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Реч уредника
Драги читаоци,
Током школске 2012/2013. године наставници и ученици наше школе су били веома
вредни и урадили су много занимљивих активности. Зато је пред вама још један летњи
јулски број „Чаролија“, наставак јунског броја.
У њему су прилози о заједничким часовима ученика виших разреда и часовима
тематске наставе, као и о школским пројектима Све о медијима и Екологија.
Учитељица Јована Борисављевић представља рад у одељењу II2, а педагог Наташа
Демић пише о најбољим угледним часовима.
Посебно препоручујемо литерарна остварења ученика у прози и поезији (лирској и
епској) и дивне ликовне радове.
Упознајемо вас са успесима и наградама које су освојили ученици и наставници.
Читајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи
Заједнички часови
Ученици
оба
одељења
сваког
разреда, од петог до осмог, провели су
заједно један дан у априлу 2013. године.
Ученици из Малог Пожаревца су долазили
у Малу Иванчу, где су имали часове
редовне наставе и ваннаставне активности, дружили се и такмичили.
Та четири дана искоришћена су и зa
одржавање завршнице школског турнира
у стоном тенису у оквиру акције Општине
Сопот „Борба против болести зависности“
у две категорије – за девојчице и за
дечаке.
Ученици петог разреда имали су
заједничке часове 1. априла. На часу
српског језика разговарано је о Међународном дану дечије књиге (2. април), који
се прославља у част Андерсена, па смо се
посветили бајкама овог аутора. Након
тога смо разговарали о читалачким
навикама ученика, о књигама које тренутно читају, о онима које су на њих
оставиле најјачи утисак и о делима која
би препоручили једни другима.
Два часа ликовне културе су одржана у веома доброј атмосфери и заједничком раду ученика оба одељења. Мотивација за рад је повећана жељом деце да
пред друговима докажу да добро цртају и
сликају. Тако су настале одличне илустрације бајки, али и радови на друге теме.
Сарадња наставника ТИО, информатике и рачунарства и физике довела је
до успешних заједничких часова у шестом
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разреду. Ученици су осмишљавали и правили календаре за март и април.
Једна група ученика је у дигиталној
учионици
претраживала
интернет
и
проналазила
примере
календара
и
информације у вези са важним данима (из
области екологије и физике), а друга
група је израдила календаре на хамеру,
који су затим постављени у холу школе.
Наставници физике, ТИО и информатике и рачунарства су у седмом разреду, организовали квиз знања из физике.
Квиз, направљен у ППТ презентацији са
38 питања, обухватио је знања из шестог
и седмог разреда. Ученици су обнављали
градиво уз примену ИКТ-а, што је часове
учинило занимљивим.
Овим активностима
ученици су
стекли вредно искуство бољег упознавања и сарадње са друговима другог
одељења. Радили су у групни и тиму,
чиме се побољшао овај веома важан
сегмент за њихов даљи рад и живот у
заједници.
На часу српског језика ученици
осмог разреда су обнављали градиво из
области књижевности: стилске фигуре у
народној поезији, облици приповедања,
стилски правци – романтизам и реализам
и књижевни родови и врсте.
Овај час је био веома користан, јер
су ученици увидели која су знања из ове
области слабије усвојили, па смо о њима
дуже разговарали. Овим темама је
касније, током припрема за завршни
испит, посвећена већа пажња
Данка Стојановић
Наташа Булатовић
Нада Аранђеловић
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Угледни часови из угла педагога
Угледни часови су школске 2012/2013. године били добро и темељно припремљени,
реализација је у већој мери била иновативна, пре свега у избору и употреби наставних
средстава а затим и у примењеним методама које су биле добро осмишљене и ефикасне у
односу на постављене циљеве часа. Од наставних средстава највише су коришћени ЦД
плејер, ТВ апарат, пројектор, рачунар, играчке у млађим разредима, штампани и писани
текстови, фотографије, наставни листићи за самостално учење и сл.
Звуци у природи
У октобру 2012. учитељ Синиша
Босић реализовао је угледни час из
Природе и друштва са темом Веза живе и
неживе природе. Звуци у природи је врло
незахвална наставна јединица, јер има
јако мало материјала у предвиђеном
уџбенику што је очигледно био посебан
изазов за учитеља да је реализује. Уз
помоћ ЦД плејера, музички и тонски
ефекти и видео записи су били у првом
плану. Ученици су били јако активни,
било им је забавно да препознају и
разликују
звукове
из
свакодневног
живота, као и да препознају одређена
кретања која утичу на стварање звука.
Сви ученици су били мисаоно
ангажовани, час је био јасан, усмерен
према циљу и динамичан, са правовременим сменама активности. Корелација са
Српским језиком, Музичком и Ликовном
културом је видљива и истакнута.
Часу су, осим мене, присуствовале и
две колегинице, учитељице, које су након
часа учествовале у анализи и евалуацији
реализованог часа. Утисци су позитивни а
коментари драгоцени за будући рад.

Такмичење на полигону
Ксенија Илић је врло детаљно и јако
успешно
испланирала
час
Физичког
васпитања са ученицима првог разреда.
Реализација се одвијала напољу, у
школском дворишту где је припремљен
полигон на коме су се деца, подељена у
две групе, надметала и у веселој и
такмичарској атмосфери и оспособљавала
се да синхронизовано, трчањем, изврше
конкретне задатке.
Средства
за
полигон
су
били
чуњеви, обручи, струњаче, лопте и шведска клупа.
За загревање припремљене су вежбе
за врат, руке и рамена, труп и ноге, а на
полигону су деца развијала моторичке
способности. Учитељица је постепено
постављала све сложеније захтеве, а
упутства и објашњења су била јасна свим
ученицима и сви су се трудили да што
боље испуне захтеве и донесу поен својој
групи.
Часу је присуствовала учитељица
другог
разреда
и
заједнички
смо
анализирали поједине елементе часа.
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Добра комбинација
Колико је сати
Учитељица Ружица Будимкић, која
ради у комбинованом одељењу II3/IV3,
одржала је репрезентативни угледни час
из Математике. Припремила је наставне
листиће различитих нивоа сложености за
самостални рад ученика четвртог разреда
да би са децом другог разреда реализовала час обраде наставне јединице
Користимо часовник.
Ђаци су направили своје моделе
часовника и донели их на час. То им је
било наставно средство које су користили
за рад у пару (једно дете је задавало
време, а друго је намештало време на
часовнику).
У наставку часа радили су подељени
у две групе. Свака група је имала задатак
да на хамеру временски означи важне
активности у току једног дана, а на крају
је један ученик презентовао осталима шта
је његова група урадила.
Учитељица је вешто пратила и
усмеравала рад група, а сваки члан групе
је активно учествовао, јер је постављен
услов да сваки ученик мора да осмисли
бар једну активност и тако допринесе
продукту целе групе.
На овом часу је до изражаја дошло
ефикасно коришћење времена за подршку
и усмеравање ученика два разреда,
ефикасно повезивање делова часа као и
функционално
коришћење
постојећих
наставних средстава. Ученици су били
заинтересовани и активни а презентација
урађеног по групама показује да су у
већој мери разумели предмет учења на
часу.

У комбинованом одељењу I3/III3,
угледни час је одржала Лидија Николић
из предмета Свет око нас/Природа и друштво. Добро су постављени циљева часа,
а наставна средства су функционална и у
складу са индивидуалним карактеристикама ученика.
Припремљен је модел раскрснице да
би ученици веродостојно учествовали у
различитим ситуацијама у саобраћају, а
понављање правила која је неопходно да
се усвоје одвијало се употребом играчака
(модели аутомобила), луткица и модела
знакова. Уз повезивање са садржајима из
Српског језика и Физичког васпитања,
деца су се упознала са најчешћим ситуацијама у којима је угрожена њихова
безбедност у саобраћају, као и како да
поступе када се нађу у њима.
Својом активношћу и на занимљив
начин разумели су зашто је важно да се
придржавају
правила
понашања
у
саобраћају.
На истом часу четвртаци су уз помоћ
пројектора, хамера, шпенадли, зихернадли, фотографија, шема и постера
активно усвајали знања о стаништима и
животним заједницама, као и о повезаности живих бића кроз ланац исхране.
У току игре асоцијација, учитељица
је подстицала све ученике да постављају
питања и да се сви активно укључе, а у
наставку часа, јасним, недвосмисленим
питањима усмеравала је дискусију и
тражила да сваки ученик у складу са
својим
могућности
образложи
свој
одговор.
Пред крај часа дат је домаћи задатак, са потпуном и јасном инструкцијом.

