. А кад обасјају поточић и 

преламају се на површини воде стварају се звездице и све изгледа још чаробније. 

Волим да лети одем до извора и посматрам ову дивну слику. 

Милош Стевановић VII2 

С л и к е  м о г  с е л а  

Једно од најлепших места у селу је Горњак. То је чесма на брдашцету окружена 

бујном и зеленом шумом. Вода је бистра и прозирна. До Горњака је мало теже доћи. Једним 

путем пролази се кроз кукуруз, па кроз велико и ситно шибље. На другом путу трава је 

висока, али ко успе да се избори са крпељима и змијама и болним гребањем шибља, 

одушеви се лепотом Горњака. Ту човек није умешао своје прсте, осим чесме и клупице, 

влада само природа.  

Понекад са друговима идем на Горњак, пењемо се на брдашце, а онда се сурвамо 

доле. Испрљамо се, или исцепамо патике, чак има и повреда. Једном смо решили да идемо 

даље и видимо шта је иза брдашцета. Стигли смо до видиковца, призор је био предиван. 

Шума се простирала у недоглед, осећао сам се као да лебдим, птице цвркућу, цвеће опија 

– чаробна слика. 

Милош Симић VII2 
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С л и к е  м о г  с е л а  

Мој предак Гаврило Гајић је живео у Пријепољу, убио је Турчина и побегао у потрагу 

за плодном земљом, па се населио у Малом Пожаревцу. Караула је мој омиљени део села, 

вероватно зато што ту живе само Гајићи. 

На Караули се налази Горњак, најлепше место у селу. Ту је велика листопадна шума 

и храст стар сто седамдесет година, а испред њега је извор. Извор је подигао Јанићије 

Гајић, некада најбогатији човек у селу. Још једно важно место је на Караули - Запис. Ту се 

налазило велико, свето, дрво. Дрво се исушило, али је и даље имало правилан положај. 

Скоро сам тамо пролазио, али дрвета више није било. Жао ми је што је нестала та лепа 

слика. 

Душан Гајић VII2 

С л и к е  м о г  с е л а  

Живим у Малом Пожаревцу. Иако је у називу мало, уопште није такво. Оно је велико 

и веома занимљиво. 

Са терасе моје куће види се аутопут. Најлепши је поглед кад пада мрак, види се како 

сунце улази у аутопут. Изнад моје куће је ливада на којој се деца играју. За викенд има 

много деце и у целом крају чује се наша граја. Ту је и воћњак са крушкама, кајсијама и 

јабукама, понекад идемо да беремо воће, пењемо се по дрвећу и играмо се. Све је лепо 

док не дође власник воћњака и поквари нам игру.  

Моје двориште је веома лепо, тата је обележио терен на травњаку и поставио мрежу 

за тенис. Кад имамо слободног времена моја сестра и ја позивамо децу из комшилука и 

организујемо такмичење. Лети се постављају базени у двориштима, па се сваког дана 

договарамо где ћемо се купати.  

Лепо је моје село и лепо се живи у њему. 

Јована Илић VII2 
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Екологија 
Школски пројекат Екологија остварен је различитим активностима током школске 

године. Одржани су заједнички часови наставника биологије и географије, библиотекара и 

педагога поводом обележавања Дана енергетске ефикасности, Дана шума и Дана воде у 

свим одељењима виших разреда. Са ученицима се разговарало о важности очувања шума, 

штедњи воде, као и о важности бриге о животној средини. На тим часовима ученици су 

упознати и са начином израде школског пројекта Екологија. 

Дан планете Земље обележен је 22. априла са ученицима нижих одељења под 

називом „Имамо само један дом“. Циљ је био 

да ученици добију прве информације о 

планети на којој живе, ко су њени загађивачи 

и како је треба чувати.  

Библиотекар и наставници српског 

језика, ТИО, музичке културе, физичког 

васпитања, грађанског васпитања и 

веронауке одржали су заједничке часове у 

вишим разредима поводом обележавања 

Дана планете Земље (22. април), и Светског 

дана књиге и ауторских права (23. април). Са 

ученицима се разговарало о важности бриге 

за животну средину, као и о важности читања 

различитих текстова у вези са екологијом.  

Ученици осмог разреда су се на 

заједничким часовима наставника српског 

језика и информатике и библиотекара 

упознали са сајтовима:  

http://www.cnti.info/energija, 

http://www.kneja.hr/PikaWEB/index.swf,  

http://www.ecokids.ca/pub/games_activities. 

