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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Прво полугодиште је било веома узбудљиво у нашој школи и препуно активности, као 

што су угледни часови и тематска настава. 

Наставници пишу о Међународном дану писмености, заједничким часовима, ликовном 

конкурсу и Дечијој недељи. 

Посебно се издвајају текстови о празнику Halloween, сусрету са писцем и спортским 

активностима, што чини овај број занимљивим и веселим. 

Ту је и стална рубрика Дечије стваралаштво и дивни литерарни и ликовни радови 

ученика. 

За крај прича о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника ван школе, 

као наставак прилога Лепо је цртати. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

Невена Ненадовић VII1 
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Дешавања у школи 

Д а н  п и с м е н о с т и  

Наставници српског јези-

ка, историје, ликовне културе, 

информатике и рачунарства и 

грађанског васпитања и веро-

науке и библиотекар одржали 

су часове у вишим разредима 

поводом обележавања Међу-

народног дана писмености. 

Ученици су упознати и са 

активностима које ће се 

одвијати кроз пројекат Медији 

и медијска писменост током 

целе школске године.  

На часовима ликовне 

културе ученици су израдили 

већи број ликовних радова на 

којима су симболично била приказана стара писма (клинасто и хијероглифи), настанак и 

развој писма. Неколико ученика је урадило радове са темом далекоисточних писама 

(кинеска и јапанско). Приказан је део старословенског писма, староенглеске готице, 

абецеде и азбуке и објашњена предност алфабетског писма у односу на сликовно и 

идеографско.   

Како је тема овогодишњег обележавања 

„Писмености за 21. век“, посебна пажња је 

посвећена разговору о информационој и 

медијској писмености, значењу појмова и 

начину како се ове писмености развијају код 

ученика. Библиотекар је разговарао са 

ученицима о књигама које читају, о важности 

читалачке писмености као основи за 

писмености 21. века. Наставници и библио-

текар подстичу развијање информатичке и 

информационе писмености ученика упући-

вањем на коришћење Интернета, на правилан 

избор информација и њихово коришћење за 

израду задатака и као помоћ у учењу. 

Наставник ликовне културе их је упознао са 

веб странама школа цртања, као и 

могућностима да крену у виртуелни обилазак 

музеја и галерија.  

Тако је повећана мотивација деце за 

читање и створена навика долажења у 

библиотеку и коришћења различитих извора 

информација. Ученици су радили илустрације 

за омиљене књиге, а онда су у холу школе и 

у Градској библиотеци Сопот, одељење у 

Малом Пожаревцу, направили изложбу 

ликовних радова насталих током септембра.  

 

Слађана Галушка 

Нада Аранђеловић 

Тамара Станковић VII2 

Милица Милутиновић VII2 
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Септембар и октобар 

Заједнички часови 
 

Заједнички часови ученика првог и 

трећег разреда одржани су 27.9.2013. 

године у Поповићу. 

Циљ и задаци часова били су: 

- развијање и неговање колективног 

духа, 

- оспособљавање ученика за рад у 

тиму, 

- развијање креативности 

- примена стечених знања, вештина 

и умења и навика у сложенијим 

ситуацијама, 

- задовољавање социјалних потреба. 

Ученици I3/III3 и учитељица Ружа 

дочекали су испред школе другаре из 

Малог Пожаревца и Мале Иванче, и 

њихове учитеље, и пожелели им 

добродошлицу, а онда их увели у 

учионицу. 

Прва активност била је међусобно 

упознавање и представљање. Ученици 

сваког одељења представили су се 

другарима, рецитовали песме и изводили 

драмске приказе. Мала пауза је 

искоришћена да домаћини послуже госте 

грицкалицама које су донели од куће. 

Онда су у холу школе учитељи 

распоредили клупе за групни рад. 

Ученици су донели разноврсно 

јесење лишће, прибор за сецкање и 

лепљење, као и картон и разнобојни 

конац. Направљене су мешовите групе од 

ученика из сва три одељења и оба 

разреда. 

 

Први задатак група је био да на 

листовима из блока ураде зидне слике од 

занимљивог јесењег лишћа. Ученици су 

показали маштовитост и смисао за лепо у 

овом раду. Било је ту пуно слика 

животиња, биљака, бродића, чак и 

читавих ликовних композиција.  

Сви радови су окачени на пано и 

ученици и наставници су прогласили три 

најбоља рада.  