Наташа Демић, педагог
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У учионици II2
Звездица је знак
Правила понашања
Основни циљ часова одељенског
старешине током школске године био је
да се побољша комуникација између
ученика, створи пожељна атмосфера и
осећај заједништва, припадности и уважавања. Тај циљ је остварен у већој мери, а
односи међу ученицима су побољшани
Активности у којима су учествовали,
често су биле организоване тако да
успешност зависи од заједничког рада у
групи. Кроз анонимне анкете сам сазнала
ко је од ученика најприхваћенији, шта им
је тешко у процесу образовања, шта би
променили и сл. Резултате сам искористила у даљем планирању активности.
На почетку другог разреда, правилима смо утврдили понашања која су
пожељна и она која нису. Правила су
била постављена у учионици и морала су
да се поштују, а свако непоштовање са
собом је носило одређене последице.
Ученици су морали да кажу које правило
су прекршили и да то напишу у својој
свесци.
Ова врста активности допринела је
уочавању непоженог понашања и признавању грешака. Међутим, након месец дана, ефекти правила су се смањили и било
је неопходно да се промени метода рада.
Уз помоћ родитеља, направили смо
кутију ружних речи, а затим и кутију
лепих речи коју су ученици сами захтевали. Кутија ружних речи и дела подразумевала је признање непожељног облика
понашања, исписивање на папир и
убацивање у кутију, са намером да се то
више никада не понови. Овакав начин
регулисања непожељног понашања је
ученицима био веома занимљив, али
уједно су покушавали да код друге деце
укажу на одређене преступе (тужакање).
И овакву врсту проблема решили смо
применом кутије ружних речи и дела.
Непожељно
понашање
се постепено
смањивало, а кутија добрих речи и дела
је све више била коришћена. Са великом
жељом чинили су добра дела, помагали
једни другима и уједно попуњавали кутију
лепих речи и дела.

да си добар ђак
Осмислила сам и начин за подстицање доброг понашања, расположења,
побољшање
другарских
односа
и
стварање слике о себи - Звездица је знак
да си добар ђак.
На хамеру су исписана имена
ученика. Понедељком су ученици добијали задатак: Увек дижи два прста када
хоћеш
нешто
да
кажеш;
Помажи
другарима; Не причај на часу; Јављај се
што више; Изненади другаре нечим...
Време извршења задатка је било пет
дана. На ЧОС-у (петак, пети час) ученици
су добијали повратну информацију о
успешности задатака и звездице као
потврду за оствареност задатка. Они
ученици који нису добили звезде имали су
прилику да следеће недеље добију две,
али су морали више да се потруде, и да
испуне два задатка.
Сваког понедељка, знали су шта
треба да ураде и које ће боје бити
звездица.
Било им је веома занимљиво. Чинећи
добра дела и пожељне облике понашања,
ученици су били награђивани звездицама,
а уједно су добијали и позитивну слику о
себи. Они ученици који су одступали од
тога, схватали су да њихово понашање
није пожељно, па су се борили за
звездице, потврду да су прихваћени и
уједно добри као и остали. Успешност ове
активности је била велика.
На крају школске године, сви
ученици су добили дипломе за лепо
понашање и дружење у школи. Они
ученици који су имали све звездице
похваљени су, док је ученицима којима је
недостајала нека звезда, указано на то да
следеће године морају мало више да се
потруде.
Понашање ученика је побољшано,
ученици се више друже, посећују, чују и
разговарају а мање свађају. Ту промену
виде и ученици и родитељи.
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Ускршња приредба
Поводом једног од најважнијих
верских празника Ускрса, ученици су
имали приредбу за родитеље. Приредба
је садржала различите активности деце:
рецитовање, певање, свирање, играње
и драматизовање текста.
Уз звуке хармонике, ученици су
певали неке од песама које су научили
на часовима музичке културе.
Ученици су извели драматизацију
песме: „Деда и репа“, коју су научили
на часу музичке културе. Певали су и
песму „Деца су украс света“ Љубивоја
Ршумовића и уз њу плесали.
Извели су песму „Кад си срећан“,
за коју су на часовима слободних активности, уз моју помоћ, осмислили и
научили кораке које прате ритам и
динамику песме.
Родитељи као и сва присутна деца,
такође су покретима дочаравали смисао
ове песме.
Јована Борисављевић,
наставница разредне наставе
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Све о медијима
Ово је скупни назив за више
различитих
програма
и
активности,
реализованих током школске године у
свим разредима, а на тему медијске
културе и писмености. Циљ је био
развијање медијске писмености ученика
кроз два сегмента:
- разумевање медијске поруке разоткривање
елемената,
коме
је
намењена и ко је аутор, коју тачку
гледишта даје и сл.
- креирање медијске поруке - избор
одговарајуће медијске форме за одређену
публику и намеру.
У предметној настави програм је
реализован, пре свега кроз часове
српског језика, информатике и рачунарства (ТИО), историје и грађанског
васпитања, али у појединим деловима
укључени су и садржаји других предмета.
Пројекти и часови тематске наставе
Оштро Перце, Шпанија, Руже су свуда око
нас и Комуникација, организовани као
засебне целине, а о којима пишу
Чаролије, имали су међу циљевима и
развијање медијске писмености ученика,
па су и они део овог школског програма.
Ученици су радећи задатке у тим
пројектима учили о језику медијске
поруке различитих форми: књига, филм,
вест, извештај, новински чланак, оглас...
Затим су стварали разноврсне медијске
поруке:
фотографија,
фото
колаж,
разгледница, ППТ презентација, излагање, вест и извештај, литерарни и
ликовни радови на задату тему
Карактеристика ових активности је
да су остварене кроз интердисциплинарну

наставу и повезивање наставног програма
више предмета при обради и утврђивању
наставних јединица што је захтевало од
ученика коришћење различитих извора
информација, штампаних и електронских
медија, а још више тимски рад наставника
и библиотекара на планирању и реализацији активности, припреми наставног
материјала, и вредновању процеса и
резултата рада.
У нижим разредима активности су
реализоване на часовима српског језика и
ликовне културе, али и осталих предмета,
јер се у сваком разреду ученици упознају
са одређеним врстама медијских порука. У
четвртом
разреду
се
систематизује
претходно стечено знање, ученици разговарају о различитим медијима (књига,
фотографија, радио, телевизија, филм,
стрип, интернет...) и креирају поруке
различитих облика.
Наставници разредне наставе су
активности организовали кроз часове
тематске наставе и повезивали их са
активностима из пројекта Екологија, и
током
трајања
пројекта
сарађивали
међусобно и са библиотекаром
Овај број Чаролија доноси прилоге о
тематској настави Мостови, пројекту
Фантазија у сумрак, различитим активностима у нижим разредима и посебно о
изради одељенског часописа.
Слађана Галушка

Милица Милутиновић VI2

страна 8

Чаролије

број 13

2013. година

Мостови
Тематска настава Мостови повезала је програм Техничког и информатичког
образовања, Информатике и рачунарства и рад школског библиотекара кроз активности на
којима се развија информациона, медијска и информатичка писменост ученика.
Циљ часова је био проширивање знања о мостовима и израда дела наставног
материјала на тему Мостови, као и осмишљавање и израда материјала за тест којим се
проверава знање о врстама мостова. Активности су започеле обрадом наставне јединице
„Грађевински објекти у саобраћају“, затим је издвојена тема Мостови, припремљен је
наставни материјал и постављен на Мудл платформу, http://superucenje.org.rs/ucenje, која
је у виртуелној учионици на веб страни школе. Приступ курсу (лекцијама и задацима) је
био слободан, те је материјал доступан и другим ученицима и наставницима. Ученици су,
уз помоћ наставника и библиотекара, проналазили информације о мостовима (текстове и
слике), писали текстове и разговарали о мостовима који су им се допали.
Други
део
активности
је
реализован на часовима информатике и рачунарства. Ученици су
цртали пределе и мостове, израдили и дорадили слике у програму
за
цртање
Paint,
припремили
фотографије (у програму Picasa) и
осмислили текст задатака за тест.
Успостављена је корелација
Александра Илић VI2
са садржајем других наставних
предмета: Српски језик (подсећање
на текст Иве Андрића „Мостови“ и размишљање о начину на који писац сажето даје причу
о мостовима, водећи нас кроз географију и историју и промене у грађењу мостова);
Ликовна култура (ученици цртају пределе и мостове); Енглески језик (ученици користе веб
стране на енглеском језику за упознавање са особинама мостова и за решавање задатка);
Историја (Историја градње мостова); Географија (познати мостови у Београду, Србији и
свету).