Ученици су читали текстове на српском и енглеском језику о вертикалним фармама, 

коришћењу обновљивих извора у будућности и сл. Решавали су тестове на сајтовима на 

српском и енглеском језику. Часови су били веома успешни, ученици су развијали 

читалачку, информациону и информатичку писменост, квиз питања су била занимљива и 

поучна, па су тако обновили знања у вези са изворима енергије, коришћењем енергије и 

штедњом енергије и стекли нова знања. 

Један део часова тематске 

наставе „О јабукама и људима“, 

везан за причу о јабуци и 

приповетку „Јабука на друму“. има 

елементе пројекта Екологија, 

ученици су у потпуности разумели 

важност бриге и очувања животне 

средине размишљајући о судбини 

дуговечне јабуке.  

Знања која су стекли 

применом другачијих наставних 

метода (за развијање критичког 

мишљења) и наставних средстава 

(информације из штампаних и 

електронских извора, ППТ презен-

тације, тестови итд.) побољшавају 

њихове компетенције за примену 

тих знања у животу. 

На часовима ликовне културе ученици су израђивали ликовне радове на еколошке 

теме. Ученици петог и шестог разреда су израдили еко календар уз помоћ библиотекара, 

наставника ТИО и наставнице ликовне културе. 

Михаило Космовски VIII1 

Теодора Жижак 

http://www.cnti.info/energija
http://www.kneja.hr/PikaWEB/index.swf
http://www.ecokids.ca/pub/games_activities
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Т е м а т с к а  н а с т а в а  

Часови теренске наставе у 

корелацији биологије и географије 

реализовани су у осмом разреду у мају 

месецу на тему „Мониторинг, такси-

номија и картирање отпада на ужем 

подручју атара села Мала Иванча“.  

Наставници и библиотекар су 

припремили сателитске снимке села, 

штампане у боји, које су ученици 

користили за часове теренске наставе. 

Настава се одвијала у пет фаза: 

-Одређивање терена за мони-

торинг и подела у радне групе, 

-Прикупљање података и мате-

ријала, 

-Обилазак терена по групама и 

уношење података, 

-Таксиномија података и израда 

картографских знакова, 

-Израда карата и аерофотографија, графикона и паноа и анализа пројекта. 

Пројекат је уклопљен у наставне јединице из географије - Завичајна географија и из 

биологије - Отпад и рециклажа и Екосистеми. 

Остварени су заједнички часови 

биологије и географије као и 

теренска наставе из оба предмета. 

Ученици су користили: интернет, 

компјутер, штампач, сателитске 

снимке, аерофотографије, топограф-

ске карте, часописе, старе фото-

графије, метар, компас... 

У оквиру ове теме додате су и 

обрађене су и следеће теме: 

Друштвено-географске одлике села, 

Биогеографски покривач и станишта 

и Опасност од антрополошких и 

природних геоморфолошких промена  

Заинтересованост ученика за 

овакав облик наставе је велик и 

показали су изузетно познавање свог 

завичаја. 

Часови биологије су били веома 

успешни. Био је један вид истражи-

вачког рада на тему загађености 

села. Истраживачки рад једне групе 

је био да пронађу лишајеве као 

индикаторе загађене средине и да 

одреде зоне загађености. Овакви 

часови су се деци веома допали. 

Ученици су утврдили зоне загађења и 

разговарали о могућим начина 

решења проблема, а на ту тему су 

настали и ликовни радови. 

Љиљана Николић 

Бранка Миладиновић 

Слађана Галушка 
Дејан Бабић VI1 
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Кутак за наставнике 

Ј е д а н  ч а р о б а н  д а н  с а  м о ј и м  ђ а ц и м а  

Током целог месеца маја међу ђацима наше школе, чини ми се, влада посебна 

атмосфера. То је време када се поправљају оцене, када уживамо у пролећним бојама 

нашег школског дворишта и околине и када почињу да миришу крај школске године и 

распуст. 

Ипак, пре свега тога, сви скупа радујемо се оном мајском дану када долази 

заједничка екскурзија. 

Ове године имали смо само једнодневни излет, али то није покварило наш укупан 

утисак. Данима, пре поласка били смо окупирани том темом, а деца су недељама унапред 

правила планове, износила своја очекивања, препричавала догађаје са претходних 

путовања и сви смо по мало стрепели од упорне сезоне киша, која се овог маја била 

окомила на наш крај. 