Следећа активност била је израда 

наруквица од картона и конца. Учитељи 

су планирали да ученицима, када заврше 

наруквице, предложе да их неком другу 

или другарици поклоне. За време рада 

ученици су добро сарађивали. 
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Учитељи су дали почетне 

инструкције које су се односиле на 

задатак као и на поделу задатака у 

оквиру групе. Ученици су међусобно 

помагали једни другима и имали и малу 

помоћ учитеља и све наруквице су биле 

прелепе. На крају ове активности 

направљена је мини изложба у холу 

школе. Свака група је кратко представила 

свој рад. Мотивисаност за рад је била 

велика, као и креативност и машта за 

израду задатака. Посебно је пријатно 

изненађење било када су ученици 

међусобно разменили наруквице и пре 

него што су им учитељи предложили.  

Ове наруквице су назване 

наруквицама другарства и пријатељства.  

Трећи део дружења биле су спортске 

активности. Организоване су штафетне 

игре, опет у мешовитим групама, а онда 

направљени тимови дечака и девојчица. 

Дечаци су се такмичили у фудбалу, а 

девојчице у игри између две ватре. 

Проглашени су победници у свакој 

категорији.  

После забаве, журке, следило је 

вредновање активности кроз разговор са 

ученицима и кратку анкету.  

Ученици су задовољни, најзабавнија 

су била, што је и очекивано, спортска 

надметања, мада је доста ученика, као 

најинтересантнију активност оценило 

заједнички рад на прављењу колажа од 

лишћа и наруквица пријатељства. Сви 

ученици су изразили жељу да часови 

организовани на овај начин треба да се 

реализују више пута у току године. 

Оцена наставника је да су часови 

били веома успешни и сви циљеви 

остварени. 

Гости су испраћени уз договор 

наставника и ученика да се овакав сусрет 

понови на пролеће. 

 

Ружица Будимкић 

Љиљана Вићовац 
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С е п т е м б а р  

Кад тај септембар дође,   

сваки ђак у школу пође. 

Све је жуто око нас, 

јесен хвалимо на сав глас! 

Јесени и ти друг нам буди 

као што су други људи! 

Опет су отворена школска врата, 

ђаке прваке доводе и мама и тата. 

Поново звони школско звоно, 

чини ми се најрадосније је оно! 

Мешају се кике и тарзан фризуре 

када ђаци весело у школу журе. 

 

Анђелија Симић III2 

Ј е с е н  

Долазе јесењи дани, 

Марко и Мира су поспани.   

Дивне снове снивају 

и од ветра се скривају. 

Пада та досадна киша! 

И игра је постала тиша... 

Само је сунцобран занесен! 

Чуо је - долази јесен. 

 

Анђелија Симић III2 

Ј е с е н  

Прошло је лето 

дошла је јесен. 

У јесен одлази много птица 

и са њима осмех са мог лица. 

У шуму кад свратим 

брзо се вратим, 

јер нема више птица 

и њихових песмица. 

 

Душан Петровић IV2 

Ј е с е н  

Јесен је дошла  

а врућина прошла. 

Кад пада киша 

све се утиша. 

Да јесен мало рани 

то је рекла птица на грани. 

Деца сада иду у школу 

и леп је поглед на балкону. 

 

Никола Радовић IV2 
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З а ј е д н и ч к и  ч а с о в и  у ч е н и к а  д р у г и х  и  ч е т в р т и х  р а з р е д а  

Ученици дгугог и четвртог 

разреда и њихови учитељи из Мале 

Иванче и Малог Пожаревца су били 

у Поповићу код ученика другог и 

четвртог разреда и њихове 

учитељице. Заједнички часови су 

одржани 26.9.2013. године. Тог 

дана је био Европски дан језика, па 

су учитељи разговрали са 

ученицима о језику, важности 

доброг познавања матерњег језика, 

али и страних. После тога ученици 

су гледали филм „Чаробњак из 

Оза“, а затим су говорили о филму, 

да ли им се свиђа и зашто. 

Дружење се наставило спорт-

ским активностима, које су деци 

биле најзанимљивији део дана. На 

школском терену учитељи су 

поставили полигон препрека и 

објаснили правила игре. Уследило 

је такмичење и навијање. Учитељи 

су водили рачуна да се сви елементи игре правилно изведу. Дечаци су затим играли 

фудбал, учитељ Синиша је био судија, а девојчице и учитељице су гледале и навијале. 