Александра Илић VI2

Електронски наставни материјал и повезивање садржаја више наставних предмета
учинили су часове занимљивијим. Додатна мотивација за рад ученика били су разноврсни
задаци и укљученост у израду наставног материјала.
Материјал и припреме за ове часове део су рада који су наставник и библиотекар
послали на конкурс „Дигитални час“. Рад је освојио трећу награду и налази се у Зборнику
радова „Дигитални час 2012/2013“.
Слађана Галушка
Саша Живановић
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Фантазија у сумрак
Ове школске године ученици шестог
разреда су на часовима грађанског
васпитања радили пројекте Фантастична
бића у српској митологији (VI1) и Вампир
(VI2). Теме су одабране тако да се повежу
циљеви из Развојног плана школе,
Наставни план грађанског васпитања и
жеље ученика. Ученици су сами предлагали (кроз анкету) шта би волели да раде
и објаснили зашто би то било занимљиво
и
добро.
Циљ
пројекта
је
био
промишљење о сујеверју, које постоји у
локалној заједници, као и развијање
читалачке и медијске писмености код
ученика. Пројекат је реализован на
заједничким часовима грађанског васпитања и веронауке и у сарадњи са
наставницима веронауке; за ученике VI2
наставник је са мном планирао и
организовао све активности из пројекта.
Ученици, подељени у тимове, парове, добили су, на основу својих жеља и
афинитета, различита задужења. У VI1
задатак је био: прикупљање података о
вилама, дрекавцима, вукодлацима и
вампирима у српској митологији. У VI2
задатак је био: прикупљање податка о
филмовима и књигама о вампирима, о историји вампира и сл. Нарочито су били
заинтересовани за истраживање о филму, рађеном по књизи „Сумрак“ („Тwilight“) Стефани
Мајер, у ком су главни ликови вампири. Један тим је одабрао да уради појединачну
анализу главних ликова из овог филма упоређујући их са ликовима из књиге.
Израда пројекта је подразумевала писање есеја и израду илустрација на поједине
теме. Неки ученици су чак састављали шаљиве песмице и писали саставе са хорор
елементима инспирисани темом и причама старијих. Пар ученика је био задужен за обраду
одговара у анкети на питање зашто им се допадају фантастични и хорор елементи у
причама и филмовима. Најчешћи одговори су: воле неизвесност, допада им се што ликови
углавном имају неке моћи, превазилазе осећање страха. На крају су сви ти појединачни
радови представљени осталим ученицима из одељења, сваки тим/пар је говорио о свом
истраживању, информацијама до којих је долазио и израђеном раду (шта обухвата, шта
приказује, шта је оно што им се највише свидело током истраживања и израде...).
Вредновање активности, у разговору са ученицима на последњем часу, показује да је
овај пројекат био занимљив, да им се допао рад у тиму и прикупљање информација од
старијих особа у виду предања, да су се добро снашли у коришћењу интернета приликом
проналажења потребних података, да им се свидело што су поред есеја могли и да израде
цртеже или да лепе слике из часописа које су пратиле оно о чему су писали.
Иако ученици нису били мотивисани оценом, јер је оцена из овог предмета описна и
не улази им у просек, показали су огромно ангажовање, посвећеност раду, одговорност,
креативност, стекли нова знања, побољшали свој рад у тиму и уживали све то време.
Остварени су сви планирани циљеви: ученици су побољшали своју читалачку и медијску
писменост, користили су књиге, часописе, усмена предања и Интернет као изворе
информација.
Oвај пројекат сам, по етапама реализације, представила на Наставничком већу као
пример добре праксе у оквиру стручног усавршавања у установи.
Тања Бабић, наставница грађанског васпитања
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Вампир
Нико га никад видео није,
тог страшног створа
што крв пије.
Месец је пун,
вампирско је доба,
вампир тражи новог роба.
Најбржи је, увек први,
напиће се твоје крви
И тад невреме се спрема,
има да те нема.
Вампир није у самоћи,
када су страшне ноћи,
већ њему друштво праве
из гробова људи.
Тај страшни скелет жути.
Сваки хук сове
изазива страхове нове.
Дијана Грујић VI2
Милица Алемпијевић VI2
Једна страшна ноћ
Било је то једне страшне ноћи. У малом селу које се налазило близу шуме спустила се
толико густа магла да се није видео прст пред оком.
На крају тог села, најближе шуми, налазила се једна велика, напуштена кућа. У њој
нико није живео годинама и људи су је избегавали због страшне спољашности. Зидови су
јој били испуцали и прекривени маховином, а двориште обрасло густим и високим коровом.
Баш те страшне ноћи, када се спустила магла, једна девојчица није могла да заспи
него је кроз прозор своје куће покушавала да кроз маглу разазна ту напуштену кућу јер јој
је она већ неко време испуњавала мисли и чинила је неспокојном и уплашеном.
Одједном, зачула је крике из правца куће који су били праћени звуком разбијања
стакла. Девојчица се толико уплашила да није могла да се мрдне са свог места, а онда је
брзо отрчала код маме и тате у собу и завукла се у њихов кревет. Пробуђени и уплашени
њеним доласком, родитељи су је запитали о чему се ради и девојчица им је плачним
гласом објаснила. Они су се само насмејали, утешно је загрлили и примили у кревет да
преспава са њима. Уморна девојчица је убрзо заспала.
Ујутру чим се пробудила и доручковала, родитељи су је повели у шетњу. Убрзо је
схватила да иду ка напуштеној кући. Почела је да плаче и да им објашњава да не жели да
иде тамо али јој је тата објаснио да се и највећи страх побеђује тако што се суочиш са
њим. Тако је девојчица обрисала сузе и храбро се упутила ка свом највећем страху.
Ушли су у двориште и испуцалом стазом некако се кроз коров пробили до куће.
Девојчица је свуда око куће видела поломљено стакло и отац јој је објаснио да је ветар ту
ноћас дувао веома јако и да су због њега ролетне ударале о прозоре и разбиле их, а да су
крици које је она чула у ствари биле неподмазане шарке на прозорима које су шкрипале и
производиле звук сличан крицима. Девојчица се широко осмехнула на то, јер је схватила
колико је била у заблуди.
Више се ничега није плашила, а када би ноћу помислила да се нешто крије испод
њеног кревета, није се замотавала у ћебе и дрхтала од страха, већ би храбро погледала
испод и схватила да тамо нема ничега.
Тијана Симић VI2
Јована Радошевић VI2
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На часу француског језика - Мој љубимац
Пројекат „Мој љубимац“, реализован
је са ученицима петог разреда, у оквиру
наставне
јединице
„Животиње“
(Les
animaux), на два часа француског језика
и израдом домаћих задатака: текстова
(описа, прича, песама) и илустрација.
На првом часу ученици су добили
упутство како треба да одраде овај
пројекат: шта он све треба да обухвати,
како све може да изгледа његов приказ,
колико је битна граматика и употреба до
сад усвојеног градива, а колико визуелни
изглед онога што приказују. Након тога су
ученици постављали питања везана за
оно што им је било нејасно и давали своје
предлоге како би они урадили свој
пројекат.
Током другог часа сваки ученик је
доносио испред табле свој рад и усмено га
приказао осталим ученицима. Сваки рад

садржи цртеж љубимца и пропратни текст
у којем је тај љубимац описан уз помоћ
фраза и речи које су ученици до тад
усвојили на часовима француског језика.
Неки ученици су без моје помоћи
успевали да препричају осталима оно што
су написали, док су неки одговарали на
моја питања везана за њихов текст.
Ученици су кроз израду задатка
обнављали градиво из француског језика:
боје, делове тела, вокабулар везан за
животиње, присвојне придеве и сл. Осим
тога, показали су вештине цртања и
сликања
и
креативност
у
изради
литерарних радова. Већина ученика је
урадила
задатак
успешно;
труд
и
посвећеност су награђени добром оценом.
Тања Бабић,
наставница француског језика