На срећу свих нас, та субота 26. маја, осванула је сунцем окупана. Двориште школе 

испунила су насмејана дечја лица, нове, фенси фризуре и лепршава пролећна одећа, 

вероватно баш за ту прилику бирана. 

У ваздуху је лебдела опуштеност, жеља да сви доживимо један диван дан, али и са 

нестрпљењем да што пре кренемо. Родитељи, који су дошли да испрате децу, желели су да 

се увере да је све обезбеђено за њихове најдраже, а деца су, изгледа, желела само да се 

што пре отисну на то путовање и дружење. Врста аутобуса, удобност и слично им је била 

небитна. 

Кренули смо из 

Мале Иванче, а затим су 

нам се прикључили и 

другови из Малог Пожа-

ревца, што је било 

посебно задовољство и 

једнима и другима. Дуго 

пре тога нисам видела 

толико блиставих дечи-

јих погледа, а то заиста 

засипа позитивном 

енергијом.  

Стрепње које сам 

унела у аутобус, на 

своје прво путовање са 

ђацима (Како ће све 

проћи, да ли ће сви 

бити добро, хоћемо ли 

имати неких непредви-

ђених ситуација и про-

блема, да ли ће мучнина 

у превозу покварити 

некоме излет), као да су полако нестајале. 

Окружили су ме дечји смех, шале, безазлена задиркивања, наговештаји неких 

симпатија и честе молбе да се појача музика. У тим тренуцима ученици нису имали много 

пажње за туристичког водича и његове информације. Стекла сам утисак да дестинација 

њима уопште није пресудна. Много важније им је било то што су заједно, опуштени, што се 

друже и забављају, што су тог дана сви наставници такође одлично расположени и скоро 

као другари са њима. Уживали су у веселој атмосфери, у својој дотераности и у чињеници 

да се ту негде за сваког од њих крију оне очи због којих се шапуће, радује, пати, због 

којих се пречесто вирка у огледало, маштари, сетно ћути или опет безразложно слатко 

кикоће. Оне очи због којих су, можда баш овог маја, настали и неки први љубавни стихови 

међу мојим ученицима. 
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Пролазећи кроз аутобус и надгледајући, видела сам да се тог дана међу њима, сем 

доброг расположења, делило и све друго: слаткиши, грицкалице, сендвичи, занимљиви 

или смешни сувенири, али и аутобуска седишта. У једном тренутку, добро се сећам, на 

само два седишта седело је удобно петоро деце Кажем им да претерују, да су довољно 

близу и када седе свако на свом месту и да тако можда није ни безбедно, а они сасвим 

убеђени одговорише да никад није било боље ни безбедније. И ја схватим да треба мало 

да их пустимо и надгледамо са дистанце, не кварећи то што имају у том тренутку. 

Током сунчаног дана ређали су се обиласци: Текериш, манастир Троноша, Тршић. 

Разгледали смо, уживали, сада и пажљивије слушали водича, запиткивали, коментарисали, 

правили десетине фотографија и завиривали у сваки кутак који нам је показиван. 

 

 

Нарочито нас је заинтересовало родно место Вука Караџића, јер смо тамо и имали 

најнадахнутији пријем и упознавање са музејским комплексом од стране тамошњег 

домаћина. Управо тамо смо и добили комплименте, од жене која је била један од наших 

водича, која је рекла да се не сећа да је некада имала групу деце која су показала толику 

заинтересованост и жељу да погледају и забележе баш све што им је понуђено. 

У повратку, опет она разиграна атмосфера у аутобусу, само још енергичнија и овог 

пута обогаћена „наступима“ наших ђака уживо пред микрофоном. Не бих сведочила о 

квалитету песама које су певали, али битније од тога је то што смо видели толико 

задовољства на дечјим лицима. Успели су и оне најстидљивије да укључе и ангажују и 

нико се није љутио због безазлених добацивања, шала и процена њихових наступа. 

Надала сам се да ће показати сличан полет и инспирацију када сам предложила и 

рецитовање пред микрофоном, али некако је нагло опао ентузијазам, није помогло ни када 

сам поменула све оне најлепше љубавне песме које смо радили, и чини ми се, волели. 

Вратили су се певању, а ја сам схватила да морам смислити идеје како да следећи пут 

наше дружење оплеменимо и казивањем поезије,  а да то буде и занимљиво. 

У тој нади, једва чекам неко следеће дружење са мојим ђацима. 