Колико су им се ове активности допале, ђаци су показали у разговору, кроз одговоре у 

анкети и ликовним радовима, илустрацијама утакмице и такмичења на полигону. 

Тања Трајковић 

Ј е с е н  

Јесен нам стиже 

зими смо све ближе.  

Зелено лишће жути 

Напољу киша пљушти. 

У винограду је грожђе сладно  

а напољу је јако хладно. 

 

Сандра Пошмуга IV2 

 

Ј е с е н   

 

Прође лето и топли дани 

стиже јесен пуна плодова разних. 

Људи дрва у шупе пакују 

јер се хладни дани приближавају. 

Стиже јесен и шума је жута 

остаће нам гране без капута.   

Ветар дува, љуљају се гране 

и чекају да им лист опадне. 

 

Немања Павловић IV2 

Марина Радосављевић III1 

Катарина Б. IV2 
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Лепо је цртати1 
Сарадња наставника ликовне културе и 

школског библиотекара у планирању и 

реализацији активности за остварење циљева 

из Развојног плана школе, посебно у вези са 

обележавањем важних дана у вези са 

писменошћу, књигом и читањем и учешћем на 

ликовним конкурсима, тајна је велике 

заинтересованости ученика за ликовно 

стваралаштво, израду великог броја одличних 

радова и освајање награда. На часовима 

ликовне културе, цртања, сликања, вајања и 

ликовне секције наставник разговара са 

ученицима, упућује их у израду радова на задату тему, помаже у естетској анализи и учи 

их вршњачком вредновању и одабиру најбољих радова. Наставник и ученици организују 

изложбе у холу школе или у просторијама Градске библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу, а 

резултати рада ученика и наставника се презентују у школском листу и на сајту школе. 

 

Међународни дан писмености 

Школски библиотекар и наставници српског језика, информатике и рачунарства и 

историје одржали су током Месеца писмености, у септембру 2013. године, часове са 

ученицима виших разреда на тему Писмености за 21. век. На часовима ликовне културе, 

цртања,сликања и вајања ученици су израдили ликовне радове на тему Писменост, а онда 

су направили изложбе радова у холу школе и у Библиотеци у Малом Пожаревцу. 

                                           
1 Текст је део стручног рада, припремљеног за Зборник радова са Смотре ствара-

лаштва школских библиотекара. 

Никола Синани VIII1 
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Лого 
Почетком септембра 2013. године објављен је 

ликовни конкурс за лого Пете Смотре стваралаштва 

школских библиотекара и то је била прилика за нове 

активности којима се остварују циљеви Развојног 

плана, а које су трајале све до краја октобра до 

одржавања Смотре. 

Циљеви активности 

Општи  

- Развијање естетских вредности и потребе за 

естетским кроз ликовну уметност, 

- Креативно осмишљавање обележавања важних 

датума током године. 

Специфични 

- Мотивисање ученика на стваралаштво,  

- Развијање креативности, естетске перцепције и 

укуса код ученика, 

- Стицање естетских искустава ученика, која они 

могу применити у свакодневном животу, 

- Обележавања важних дана у вези са 

писменошћу, читањем и књигом, 

- Унапређење сарадње са локалном средином, 

- Побољшање рада школе и презентовање 

резултата. 

Мотивација 

Ученици наше школе су учествовали на конкурсу 

и 2012. године и тада је рад ученице Сање Туфегџић 

освојио прву награду за идејно решење логоа Смотре. 

Један од изборних предмета у школи је Цртање, 

сликање, вајање, а велико је интересовање ученика и за рад у ликовној секцији, па 

ученици наше школе имају искуства и у учешћу на другим конкурсима и освајању награда. 

Осим тога, о њиховом таленту и труду сведоче и многобројни ликовни радови у школском 

листу Чаролије, као и чланци о постигнутим успесима.  

Та врста презентовања рада ученика, као и награде, су одлична мотивација за стално 

нове и добро реализоване идеје ученика и развијање креативности и естетских вредности.  

Идеја и реализација 

Наставник ликовне културе је упознао ученике виших разреда у Малој Иванчи и 

Малом Пожаревцу са конкурсом и резултатима ранијег учешћа на овом конкурсу. Ученици 

су на часовима стицали и обнављали знања о томе да је лого (знак, симбол), визуелно 

представљање имена фирме или робне марке, или нечег другог и временом постаје њен 

заштитни симбол. Лого је прво што запазимо и најдуже памтимо и треба да је једноставан и 

оригиналан.  