Mon chien
Ј' аi un chien et il s’appelle Lessi.
Il est fantastique.
Il est très jeune, il a 1 an.
Il est beau, petit, maigre et intelligent.
Il a les yeux marrons, les jambes jaunes,
les dents blancs et le nez noir.
Il regarde la télé avec moi et
il écoute la musique.
Il déteste les chats et la pluie.
Il adore la glace
mais la glace au chocolat.
Il aime le Soleil, la musique
et manger des fruits.
Мој пас
Имам једног пса и он се зове Леси.
Он је сјајан.
Веома је млад, има годину дана.
Он је леп, мали, мршав и паметан.
Има браон очи, жуте ноге,
беле зубе и црн нос.
Он гледа телевизију са мном
и слуша музику.
Презире мачке и кишу.
Обожава сладолед али од чоколаде.
Воли Сунце, музику
и да једе воће.
Данијел Јовановић V2
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Mon chat
J’ai un chat.
Il s’appelle Tin.
Il a 1 an et 9 mois.
Il est petit et gros.
Il aime dormir et boire yaourt.
Il adore soleil mais
il déteste la pluie et les chiens.
Il mange les souris
et les pigeons.
Il aime ma famille.
J’adore mon amie.
Moja мачка
Имам једну мачку.
Она се зове Тин.
Има 1 годину и 9 месеци.
Мала је и дебела.
Воли да спава и да пије јогурт.
Обожава Сунце,
али презире кишу и псе.
Једе мишеве и голубове.
Воли моју породицу.
Обожавам мог пријатеља.
Христина Поповић

Александра Бошњаковић VI1
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Ma maison des rêves
У склопу наставне јединице „Шта се
налази у кући?“ (Qu’est-ce qu’il y a dans la
maison?), када је требало да ученици
шестог разреда усвоје вокабулар везан за
просторије и намештај у кући, задала сам
им да за домаћи задатак ураде цртеж на
којем ће се у једном делу налазити
спољашњи изглед куће из њихових снова,
а на другом унутрашњост из птичије
перспективе, са речима намештаја и
просторија на француском језику.
Док су куће неких ученика биле
скромне са цвећем и псом испред, куће
других ученика су биле раскошне, имале
више спратова или се налазиле на обали
мора –куће из снова.
Презентација пројекта се састојала у
томе да један ученик изнесе свој пројекат
испред табле и да на француском
одговара на питања осталих, такође
постављених на француском (Колико
просторија има у кући, прозора, врата,
кревета? Шта се налази у кухињи? Где се
налази када?...).
Ученици су на основу исправности
постављања питања, давања одговора и

Александра Илић VI2

труда који су уложили у израду цртежа
своје куће из снова на крају часа добили
оцене.
На овај начин су уједно обновили
постављање питања и давање одговора
на француском језику, али и успешно
усвојили вокабулар везан за просторије и
намештај у кући.
Тања Бабић,
наставница француског језика
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Медији
Прваци
Тема Медији је обрађена у првом разреду кроз више часова у два наставна дана.
Почели смо разговором о телевизији и водитељима и питањем да ли би деца волела тим
занимањем да се баве. Вештина читања је веома важна за једног водитеља, па је
организовано одељенско такмичење у читању, ученици су сами бирали победника.
Након тога добили су задатке да одглуме разговор између новинара и спортисте,
учитељице и ђака, два ученика. Посебно су пазили на начин обраћања у разним
ситуацијама, речник, гестове, мимику.
Следећег дана наставили смо реализацију овог пројекта. Ученици су замислили да су
новинари и писали су чланак за своје одељенске новине. Чланак се односио на дешавања
у школи, разреду, породици.
Када је била приредба ја сам
била много срећна, зато што смо први
пут правили приредбу, а ту је била
моја сестра која ме је подржала.
Ања Ј.
Мени је био најбољи дан кад
смо имали такмичење у школи.
Победили смо другаке у трци у
џаковима. Ширили смо крпе, правили
смо шешире. Шетали смо, причали
смо о пролећу, цртали смо веснике
пролећа.
Анђела Т.

Кад сам била у школи организовала
се трка у скакању у џаку. Тада сам прва
стигла до циља и била сам баш срећна.
Учествовали су ђаци из свих разреда.
Каћа Б.
Када смо чекали пролеће у школи
играли смо разне игре. Простирали смо
веш, скакали, носили флаше. Победили
смо другаке. Они су били тужни, а ми
срећни.
После смо шетали са пролећним
шеширићима.
Ана М.

Четвртаци

Ксенија Илић,
наставница разредне наставе

Пројекат Медији реализован је у четвртом
разреду кроз више наставних предмета. На часу
физичког васпитања ученици су гледали део
емисије за децу Бранка Коцкице. Након разговора о
одгледаној емисији, ученици су имали задатак да
напишу кратке поруке везане за значај одржавања
личне хигијене.
На часу природе и друштва ученици су имали
задатак да направе рекламе за фабрику играчака.
На часовима српског језика, ученици су имали
задатке да напишу извештаје везане за конкретне
догађаје. Извештаје су сами писали и презентовали.
Следећи задатак био је да, на основу текстова у
читанци о медијима и занимљивих информација о
заданом медију, које су проналазили уз инструкције
наставника, самостално излажу (у облику дебате) на
тему Предност медија. На оваквим часовима
ученици
су
били
мисаоно
ангажовани
и
оспособљавани за јавни наступ и критички однос
према излагању другог.
Љиљана Вићовац,
наставница разредне наставе
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Израда одељенског часописа
У
априлу
2013.
године
кроз
предмете Српски језик и Ликовна култура
реализоване су активности на тему медији
у II2. Упознавањем са врстама медија,
различитим порукама које носе, анализирањем одређених порука и начина
преношења, ученици су се припремили за
самосталну израду часописа као вид
примене претходно наученог градива.
У децембу 2012. године, одржала
сам час српског језика у дигиталној
учиониоци, наставна јединица Читамо
дечију штампу. Ученике сам кроз ППТ
презентације упознала са врстама часописа и њиховим садржајима, разговарали
смо о најзанимљивијим рубрикама, шта
могу да сазнају, како могу да учествују у
изради и сл. Тиме сам пробудила жељу за
читањем занимљивих часописа (Забавник,
Мали забавник, Школарка...). Ученици су
били и мали анкетари, постављали су
питања
испитаницима
и
записивали
одговоре, које су затим читали.
Ученици
су
након
разгледања
различитих врста часописа, разговора о
садржају и фотографијама, били спремни
да направе свој, одељенски часопис.
Добили су материјал, а њихов задатак је био да осмисле текстове који ће
пратити одређене слике, са циљем да
испуне одређене захтеве које има израда
часописа: да буде занимљив за будуће
читаоце и разноврсног садржаја (текстови, вицеви, ученички радови, савети за
здрав живот, занимљиве информације).
Кроз разговор дошли су до закључка да
један дечији, одељењски часопис може да
садржи текстове о активностима у школи,
о животињама и здравом животу, дечије
ликовне радове, шаљиве приче и сл.
Припремила сам папире у боји са
насловима и одговарајуће слике. Прву,
насловну страну часописа сам урадила
сама и послужила ми је приликом
демонстрације.
Ученици су били подељени у три
групе и свака група је имала задатак да
уреди две стране у заједничком часопису.
У раду су били веома ангажовани и сви су
учествовали. На крају часа радове група
смо спојили и добили одељенски часопис
на
седам
страна.
Након
завршене
активности сви заједно смо листали
часопис и раговарали о информацијама,
занимљивостима и успешности часа.

Израдом часописа као врсте писаног
медија ученици су разумели који је његов
основни циљ, шта се све помоћу њега
може сазнати и какве врсте задатака
садржи. Заједничким радом остварена је
добра сарадња између ученика, размена
информација, знања и исикуства, како у
току израде часописа тако и у анализи
урађеног.