Данка Стојановић, наставница српског 

Јелена Митровић V2 
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П р а в ил н иц и  и  н о в ин е  у  р ад у  

Ову школску годину, у вези са радом наставника и стручних сарадника, обележила су 

два документа: Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, објављен у марту, и Правилник о програму свих облика 

рада стручних сарадника, објављен у мају. Негде у међувремену појавио се и Правилник о 

стручно-педагошком надзору који се бави вредновањем рада наставника и стручних 

сарадника и истиче важност поседовања одређених докумената (плана стручног 

усавршавања). Није ништа необично у чињеници да постоје такви правилници, али новине 

које су донели усталасале су дешавања у школама, па се треба њима и позабавити. Осим 

ових материјала за читање и изучавање, препоручујем и да се стално враћате документима 

из 2011. и 2010. године: Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја и Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа. 

Основне поставке Правилника о сталном стручном усавршавању су целоживотно 

учење, професионализација занимања у образовно-васпитном систему и уравнотежен 

професионални развој. 

Неке од новина у Правилнику су:  

Планирање стручног усавршавања 

План стручног усавршавања наставника и стручног сарадника је саставни део 

годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима 

самовредновања и спољашњег вредновања установе. Стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника школа планира у складу са потребама школе, приоритетним областима 

и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и 

стручног сарадника у установи. 

Лични план професионалног развоја 

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника 

сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција. Лични план 

професионалног развоја треба да: 

- идентификује области у којима сте компетентни, 

- идентификује области у којима желите да стекнете или побољшате компетентност, 

- идентификује специфичне потребе вашег потенцијалног развоја, 

- идентификује стилове учења које волите, активности и ресурсе који су потребни 

зареализацију развојних активности, 

- омогући да пратите свој напредак и редефинишете планове. 

Сваки наставник кроз израду личног плана професионалног развоја, треба да буде 

креатор сопственог усавршавања. Могуће активности у 

плану: 

1. Активности у установи – хоризонтално учење 

- стручна већа 

- наставничко веће 

- тимски рад 

 интегративна настава 

 размена наставног материјала 

 угледни час (посматрање и дискусија) 

 менторски рад 

2. Активности ван установе 

- обуке по одобреним програмима  

- учествовање на стручним скуповима 

3. Самоучење 

- стручна литература 

- информације на Интернету 

- размена искустава на социјалним мрежама. 

Повезивање стручног усавршавања са компетенцијама  

Наставник и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свог 

стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција. Како 

за стручне сараднике нису израђени стандарди компетенција, они могу да свој рад 

вреднују према основним компетенцијама наставника: 
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- Познаје ОВ систем, принципе и циљеве; 

- Познаје законску регулативу и значајна документа; 

- Разуме социјални контекст; 

- Доприноси одрживом развоју и подстиче здраве стилове живота; 

- Примењује информационе технологије, служи се страним језиком; 

- Анализира, процењује, мења и усавршава сопствену праксу; 

- Личним примером делује на формирање система вредности и развој позитивних 

особина ученика. 

Такође, у процесу самовредновања рада, могу да користе и Правилник о стандардима 

квалитета рада установе. 

Обогаћена листа активности и облика стручног усавршавања 

Новина су стручни скупови за које се добијају уверења, али је посебно истакнута 

важност активности у школи, нарочито хоризонталног учења - учења једни од других, 

преношење знања и искустава, као најефикаснијег облика који је повезан с дневним 

активностима наставника, стручног сарадника и ученика. 

Портфолио професионалног развоја 

“Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена 

збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или 

стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално 

искуство, ставове и размишљања”. (Биљана Лајовић, ЗУОВ) 

Ово је само почетак разматрања Правилника и резултата које је донео у школама, од 

захтевања неких директора да се ураде портфолији још у јуну 2012. године, до друге 

крајности: „Ма од тога нема ништа“. На ову тему очекујемо и нове приручнике и друге 

важне материјале, које обећавају из ЗУОВ-а, тако да спремни дочекамо 4.3.2014. године, 

дан Д за портфолио. 

П р о ф е с и о н а л н и  р а з в о ј  и  ц е л о ж и в о т н о  у ч е њ е  

Професионални развој је континуиран процес. Исказује се у жељи за квалитетним 

обављањем посла, чак и ако вас нико не посматра и не процењује. У том смислу 

професионални развој није статична категорија, која има свој почетак, крај и које се не 

мења. То је процес за цео живот. Стално стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника обухвата праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и пракси 

ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања 

образовно-васпитне праксе. 