Наставник је говорио о настанку и развоју логоа и показао је примере једноставних и 

успешно урађених. Објаснио је шта је то 

стилизација и геометризација у ликовном 

смислу и да је то начин на који обрађујемо 

појаве које желимо да прикажемо. На 

часовима ликовне културе у петом и шестом 

разреду обрађена је наставна јединица 

Визуелно споразумевање, са ученицима 

шестог и седмог разреда у Малом Пожаревцу 

је додатно о тој теми разговарано и на 

часовима цртања, сликања, вајања (два 

одељења имају тај предмет као изборни), и 

управо су ученици тих одељења били највише 

и заинтересовани за рад. 

Христина Поповић VI2 
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На тим часовима ученици су разговарали о комуникацији, визуелном споразумевању 

и преношењу поруке ликовним, а не литерарним средствима, што значи да треба пренети 

сликом што више могућих података, тј. задатак треба решити са што мање текста. 

Библиотекар је разговарао са 

ученицима о намени овог знака који треба 

да израде, објаснио да се Смотра одржава 

на Светски дан школских библиотека и да 

треба да одражава дух прославе. Тако су 

ученици упознати са наменом знака који 

праве да би његов изглед прилагодили тој 

намени. Даља упутства наставника ликовне 

културе односила су се на форме и технике 

рада. Некада је услов за израду знака било 

то да он графички асоцира на објекат који 

представља. Ни данас се то не избегава, 

али је много важније да знак буде такав да 

га је лако запамтити и препознати. Добро је 

да се основна верзија знака ради као црно-

бела. То је најпростији облик који се може 

лако применити на разне начине. Боје је 

лако додати касније, било да се усвоје 

заштитне боје, било да се боја бира зависно 

од потребе. Треба избегавати велики број 

боја, а нарочито преливе између боја.  

Ученици су прихватили изазов, иско-

ристили објашњења и урадили двадесетак 

веома добрих радова. Сами су бирали 

ликовне технике, најчешће су то биле 

комбиноване ликовне технике: пастелне 

креде, темпера и црни туш – графика.  

Избор радова 

Следећи корак је била естетска 

анализа радова на часовима редовне и 

изборне наставе. Ученици су поставили 

радове на таблу и разговарали о њима. 

Наставник је тражио да примењују естетско-ликовна правила и да свако учествује у 

анализи, да користе ликовне појмове које су усвојили или да усвоје оне које још нису и 

тако богате ликовни речник. Требало је да уочавају различите ликовне елементе на 

појединим радовима и развијају самостално мишљење и аргументовано образлажу своје 

ставове. Тако су развијали критички однос према радовима других ученика, као и према 

сопственом раду.  

Ученици су уз помоћ наставника направили естетску анализу радова, одредили 

колико су испоштовани ликовни принципи приликом израде логоа и направили избор 

најбољих радова за свако одељење. Коначна селекција је урађена на часовима ликовне 

секције и тада је у ужи избор за слање на конкурс ушло 6 радова. Пет радова 

представљају прави лого, а један изузетно добро урађен је више плакатног типа. 

Праћење и вредновање активности 

Наставник је пратио цели ток израде и процене радова, посматрао је ученике, 

запажао начин рада, уочавао које су технике и материјале поједини ученици успешно 

савладали и применили у ликовним задацима, похвалио и оригиналност идеја и ликовног 

израза, као и техничку спретност појединих ученика. Ученици су на часовима анализирали 

радове других и своје и развијали естетски укус и перцепцију. 

Одабрани радови су пријављени на конкурс и израђена је одговарајућа презентација 

и у том делу је учествовао и библиотекар. Нарочито је важан био део вредновања 

активности и библиотекар је са ученицима разговарао о томе како се осећају кад цртају и 

сликају, шта им се свиђа и зашто, како долазе до идеја, имају ли омиљене теме и сл. Ти 

коментари ученика, као и наставника ликовне културе, су били део презентације. 

Сања Симић VII2 
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Коментари ученика 

Цртање ме смирује и испуњава. Слушам 

савете наставника, али волим да додам неке 

елементе који су јединствени, у томе је 

креативност. 

Цртање је за мене занимљиво и забавно. 

Волим да цртам и бојим различите ствари и 

уклапам боје да цртеж буде лепо обојен. Кад 

ми наставница каже тему рада, урадим то брзо 

и лако. Волим кад други похвале мој рад. 