Кроз
часове
ликовне
културе,
ученици су показали у којој мери су
схватили значај рекламе, каква она треба
да буде и шта треба да испуни.
Прављењем плаката за представу
поводом Ускрса, ученици су показали у
којој мери је циљ ове активности
остварен. Схватили су значај реклама,
зашто постоје и како се стварају плакати.
У већој мери су показали разумевање
писаних медија и њихов утицај.
Јована Борисављевић,
наставник разредне наставе
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Планета је наш дом

Екологија
Активности из школског пројекта
Екологија реализоване су, углавном, са
ученцима нижих разреда током школске
године.
Пролеће и Екологија
Часови тематске наставе Пролеће у
I1 (21. и 22. марта 2013.) протекли су у
радној атмосфери. Ученици су рецитовали
песмице о весницима пролећа, а затим
радили у групама задатке из више
предмета:
Српски језик - анализа текста „Кад
пролеће дође“ Божидара Тимотијевића,
Математика - „пролећни“ задаци,
сабирања десетица,
Свет око нас - обележја пролећа.
Након рада групе су презентовале
своје одговоре другим групама, размењивали задатке и учили једни од других.
На
часовима
ликовне
културе
правили су пролећне букете. У раду су
учествовали сви ученици, свако је имао
задатак према својим могућностима и
способностима.
На ово су се надовезали часови на
тему екологије. Ученици су пратили
презентацију Еколошки буквар, читали
песму Добрице Ерића „Еколошка азбука“
и разговарали о заштити човекове
околине, чувању необновљивих ресурса,
загађењу и
о одржавању хигијене
учионице и школског дворишта.
Онда су ученици смишљали речи и
реченице на задато слово, а у вези са
екологијијом.
Као
домаћи
задатак
направили су јабуке од папаира и у њима
исписали своје еколошке поруке или само
речи везане за екологију. На тај начин
добили смо наше одељенско еколошко
дрво. На часу Ликовне култура ученици
су цртали разне примере везане за
екологију и ти цртежи су били део другог
пројекта, везаног за медије.
Прилог о активностима ученика и
наставника, као и наставни материјал за
више предмета постављени су на блогу:
http://materijalzanastavusrpskog.wordpress
.com/
Ксенија Илић,
наставница разредне наставе

У оквиру пројекта Екологија већи
број часова, редовне наставе и ваннаставних активности, у II1 посвећен је
заштити човекове околине. При том је
тема Екологија подељена на подтеме:
Заштита воде, Заштита ваздуха и Заштита
земљишта.
У оквиру одељења формиране су
групе за обраду поједине теме. Ученици
су пронашли текстове и слике у дечијој
штампи и на интернету, а на часовима се
дискутовало о прикупљеном материјалу.
Ученици су урадили два паноа: Вода
као услов живота и Ваздух. На њима су
исписивали поруке следеће садржине –
Спасите ваздух, јер га и ви удишете!
Спасимо животиње у реци! Не бацајте
опасне хемикалије у воду, јер и у води
има живота! Чувајте ваздух да будемо
здрави! Деца желе чисто небо!
Погледали су и две презентације :Ја
живим здраво, а ти? и Заштитимо планету!
На крају су разговарали о раду и
тешкоћама које су имали. Општи утисак
ученика је био да су им овакви часови
занимљиви, допало им се што су били
прилично самостални, осећали су се јако
важни.
Наставни материјал за ученике и
прилози о активностима постављени су на
блогу: http://gocateacher.wordpress.com.

Гордана Косанић,
наставница разредне наставе
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Свака кап је важна

Мали контејнери

У првом полугодишту, у оквиру
пројекта Екологија, ученици II2 су се,
кроз предмет Чувари природе, детаљније
упознали са значајем воде, факторима
који доприносе њеном загађењу и
начинима очувања. Да би свест о значају
воде била већа и потпунија, реализовала
сам час у кабинету, где су ученици имали
прилику
да,
посматрајући
слике
и
одговарајући на питања, утврде своје
знање о води, и припреме се за израду
плаката на тему Свака кап је важна.
На
крају
првог
полугодишта,
ученици су имали задатак да, радом у
групи, осмисле и направе плакат којим ће
указати на значај воде и њену заштиту.
Циљ ове активности је био да покажу шта
и колико су сазнали о води и због чега је
то важно. Помоћу добро припремљеног
материјала,
спремности
ученика
и
сарадње, успели су да направе плакате и
остваре постављени циљ.

У другом полугодишту, наставља се
са реализацијом пројекта Екологија у II2,
највише кроз предмет Чувари природе. У
априлу, поводом обележавања Дана
планете Земље, ученици
су имали
различите активности, а једна од њих је
била
израда
малих
контејнера
за
рециклирање. На претходним часовима,
ученици су се упознали са појмом
рециклираже, материјалима који могу да
се рециклирају и разлозима за ову врсту
процеса. Након тога, били су спремни за
практичну
примену
свега
наученог.
Ученици, подељени у групе, добили су
потребан материјал (слике, кутија, лепак)
и почели су са радом. Сви су се трудили
да својим радом допринесу изради
задатка, а резултат су била четири мала
контејнера
за
рециклирање
папира,
метала, стакла и пластике. Ученици су
схватили да су направили нешто чиме
могу да утичу на очување природе. Од
ученика се захтевало да своје продукте
примене. Задатак је био да, уз инструкције учитеља и потребан материјал,
рециклирају папир. Активност је била
веома успешна, јер су ученици показали
да могу својим радом да утичу на
смањење коришћења папира.
Сваког дана ученици су истрошене и
неупотребљиве предмете одлагали у
контејнере, распоређујући их према врсти
материјала. Редари су одлагани материјал
даље распоређивали. Пластичне флаше
стављали су у посебан простор у
школском дворишту
који служи за
рециклирање пластике, а предмете од
дрвета у корпу. Металне и стаклене
предмете
нису
распоређивали,
јер,
контејнери нису били пуни, али био је
договор да се одлагани материјал стави у
посебне кесе које ће даље ићи на
рециклирање. Ученици су се одговорно
понашали
према
рециклирању
у
учионици. Једини недостатак је био што
нисмо имали адекватан простор за ове
контејнере.
Ученици су стекли свест о значају
процеса рециклирања. На једнодневном
излету у Смедерево видели су велике
контејнере за стакло, пластику, папир и
метал и знали су да израдом контејнера и
својим учешћем у даљем рециклирању
стварно доприносе очувању природе.
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Сачувајмо природу
Tематскa
наставa
Сачувајмо
природу, реализована 22. априла на Дан
планете Земље, повезаla je садржј предмета: Српски језик, Математика, Музичка
култура и Чувари природе. Активности
које су ученици имали су биле разноврсне
као и облици и методе рада.
Српски језик - ученици су се упознали са Даном планете Земље и разлогом
за његово обележавање. После усменог
излагања наставника, ученици су причали
о томе шта све чини планету Земљу, а што
могу да виде, осете, чују.
Математика – прича о осталим планетама које чине Сунчев систем, место
које заузима наша планета и по чему се
разликује од осталих.
Музичка култура - певање и играње
уз песме које говоре о природи.
Мотивација за рад је била добра, јер су
ученици учили нову песму (На камен села
Анђелка) и сами осмишљавали кораке за
играње уз њу.
Чувари природе - ученици су разговарали о лошим начинима искоришћавања природе и последицама које они
доносе, о мерама заштите и сопственом
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утицају у очувању природе, о потреби
рециклирања и о материјалима који су за
то погодни. Други део активности је био
примењивање знања о рециклирању и
израда мини контејнере за рециклирање.
Циљ је био да се ученицима приближи значај Дан планете Земље и како они,
својим радом и својом свешћу, могу да
утичу на њено очување и заштиту; да се
код ученика изгради свест о очувању
природе и да учествују у конкретним
активностима
које
доприносе
њеној
заштити.
Наставна
средства
која
сам
користила, обезбедила сам сама трудећи
се да ученике мотивишем како би се у
што већој мери за остварио постављени
циљ.Настава
математике
је
била
прилагођена ученику који ради по ИОП-у.
Поводом Дана заштите животне
средине, 5. јуна 2013. године, ученици су
имали задатак да радом у групи осмисле и
прикажу цртежом чиме све могу да
заштите животну средину и шта све њу
чини. Тог дана ученици су правили малу
изложбу за родитеље. Циљ ове активности јесте да се повећа свест ученика о
факторима који утичу на загађење
животне средине и начинима спречавања.
Јована Борисављевић,
наставница разредне наставе
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Климатске промене
Као
део
пројекта
Екологија,
реализовани су током априла 2013.
часови тематске наставе „Климатске
промене“ у четвртом разреду (и другом,
јер је то комбиновано одељење) у
сарадњи наставнице Ружице Будимкић и
библиотекарке Слађане Галушка.
Активности су се одвијале на
часовима свих предмета, укључујући и
Енглески језик. Повезани су елементи
пројекта
Екологија
са
елементима
пројекта Све о медијима, јер су ученици
користили различите информације за
израду задатака на тему Екологија и
израђивали медијске поруке (песма,
бајка, интервју, ликовни рад, парола...),
уз примену електронског учења.
Завршница тематске наставе је била
на дан обележавања Дана планете Земље,
чија је овогодишња тема Лице климатских
промена.
Лекције и тест, који су припремили
наставник и библиотекар, постављене су
на Мудл платформи у „виртуелној учионици“
http://superucenje.org.rs/ucenje/
на веб страни школе.
Ученици
су
израдили
дивне
литерарне и ликовне радове и ови су