Целоживотно учење обухвата читав спектар формалног, неформалног и информалног 

образовања. Оно је једна од претпоставки личног и професионалног развоја и укључује и 

активно учествовање у грађанском друштву, личну испуњеност и социјалну инклузију као 

и аспекте који се тичу запослења. 

Формално образовање је образовање које се одвија у школском систему – од 

основних школа до постдипломских студија на универзитетима, на основу одобрених 

програма образовања који воде до стицања дипломе (сертификата), односно националних 

признања о стеченим квалификацијама, компетенцијама или нивоима образовања. 

Неформално образовање односи се на све програме и активности образовања и 

учења изван школског система. Као и формално и оно је организовано и институционално, 

али се не завршава са друштвеном верификацијом стечених знања и постигнућа у смислу 

националних квалификација и нивоа образовања. Оно може бити организовано на радном 

месту и кроз активности различитих друштава или удружења. 

Информално учење је природна појава у свакодневном животу. Информално учење је 

процес који траје читавог живота, доприноси развоју личности, формирању мишљења, 

усвајању одређених вредности и врлина, одвија се у породици, на радном месту, у 

свакодневном животу, кроз контакте са другима. 

Могућност информалног учења пружају вам и сајтови и мреже просветних радника:  

http://eduobr.blogspot.com/p/blog-page.html 

http://kolo.wall.fm/video/view/19 

http://vebciklopedija.weebly.com/ 

http://eduobr.blogspot.com/p/blog-page.html
http://kolo.wall.fm/video/view/19
http://vebciklopedija.weebly.com/
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П р а в и л н и к  о  р а д у  с т р у ч н и х  с а р а д н и к а  

Нови Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, за разлику од 

предтходних, уједначио је области рада свих стручних сарадника. Тиме је озакоњена, 

логична и у пракси примењивана, већа сарадња стручних сарадника, који заједно са 

наставницима учествују у остваривању наставног плана и програма. 

Највећа новина је да послови стручних сарадника обухватају девет области рада, 

истих за све стручне сараднике: 

1. Планирање и програмирање ОВ рада, 

2. Праћење и вредновање ОВ рада, 

3. Рад са васпитачима/наставницима, 

4. Рад са децом/ученицима, 

5. Рад са родитељима/старатељима, 

6 Рад са директором, стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и пратиоцем детета/ученика, 

7. Рад у стручним органима и тимовима, 

8. Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе, 

9. Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање. 

Већина школа код нас има као стручне сараднике 

библиотекара и педагога (и/или психолога). Зато ће се осврт на Правилник бавити управо 

пословима ових делатника. Програм рада библиотекара је много више промењен, него 

педагога. Библиотекари су „изгубили“ две области рада: библиотечко-информациона 

делатност и јавна и културна делатност, бар тако то изгледа на први поглед. Уствари, 

промењени су називи, али послови БИ делатности који су раније били веома важни, сада 

су једна од активност у оквиру Праћења и вредновање рада, јер се аутоматизација 

библиотечког рада (програм за обраду књига, електронски инвентар, каталози, статистика 

и рад са корисницима), подразумева, иако није урађен у већини школа. Јавна и културна 

делатност смештена је у области сарадње са директором и стручним сарадницима. 

И педагог и библиотекар помажу наставнику на унапређивању и осавремењивању 

васпитно- образовног рада, један као стручњак за област учења и подучавања, а други као 

стручњак за проналажење и коришћење информација уз употребу савремених ИКТ-а. 

Заједно они подстичу децу на учење, развијају 

и побољшавају писменост код деце 

(читалачку, научну, информациону, медијску) 

и омогућавају развијање/усвајање образовних 

стандарда код деце. Стварају услов за 

интердисциплинарни приступ настави и 

електронско учење, мотивишу ученике (и 

наставнике) за оспособљавања за самостално 

учење и образовање током целог живота. 

Они учествују у планирању свих облика 

рада школе и прате и вреднују оствареност 

активности, сарађујући са наставницима и 

директором. Сарађују са родитељима, 

локалном средином и организацијама ради 

успешнијег рада школе и промовишу рад 

школе. 

Стручни сарадници постају лидери у раду школе, организују и помажу у раду 

школских тимова и упућују наставнике на новине у области професионалног развоја.  

Тако на најбољи могући начин развијају и компетенције за свој рад. Они поседује 

знања и вештине које их чине стручњаком у више области: познају наставни план и 

програм и стручњаци су у својим областима рада, поседују успешне комуникационе 

вештине и раде добро са другима у тиму. 

Слађана Галушка, библиотекар 

Теодора Живановић VI2 