Тема за цртање није тако важна, волим 

да цртам све и да бојама истакнем цртеж. Кад 

добијем тему, мислим, мислим и на крају 

нацртам. 

Коментари наставника 

Ученици су талентовани и вредни. 

Највећа мотивација за рад је похвала пред 

друговима, постављање радова на паноу у 

учионици и холу школе, објављивање рада у 

школском листу и, наравно, награде које освоје кад учествују на наградним конкурсима.  

Припреме за Смотру 

Када је дошао позива за учешће на Смотри припремљени су радови за изложбу и 

израђен постер за представљање школе на самој Смотри. 

Тај део активности урађен је са ученицима у Малој Иванчи, на часовима библиотечко-

новинарске и ликовне секције. Радови су опремљени паспартуом, подлога од хамера боје 

цигле. Посебно је био урађен постер на коме је представљено уметничко стваралаштво 

ученика, а онда су поједини ученици написали реченице о омиљеним темама за цртање и 

сликање. На постеру је и наставник ликовне културе који са уживањем прати рад ученика. 

Ови часови су били прилика и да се ученици подсете шта је то постер, како преноси 

поруку и шта су одлике доброг постера. 

На крају – резултати 

Кроз разговор са ученицима и заједничку анализу радова, наставник и библиотекар 

су оценили да су циљеви активности остварени, да ученици размишљају о важности 

писмености, читања, књиге и библиотеке, и стварају ликовне радове. Неколико ученика 

показује изузетан таленат за ликовно стваралаштво и они се стално подстичу на даљи рад, 

на часовима ликовне културе и ликовне секције и учешће на оваквом конкурсу је права 

прилика за успешно развијање креативности.  

Искуство сталног рада, обрада више тема, 

такмичарски дух у одељењу, али и заједнички 

рад у пару и групи доприносе да ученици боље 

примењују стечена знања и предлажу идеје да се 

започне рад на неку нову тему, на пример кад 

учествују на ликовним конкурсима. Пореде се са 

другим ђацима из других школа и средина, 

успеси их чине сигурнијима и доприносе да су 

више мотивисани и све лакше, брже и 

једноставније раде. 

Ученици су самосталнији у одлучивању како 

да нешто ураде, трагају за идејама, уобличавају 

их и представљају. Ако се ради тимски, нарочито 

кад имају задатке у оквиру школских пројеката и 

треба поделити задужења у оквиру групе, умеју 

да се сами организују и осмисле задатке.  

Очекујемо све боље радове и веће успехе. 

 

Нада Аранђеловић 

Слађана Галушка 

Данијел Јовановић VI2 

Јелена Марковић VI1 
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Дечија недеља 
 

У Малој Иванчи су одржани заједнички часови библиотекара и наставника разредне 

наставе у свим одељењима, ученици су донели своје омиљене књиге и причали 

вршњацима о њима.  Посебно је био интересантан час у четвртом разреду у Малој Иванчи 

– час у природи, на тему Долази јесен. Ученици су имали задатак да опишу јесен/јесењи 

дан усмено, а затим и као домаћи задатак у писаној форми.  

У Малом Пожаревцу првог дана ученици су упознати са планираним активностима као 

и са значајем и традицијом обележавања Дечије недеље. Информисани су о историјату 

Конвенције о правима детета. Разговарало се о положају деце у друштву, дечијим правима 

и обавезама некад и сад. Другог дана су организоване креативне радионице. Кроз ликовно 

и литерарно стваралаштво ученици су писали и цртали на тему Породица - права и 

обавезе. Деца су писала краће поруке, песме, саставе, цртали радове у којима износе 

своје ставове о правима и обавезама. Направљеана је мини изложба радова. Трећи дан је 

био дан за игру и спорт. Сви ученици нижих разреда заједно су учествовали у 

организованим активностима. 

Посебно важан део активности током Дечије недеље била је трибина за родитеље 

коју су држале педагог и 

библиотекар школе. Родитељима 

су представљене активности из 

Акционог плана школе и Школског 

програма и позвани су на сарад-

њу, посебно у време отворених 

врата. Трибинама је присуствовао 

мали број родитеља, али су 

показали жељу за успостављањем 

боље и успешније сарадње између 

школе и породице.  