радови део лекција. Заједно чине целину,
корисну за ученике других одељења
школе, и доступну и другим наставницима
и ученицима.
Електронски наставни материјал и
нов начина рада учинили су часове
занимљивим за ученике. Ђацима је
посебно био интересантан квиз, за чије
решавање су имали 5 минута времена.
Овај начин рада
допринео је
повећању
атрактивности
образовноваспитног рада.
Презентација целокупног рада приређена је за родитеље кроз два уређена
паноа са дечјим радовима и кроз
пригодан програм.
Материјал и припреме за ове часове
део су рада који су наставник и
библиотекар
послали
на
конкурс
„Дигитални час“. Рад је освојио другу
награду и налази се у Зборнику радова
„Дигитални час 2012/2013“.
У овом броју Чаролија можете
прочитати бајку Зашто касни пролеће, по
којој је рад добио име.
Слађана Галушка
Ружица Будимкић

Александра Бошњаковић VI2
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Зашто касни пролеће
Сунце живи високо на небу и обасјава целу планету. Али, овог пролећа се баш
уморило. У једној малој краљевини, Брдодолини, сви су жељно ишчекивали његове зраке,
а оно се дуго борило са облацима. Понекад је Сунце успевало да се пробије и загреје
Брдодолину и њене становнике, али онда би се облаци удружили и заклањали топлоту.
Кад су били веома љути на Сунце пуштали су хладну досадну кишу на Брдодолину. Као да
су кажњавали и оне који воле и чекају Сунце.
Људи, биљке и животиње су се забринули. Сетва треба да почене, семе се у земљи
узнемирено врпољило у кутијама и кесицама. Дрвеће се жалило да је ружно без лишћа и
најављивало побуну. Цветокоса, краљица цвећа, молила је за мало светлости и топлоте.
Животиње су се нервозно вртеле по својим становима и дозивале пролеће.
Једног дана Сунце је послало поруку за помоћ својим пријатељима у Вододолини, а
облаци су су постали још страшнији и љући и претили Сунцу да никад неће проћи поред
њих. Становници Брдодолине су решили да сазнају шта се то дешава и помогну Сунцу ако
могу. Птице су летеле на све стране света да се распитају код пријатеља шта се дешава. У
далекој земљи на Северу чуле су чудну љубавну причу и испричале је осталима.
Моћно Сунце се прошлог лета заљубило у краљицу облака, Белу, отело је из небеског
дворца и сакрило далеко да је не могу наћи остали облаци. Они су трагали за краљицом
целог лета и како су се сувише приближавали Сунцу, све су брже нестајали. На крају их је
остало веома мало, лето се продужило и било је све топлије и топлије у многим крајевима
планете, као и у Брдодолини. Уплашени за свој опстанак, облаци су отишли код рођака вода река и мора и замолили их да створе што више водене паре и нове облаке. Воде су
пристале и створиле много нових и нових облака по целој планети.
Пролазили су месеци, а облака је било све више, Сунце је постајало све немоћније.
Краљица Бела је узалуд молила Сунце да је пусти, да бар мало буде са својим
пријатељима. Сунце је тврдогалаво одбијало договор и бивало све немоћније јер су га
облаци са свих страна опкољавали.
Биљке, животиње и људи из Брдодолине су већали неколико дана како да реше
проблем. Високо дрвеће је предложило да позову Ветар, објасне му шта се дешава и траже
помоћ. Ветар је са радошћу прихватио задатак, Сунце је и њему важно, јер греје ваздух и
помера га, а то чини ветар јачим. Како је било све мање померања ваздуха, ветру је већ
било досадно.
Почео је да дува, полако, па све јаче и јаче и најјаче и облаци су се уплашили. Ветар
их је гурао и померао на све стране, небо се узбуркало, облаци су се сударали и сударали
и све је више севало и грмело. Ветар свом снагом јури облаке, а они бесне и бацају кишу и
олују на Брдодолину. Али, постају све тањи и мањи и одлазе и остављају плаво небо.
Сунце се захваљује ветру и весело засија пуним сјајем и обасја брда и долине, а на
небу се појави дуга. Сви одушевљено поздрављају Сунце и пролеће. Биљке журе да
порасту и загрле Сунце, дрвеће се окитило цветовима и олистало, птице весело цвркућу и
припремају дочек за другарице, птице
селице. Једна рода се јутрос вратила у своје
гнездо. Пролеће је стигло у Брдодолину и све
је топлије и топлије, а живот буја.
Деца се играју у дворишту школе, лопта
поскакује на терену, свуда граја и весеље. На
пољима људи журно сеју семе и надају се
доброј летини. Све је пуно живота.
А Сунце је, по савету мудрог Ветра,
пустило краљицу Белу из заточеништва.
Пристала је да долази Сунцу у посету
одређених сати, дана и недеља, а остало
време ће проводити са својим облацима
лутајући по свету и донесећи кишу и више
неће бити свађе међу њима.
Ученици IV3
Марија Б. II1
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Дечије стваралаштво
Месечина је обасјала моје село
Понекад, кад је зима, волим да посматрам месечину; како се хладни дани претварају
у још хладније ноћи, како се Сунце полако спушта, а Месец ускаче на небо пуно сјајних
звезда и обасјава моје село. Онда све заћути и смири се, само се чује хладан ветар како
хучи и доноси снежне пахуљице. Месечина обасјава кровове кућа и оголело дрвеће. Нема
ништа лепше од сјаја пуног Месеца кад изгледа као да је само он ту, а звезде се изгубе
негде у облацима. На крају ноћи избледи, а Сунце долази у свом пуном сјају. Чекам
следеће вече да опет поздравим Месец.
Александра Илић VI2