Поводом пријема првака у 

Ђачки савез, у петак, 11. октобра, 

ученици другог, трећег и четвртог 

разреда приредили су пригодан 

програм за прваке – одиграли су 

кратке драмске комаде, реци-

товали су и певали.   



Чаролије број 14 2013. година 

страна 13 

У Малом Пожаревцу тог дана часови су 

одржани у Градској библиотеци Сопот, ученици 

су разговарали о важности књига и читања, а 

затим су извели програм за прваке. 

У свим одељењима виших разреда настав-

ници француског језика, физичког васпитања, 

ТИО и библиотекар разговарали су са ученицима 

о дечијим правима и односима у породици, 

комуникацији, врстама комуникације и 

комуникацији у спорту. 

Ученици петог и шестог разреда су имали 

часове и у Библиотеци у Малом Пожаревцу, 

представљали су своје омиљене књиге.  

Наставници грађанског васпитања и 

веронауке и библиотекар одржали су часове у V-

2, VI-2, VII-2 и VIII-2 у на теме Дечија права 

некад и сад, Породица и односи у породици. 

Ученици су говорили о обавезама у породичном 

окружењу и подршци коју добијају од чланова 

породице. Ови су часови били веома занимљиви 

и договорено је да ученици шестог разреда раде 

пројекат „Породица“. Први корак су разговори о 

комуникацији између браће и сестара, као и 

између родитеља и деце, а у новембру и 

децембру ће радити анкету у вези са том темом у 

свим одељењима у Малом Пожаревцу и обрадити 

резултате.  

Педагог је током Дечије недеље одржао радионице у петом разреду на тему 

„Препознај своја осећања“, разговарао је са ученицима о вербалној и невербалној 

комуникацији, а ђаци су имали задатак да кроз глуму и пантомиму искажу своја осећања. 

Слађана Галушка 
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Дечија недеља у Поповићу 
 

Дан дечјих права 

Почетак дечје недеље смо обележили разговором о људским и дечјим правима. 

Читали смо и анализирали неке стихове из „Буквара дечјих права“. Записивали смо дечја 

права на табли и уредили пано са истом темом. Неки ученици су на папирима исписивали 

дечја права, неки су илустровали, а учитељица је изрезала дрво од картона. Заједно смо 

по гранама дрвете качили њихове радове. Као пано смо искористили стару таблу. 

 

Идемо у Сопот 

У Сопот смо отишли редовном аутобуском линијом. Ученици су применили научена 

правила понашања у саобраћају и јавном превозу. Прво смо посетили Градску библиотеку 

Сопот. Тамо су ученици рецитовали неколико песмица и представили се библиотекаркама, 

затим су оне са децом причале о дечјим правима и читале им песмице из „Буквара дечјих 

права“. После тога ученици су разгледали библиотечки фонд намењен деци. 

Следећа дестинација била је Општина. Ученици су упознали нова занимања. 

Посетили смо радни кабинет председника Општине. Желели смо да му уручимо захвалницу 

коју смо сами направили. Пошто председник није био ту, примила нас је његова 

секретарица којој смо оставили захвалницу.  

Време до поласка аутобуса искористили смо за одлазак у посластичарницу, и 

уживали у дивном дану, колачи су били веома укусни.   

 

Библиотекарка код нас 

У активностима овога дана и њиховом организовању учествовала је библиотекарка 

Слађана Галушка. Она је са ученицима разговарала о читању и књигама које су прочитали. 

Разговор се наставио анализом активности из претходног дана. Ученици су говорили о 

утисцима, истицали су оно што им је било најзанимљивије, као и оно што су ново научили. 

Онда су добили задатак да пишу на тему Посета Сопоту. У саставима су описали час у 

Библиотеци, који им се свидео, истакли да су задивљени кабинетом председника општине 

и да им је жао што га нису лично срели, јер су хтели да са њим упознају и сви су писали о 

посластичарници и колачима. 

Ученици су читали саставе и анализирали их са учитељицом и библиотекарком, а 

најбољи су постављени на пано. Занимљиве детаље су илустровали ликовним радовима, 

који су, такође, посатвљени на пано. 

На последљем часу најављене су активности за наредни дан. Ученици су добили 

задатак да донесу јесење плодове и лишће разног облика и боје као и остали прибор за 

израду зидних слика и преобликовање јесењих плодова. 
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Радионица - плодови јесени 

 

Сви ученици су донели потребан материјал. Поделила сам их у групе у којима су били 

ученици и првог и трећег разреда. Водила сам рачуна да у свакој групи има ученика 

уједначених способности. Свака група је добила задатак да направи по једну зидну слику 

од листова и по један рад од јесењих плодова. Упозорила сам ученике да пажљиво користе 

маказе, ножиће чачкалице и жицу – све оно што може да их повреди. Ученици су у 

предвиђеном времену, на моје задовољство, урадили по две три слике и исто толико 

предмета од јесењих плодова.  Било је ту слика маца, куца, сунца, бродића, вука, цветова. 

Од јесењих плодова најзанимљивији су били: гусеница од шаргарепе, ауто од кромпира, 

огрлице од зрневља, маца од кестена. Слике смо окачили на пано, а од радова на полици 

уредили изложбу за родитеље. Преостало воће смо у сласт појели. 

 

Спортски дан 

Са ученицима другог и четвртог разреда организовали 

смо игре без граница: 

- трка са чуњевима на длан, 

- простирање веша на канапче, 

- музичке столице, 

- лоптице у кашици. 

Ученици су у њима приказали своју вештину. 

Завршницу ове недеље смо искористили да причамо о 

здравој храни и направимо своје јеловнике. 

 

Евалуација 

Вредновање активности током Дечије недеље урађено 

је на основу праћења рада ученика, кроз разговор и 

анализом одговора на питања из анкете:  

Шта вам се свидело и зашто? 

Које бисте активности поновили? 

Да ли има нешто што вам се није свидело или је било 

досадно? 

Анкета је показала да се ученицима свиђа групни рад, 

радионице у којима показују креативност, али посебно им 

се свиђа кад се часови држе ван школе и кад посећују и 

упознају друге институције. 

Процена је учитеља да су активности биле успешне. 

Ружица Будимкић 
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Шта је још било 

Р е н е с а н с а  

Током септембра наставници 

историје и ликовне културе одржали су 

часове тематске наставе „Хуманизам и 

ренесанса“ у седмом разреду. 

Ученици су се упознали са историј-

ским периодом и приликама у 15. и 16. 

веку у западној Европи, посебно на 

Апенинском полуострву, где се хуманизам 

и ренесанса јављају. 

Објашњени су појмови хуманизам и 

ренесанса, а затим и важност нове, богате 

грађанске класе, која је као вредности 

истицала животне радости и радозналост. 

По узору на античку културу за идеале 

лепоте проглашени су људско тело и 

природа. Најупечатљивији израз рене-

санса имала у уметности, књижевности, 

сликарству и вајарству, па су споменути 

највећи писци: Рабле, Еразмо Ротердам-

ски, Шекспир, Сервантес и њихова дела. 
Затим су представљена дела 

најпознатијих ликовних уметника: Лео-

нарда, Микеланђела, Ботичелија, Дирера, 

Рафаела, Тицијана. Ученици су посма-

трали слике, илустрације, сазнали у којим 

су музејима изложена дела и разговарали 

са наставницима о њима. Уочавали су 

главне карактеристика дела: описивање 

лепоте живота, природе, жене, мушкарца, 

божијих дела. 

За утврђивања градива организован 

је квиз „Препознавање“, ученици су 

посматрали одређена дела ликовне 

уметности и одговарали на питања: Које 

је то дело? Ко је аутор?  

Часови су били интересантни, по 

оцени и ђака и наставника, а осим знања 

ученици су добили и идеје за сликање, те 

су урадили неколико одличних ликовних 

радова. 

Слободан Карановић 

Нада Аранђеловић 

Д а н  ж и в о т и њ а  

Обележен је дан животиња, 4. 

октобар, ученици виших разреда су на 

часовима ликовне културе разговарали о 

значају хуманог односа према животиња-

ма, а онда су цртали радове на ту тему. 

Нада Аранђеловић 

У г л о в и  

Угледни час из математике одржан је 

4.11.2013. године. у VI1, наставна 

јединица: Конструкција неких углова. 

Новина је била што је конструкција свих 

углова представљена у ППТ презентацији, 

без употребе шестара и лењира и цртања 

на табли. Ученици су пратили упутства из 

презентације и конструисали углове на 

папиру. Овај начин рада показује деци 

колико је рачунар моћно средство у 

стицању нових знања. Ученици су 

оценили час веома успешним, велики број 

њих урадио је задати домаћи задатак. 