Матеја Стојановић III1

Месечина је обасјала моје село
Спавала сам. Одједном, пробудила ме нека светлост. Погледала сам кроз прозор,
небо је било пуно звезда, а међу њима је био Месец, пун Месец. Као нека велика лампа
све је обасјавао. Седела сам и посматрала чудесни преображај. Дању се овде чуло толико
звукова, све је било живо, а сада све ћути. Осећала сам ветар, дрвеће је шуштало као да
не може да заспи. Само поток жубори и ремети тишину. У даљини се чуо хук сове.
- Зашто је тако тихо? – питала сам се.
- Ноћ је.- одговори Месец и насмеја се.
Поспано посматрам небо, једна птица прелети и нестане, за њом се појави још
неколико. Небо више није тако тамно.
- Збогом – рече Месец и намигну ми.
Завршио је своју ноћну смену, уместо њега на небо се полако пело Сунце и све је
оживело. Чекам ново вече и ноћну чар.
Сања Симић VI2
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Kaд зажмурим и кад заспим...
Пре него што заспимо, сви ми о нечему размишљамо. Неко о лепим стварима, неко о
тужним, неко о својим циљевима, неко о симпатији, а неко о ономе што нема, а силно би
желео да има.
Сви моји другови из разреда имају оца, али ја немам. Ја не знам ни какав је то
осећај, вероватно предиван. Чак и ако очеви понекад умеју бити досадни, или знају
изгрдити, ја знам да их деца обожавају и тако бих волела упознати та осећања.
У петом разреду када нас је наставница питала за податке и за име оца ја сам
одговорила да не знам. Један дечак из одељења се насмејао и гласно узвикнуо: „Не зна
име оца!“ Мало ме то повредило, али сам прикупила храброст и објаснила да ја никада
нисам живела са оцем и да га не познајем. Мој друг је заћутао, било му је жао, јер није
знао истину.
Јако је тешко живети без оца, и још бити једино дете мајци, па уз то и женско дете.
Када се иде у набавку или се обавља неки посао ја идем увек са мамом, да јој помогнем,
пошто има проблема са ногом. Некад ми је тешко, али се не жалим. Некада нам помогне и
деда, али он је стар и не може радити колико би желео.
Мајку и мене отац је оставио у тренутку
када нам је био најпотребнији, убрзо после мог
рођења и неких здравствених проблема које сам
као беба имала и тада цео месец са мамом
провела у болници. Након тога и све до данас,
моја мама се сама бринула о мени, и у најтежим
тренуцима сам јој ја увек била на првом месту.
Ипак, често замишљам свог оца. Обично је
то висок, црнокос човек са светлим очима,
пристојан и поштен према свима, а нарочито
према мојој мами. Тако изгледа живот у мојим
сновима.
Но, упркос томе не мислим ни да је мој
стварни живот лош, ни тужан. Имам много
разлога да будем срећна и да идем даље, али
бих ипак поручила другој деци да поштују своје
очеве, јер неки, као ја , би све дали да осете
очеву љубав.
Жељана Радовановић VI1
Велико изненађење
Мало ћу се вратити у прошлост. Пре пет
година мама ме је оставила, знам и разлог, али
Јована Радошевић VI2
нећу сад о томе. Једног јутра је спаковала своје
ствари и отишла. Тада ми је било јако тешко.
Била сам мала и много сам плакала, била сам навикла да ме мама пољуби кад пођем на
спавање. Од тада нисам имала мамину љубав и топлину.
Прошло је годину дана, а мама се није јављала. Сестра и ја смо се питале како је и да
ли је добро. Дошло је пролеће и време да се проређују брескве. Тата, стриц, деда и
раднице из Смедерева су се бавили тиме. Сестра и ја смо спремале ручак. Зорица је била
нова радница, упознала се са татом и онда је дошла да живи код нас.
Постале смо добре другарице. Рекла сам јој све о мами. Тада је узела телефон и
окренула број са ког је једном звала мама. Кад је Зока питала да ли жели да нас види,
мама је почела да плаче. У августу смо се виделе. Много се променила, дошло ми је да
плачем на сав глас. Ипак, сестра и ја смо биле веома срећне.
И даље се чујемо често. Виђамо се се кад дође из Аустрије, где живи са мужем.
Тако ми је маћеха приредила изненађење и зато сам захвална.
Тијана Симић VI2
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Поглед је говорио више од речи
Свануо је дан, посебан, посвећен женама
– 8. март. Као и сваке године, решио сам да
поклоним нешто особи коју највише волим –
мајци. Знао сам да ће од ученика добити
прегршт ружа и каранфила, па сам решио да је
изненадим. Све што ми је било потребно су
папир, оловка и инспирација. Отишао сам у
један скривени део дворишта. Посветио сам се
писању песме и сву своју љубав уложио у њу.
Кад се мама вратила са посла, тражила ме
је свуд по кући док се нисам појавио на тераси
са папиром у руци и рекао: „Мој поклон за тебе,
мало је другачији“. Села је, а ја сам прочитао
песму. Највише ме радовало што сам све успео
да римујем.
Завршио сам, а она је ћутала, речи су у
том тренутку биле сувишне, њен поглед је
говорио све. Јасно сам видео да је пресрећна и
да сам изабрао прави поклон. Једва се
суздржавала да не заплаче. У очима пуним
љубави и среће, видео сам да је поносна на
мене. Устала је и загрлила ме.
Лука Гајић VIII2
Фудбалска песма
Мрежа, гол, рукавице,
Фудбалски су знаци,
И по киши, и по ветру,
И кад су сунчеви зраци.
Меси, Роналдо, Касиљас,
Прави су шампиони,
За њих се дају хиљаде,
Па чак и милиони.
Голмани што високо скачу,
И што бране пенале,
На дресу носе број један
И имитирају адмирале.
Нападачи што брзо трче,
И с лоптом се крећу вешто
Дриблају све играче,
А и голмана преваре често.
Фудбал је најбољи спорт,
То цео свет зна,
Тамо се вију заставе
и бурно се навија.

Јелена Марковић V1

Mарко Ристић, VII1
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Јесен у селу
Док страшни ветар удара у гране,
Јауче, бесни, кида листиће,
Кокошка мокра бори се са глистом,
И зове своје искисле пилиће.
Уморно кљусе измиче споро,
Испред бича свог љутог газде,
А иза њих, криве и црне,
Остају дугачке бразде.
Облаци тмасти, густи и црни,
Прекрили небо, читаво село,
А гавран тужни са болним криком,
Подиже своје покисло тело.
Крцата кола сировог грања
Нестају на дугом путу,
А тешко стабло изнемогло пада,
Уз тупи одјек и гласну буку.

Данијел Јовановић V2

Исидора Бабић VII1

Изненадни пљусак
Пролећни сунчан дан. Велика
врућина, ветар није дувао. Све је
мирно.
А, онда промена у ваздуху.
Почео је да дува јак ветар. Нежни
бели облачићи променили су боју у
сиву, тамну. Мрачни црни облаци су
се отворили, почела је киша.
Пролазници и деца која су се играла
на улици, разбежали су се. Олуја је
била све јача, људи, који су се
враћали са посла, једва се борили са
њом. Били су збуњени, јурили су,
журили да се склоне или да стигну
што пре до куће. Ветар је савијао и
носио кишобране, сви су покисли.
Краткотрајни пљусак изазвао је
буку и немир. Гледала сам како се
људи боре са кишом и ветром. Али,
то
је
био
само
освежавајући
пролећни пљусак.
Након њега све се вратило:
сунце, лепо време, осмех на лицима.
Дуга се појавила изнад дрвећа. Деца
су наставила своју игру.
Тамара Станковић VI2
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То је моја земља
Сама реч Србија буди у мени неке дивне емоције, нека топлина у срцу ми се шири –
то је моја земља. Земља у којој сам рођена и у којој живим, ту почивају моји преци, а ту ће
се рађати и наша деца.
Србија је мала земља, земља која се увек налазила између истока и запада и поносно
пркосила свим освајачима, а добронамернике освајала својим лепотама и знаменитостима.
У њој се налазе римска налазишта, средњевековне тврђаве и предивни стари манастири
као колевке српске културе и вере.
Природне лепоте моје земље су импресивне, прелепе су њене планине и реке,
многобројна природна и вештачка језера која посећују туристи са свих страна. Сви они по
одласку памте и нашу домаћу кухињу, наш фолклор и старе занате.
Наш главни град, Београд, налази се на најлепшем месту, на ушћу Саве у Дунав. Сви
који га посете запамте Калемегдан, Скадарлију и највећи православни храм на Балкану Храм Светог Саве, који стоји као чувар свих нас.
Обичај који се највише повезује са Србијом је слављење породичног свеца, односно
крсне славе. То је за сваки српски дом посебан дан и тада домаћин уз свећу и икону широм
отвара своја врата за сваког добронамерног човека, а првенствено за своје ближње и
пријатеље, захваљујући Богу за све што му је даровао.

Христина Поповић V2

Посебни драгуљи које је дала наша земља су наши спортисти. Ретке су државе које са
тако малим бројем становника и малим издвајањима за спорт имају тако велике резултате,
сетимо се ватерполиста, одбојкаша,стрелаца, пливача, рукометаша и најзад тенисера! И у
мушкој и у женској конкуренцији имали смо представнике који су нас небројено пута
учинили срећним и поносним и на најбољи начин прослављали име наше земље. У
последње време испред свих је наш Новак ђоковић и доживљавам га као правог
националног хероја.
Кад се сетим свега поменутог понос испуњава моју душу, верујем да ћемо превазићи
све проблеме и увек стајати уз своју земљу, једну једину нашу Србију.
Теодора Марковић VIII1
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Моје заборављене играчке
Кад сам била мала имала сам много
играчака. Једна ми је значила више од
осталих, са њом сам провела детињство.
Звала сам је Пегави, то је било мало
плишано кученце, бело са црним пегама.
Током распуста, док сам тражила
нешто на тавану, приметила сам кутију са
играчкама. На дну је било кученце.
Однела сам га у кућу и опрала да скинем
прљавштину
са
њега.
Навирале
су
успомене, лепе и смешне.
Кад бих кренула на спавање, увек
бих прво њега пољубила и ставила да
спава. Највише сам њега волела. Ако би
мама решила да узме Пегавог да га опере,
почињем да плачем и молим да га остави,
јер не могу да спавам без њега. Давала ми
је разне друге играчке док се Пегави не
осуши, али то није било исто. Бојала сам
се да не останем без њега. Једном сам се
играла са њим и пао је међу руже.
Анђела Илић VIII1
Покушавала сам да га извучем и он се
поцепао. Плакала сам.
Сестра ми је пришла и питала што то држим у руци. Објаснила сам јој, а она ме је
замолила да то сада буде њена играчка и да се она игра са њим. Стално га носи и воли га
исто као и ја. Била сам срећна, јер га виђам сваког дана после толико година заборава.
Дијана Грујић VI2
Ситнице које могу да нам улепшају дан
По ситницама можеш да видиш колико је некоме
Татјана Алексић VI2
стало до тебе.
Био је мој рођендан и сви другови су дошли на
славље и то је било битно, а не шта су донели. Једино
моја другарица Аница није дошла и била сам тужна.
Знала сам да је отпутовала на море.
Следећег јутра, сасвим обичног, стигла је
Аничина порука: „Прасе, срећан рођендан, неке ти се
све жеље остваре!“ Насмејала сам се и одговорила јој
да ми је криво што није дошла. Дан је нормално
протицао све док неки ауто није стао испред наше куће
и из њих изашла једна жена. Била је то Аничина тетка,
донела је честитку и корпу пуну слаткиша. „Ово је од
Анице“, рекла је.
Отворила сам честитку, а у њој је писало: „Зар си
мислила да сам заборавила? Пошто знам да обожаваш
слаткише, ово је прави поклон за тебе. Надам се да ти
се свиђа и да ниси баш много тужна. Волим те.
Поздрав.“
Заплакала сам, нисам се надала овоме. Заиста је
лепо знати да неко брине и мисли на мене. Можда је
поклон ситница, али мени је тада значио све. Знала сам да имам правог пријатеља.
Маријана Станковић VIII2
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Ситница која ме је обрадовала
За срећу су потребне мале ствари. Мали знак
пажње може да нам улепша дан и врати осмех на
лице. За поклон није важно да је скуп, него да је
од срца, да њиме усрећујемо драгу особу.
Био је 14. фебруар, Дан заљубљених. Дан је
почео, као и обично – дугим, досадним часовима и
уобичајеном галамом на малом одмору. Али, то,
ипак, није био обичан дан – био је празник. И
Илија се сетио мене. Поклонио ми је лепо
упаковану кутију, у којој су биле шољица и мала
керамичка чинија, са насликаним медом и
цветићима. Више од самог поклона, обрадовало
ме је то што се неко сетио мене на тај дан.
Кутију чувам на полици и, кад је погледам,
сетим се лепог тренутка и ситнице која ме је
обрадовала.
Теодора Поповић VII2
Да ли верујете у...
Сваке ноћи гледам у звездано небо и као да видим његово лице. Онда пишем песму,
неку нову, као да их већ није много. Желим да престанем са тим. Али, нешто у мени то не
дозвољава. Чула сам, скоро, да причају о мени: „Она га више не воли“. Како неко може да
доноси суд о нечем туђем, о приватном? Да ли заиста делујем као неко ко је престао да
воли?
После тог дана више ништа
није као пре. Љубав се повукла, не
желећи да буде повређена. Морам
да јој вратим самопоуздање. Морам
да верујем да ће једног дана она
пламтети и сијати као пре. И даље
ми се чини да је он још увек ту, да
чујем његов глас, видим његове очи,
осећам топлину његове руке. А, кад
се приберем, знам да је то био само
цвркут птица и шум ветра, да ме
греје топли зрак пролећног сунца.
Верујем, ипак, да ће све бити
као пре, верујем у љубав. Љубав ме
води, можда стазом бола, али на
циљу ме чека радост новог почетка.
Узећу га за руку и рећу му све што
нисам
смела,
не
плашећи
се
одговора.
Све на свету је пролазно, само
права љубав траје. Ко је носи у
срцу, никада неће нестати. Биће у
жубору воде, у мирису покошене
траве, у сјају звезда. Певаће песму
и чуће је сви који су доживели
љубав.
Да ли верујете у љубав?
Теодора Поповић VII2
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Моји наставници
Најлепшу наставницу јако волим ја,
Она предаје српски и зове се Данка.
Воли мир, знање и тишину
И не да да ико дигне прашину.
Математичарка и теорију и задатке зна,
Увек нам све лепо објасни и зато је волим ја,
А зове се Ружица.
Тичерка Марина спикер је прави,
Наша је разредна и увек нас хвали,
На њену се оцену нико из разреда не жали.
Мадмазел Тања француски говори,
Француској култури нас учи
И никад нас обимним домаћим не мучи.
Биологичарка Бранка саветује природу да чувамо
и заливамо цвеће,
јер тако се нико од нас разболети неће.
Атлетичар Мирослав вежба на справи,
колут унапред и уназад за секунду направи.
На физичком свако мора да се труди
Да бисмо порасли и били здрави људи.
Историчар Слободан прича о важним догађајима
пре и после нове ере,
као и о лепом понашању
и не воли да се дере.
Саша без лењира праве линије црта,
Техничком нас учи
И надимак сваком ученику да
Који лепо звучи.
Радица географију познаје
На карти се добро снађе
И увек насмејана из учионице изађе.
Ликовно предаје уметница Нада
Која лепо слика и долази из града.
Музикална Маја воли да пева
Другар је прави,
Неће са превише нових лекција
Да нас гњави.
Спортиста Милена рукомет тренира
Свако мора правилно да га игра
И да буде брз као чигра.
Свиђају ми се, јер су добри људи
И лепо предају сви - наставници за пожелети.
Марија Бабић V1
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Слобо Карановић и његови ђаци
Књигу пише мили наставниче
У Дрвару, граду крајишкоме,
а пише је Петру директору:
„Мили Боже, чуда великога,
шта ми раде моји врли ђаци,
у сербскоме селу Пожаревцу?
Да ли редар своју дужност врши,
да л' на часу причају и даље,
да л' се жали наставница Новка?“
Одговара Петре директоре:
„Наставниче, Карановић Слобо,
нису ђаци кано што су били,
лошији су него што су били,
пре но што си у Босну отиш'о.
Ђак Илија на часу се вози
на столици, а за клупом школском.
Магдалена прави комендију,
кано да је у ком позоришту.
Ђаче Сале утонуо у звуке,
не испушта телефон из руке,

ни на часу, ни на одмору малом.
А кад редар своју дужност врши
бела табла баш к'о бела креда.
Не може се на њој разазнати
шта је руком било написано.
На часу их надјачат' не можеш,
не може ни наставница Новка.
Но те кумим Богом и свецима,
ти оседлај мерцедеса белог,
па се врати у земљу Србију
и свој разред у поредак врати.“
Кад је Слоби писмо допануло
рони сузе низ бијело лице,
па оседла мерцедеса белог,
опрости се од града Дрвара
и врати се селу Пожаревцу.
Када дође селу Пожаревцу
он је ђаке у ред повратио.
Теодора Поповић VII2

Тања Гајић VII2
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Сопот мој завичај
Овогодишња акција Борба против болести зависности, у организацији Већа градске
општине Сопот, имала је у такмичарском делу тему „Сопот мој завичај“ у складу са
јубилејом, 120 година од проглашења Сопота за варош.
Ученици наше школе су учествовали двојако у овом такмичењу. Један део је био
посвећен спортским такмичењима, а други изради ликовних радова на задату тему.
Ученици
су
тему
обрадили
свестрано, користећи фотографије из
неколико књига као што су „Трагови
за будућност“ и „Неменикуће село и
школа“ аутора Милоја Радојевића, али
и старе фотографије, које су донели
од куће. Мотиви цртежа и слика су
били веома
разноврсни:
пејзажи
околине Сопота и планине Космај,
манастири Павловац и Тресије, стари
конак и механа, сеоске кућа и
дворишта,
историјске
личности
(устаник Јанко Катић и учитељ
Милорад Мића Марковић).
На конкурс је послат 41 рад.
Прву награду је освојио ученик
Никола Синани, VII1, рад Портрет
Милорада Миће Марковића.
Другу награду освојили су:
Лазар Илић, VII1 - Стара механа,
Нина Илић, VIII1 - Манастир
Павловац
Душан Гајић, VIII2 - Портрет
Јанка Катића
Маријана Станковић и Јована
Илић, VIII2 - заједнички рад Новичића
кафана.
Треће
место
освојио
је
заједнички рад Стевана Марковића,
VI1, Александре Бошњаковић, VI2 и
Милице Милутиновић, VI2.
Завршна свечаност такмичења,
којој су присуствовали ученици и наставница ликовне културе, одржана је 27. маја 2013 у
Центру за културу Сопот и тада су ученицима додељене награде.
У холу Центра је приређена изложба најбољих радова, међу њима су и радови наших
ђака.
Нада Аранђеловић,
наставница ликовне културе
У оквиру активности Борба против болести зависности и ове године је организовано
такмичење у стоном тенису за ученике и ученице виших разреда.
Такмичење је одржано од 15. марта до 22. априла 2013. године у Малом Пожаревцу и
Малој Иванчи, а финално такмичење у матичној школи у Малој Иванчи. Као и сваке
године, и овога пута је велики број ученика учествовао у такмичењу: у петом разреду 10
дечака и 19 девојчица, у шестом 9 дечака и 12 девојчица, седмом 15 дечака и 16
девојчица, у осмом 13 дечака и 20 девојчица.
Ученици су, за резултате у области физичке културе, добили награду – три лопте.
Мирослав Станковић,
наставник физичког васпитања
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