Ружица Танасковић 

Ш у м а р с к и  в и ш е б о ј  

Јавно предузеће за газдовање 

шумама „Србијашуме“, шумска управа 

„Липовица“ орагнизовало је Шумарски 

вишебој за ученике основних школа, на 

Космају, 11. октобра 2013. Четири 

такмичара, две девојчице и два дечака из 

седмог и осмог разреда, и наставници 

географије и ТИО су били представници 

наше школе. Осим њих учествовали су 

ученици још четири школе из Сопота, 

Младеновца и Влашке Они су се 

надметали у дисциплинама: хајдучко 

прескакање трупаца различите висине, 

ручно круњење клипова кукуруза, 

прелазак преко дебла, скок са пања на 

пањ, прелазак преко брега, карике на 

марике, закуцавање ексера у пањ, 

тестерисање дрвета. Екипа наше школе је 

освојила друго место. Ученици и 

наставници су добили прикладне награде 

и по мини оброк у природи. 

Радица Јаћимовић 

Саша Живановић 

Жељка Петровић 



Чаролије број 14 2013. година 

страна 17 

Ф р а н ц у с к и  ј е з и к  

Обележен је Европски дан језика, 

26. септембар, Ученицима је прочитан 

чланак у вези са тим даном, а затим је 

уследила дискусија о значају очувања 

матерњег језика, јер се на тај начин чува 

и култура једног народа, и неопходности 

познавања што већег броја страних 

језика, јер то ствара велики број 

могућности у животу човека. 

У шестом разреду, у оквиру 

наставне јединице La planète bleue a la 

parole (Плава планета има реч), ученици 

су усвојили вокабулар везан за екологију. 

За домаћи задатак су добили да 

напишу фразе везане за заштиту природе, 

ваздуха, животиња..., комбинујући речи 

које су научили и да нацртају пратећу 

илустрацију за своје пароле. Следећи час 

је био посвећен презентацији њихових 

радова: свако од њих је излазио испред 

табле, читао своје пароле, а остали 

ученици су се након сваке јављали и 

преводили са француског на српски.   

Ученици су научили како да 

комбинују и примењују усвојене речи, 

развили су еколошку свест, изразили 

своју креативност, обновили употребу 

презента и императива.   

На часу француског језика, у 

седмом. разреду, у оквиру наставне 

јединице Le Géant (Див), ученици су 

усвојили вокабулар везан за причање 

бајки. За домаћи задатак су писали бајку 

користећи речи и фразе које су научили, 

и цртали пратећу илустрацију за своју 

бајку. Следећи час је био посвећен 

презентацији тих бајки: ученик је излазио 

испред табле и осталима препричао или 

прочитао своју бајку, а затим је одговарао 

на питања постављена на француском 

језику од стране ученика и наставника.  

Ученици су обновили усвојени 

вокабулар, научили како да га примењују, 

изразили своју креативност и машту, 

обновили различите начине постављања 

питања и давања одговора на француском 

језику.   

 

Тања Бабић 

Е н г л е с к и  ј е з и к  

Ученици петог и шестог разреда су 

израђивали пројекте на теме: A year in my 

life My family и A fictional family. Радили 

самостално на папиру или у свескама, а 

потом су усмено излагали своје пројекте.  

Ученици седмог и осмог разреда су 

израђивали пројекте на теме An important 

event in the history of my country и Pop 

music. Радили самостално у паровима или 

у групама. Већина пројеката је била 

одрађена у облику ППТ презентације. 

Интересовање ученика за израду оваквог 

рада је било велико. Остварена је и 

успешна електронска комуникација, 

ученици су ми слали различите верзије 

презентације ради провере. Две групе су 

пројекте радили уз помоћ речника, што је 

похвално, јер већина ученика користи 

google translator.  

Марина Ружић 
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Косово и Метохија 
 

У VIII1 одржан је угледни час из географије, наставна јединица „Косово и Метохија“, 

по много чему другачији од уобичајеног. Коришћена су разноврсна наставна средства, а 

кроз ППТ презентацију и пратеће коментаре ученика истакнуте су историјске, географске, 

природне и културне карактеристике Косовске и Метохијске котлине. Посебан печат 

остварен је идејом да наставница и ученици наступе у народној ношњи тог краја и да 

потом, тако одевени, изведу изворну, стару песму са Косова: „Еј драги, драги“. За крај су 

наставница и мајке ученика осмог разреда припремиле изненађење - послужење 

традиционалним српским специјалитетима из наше јужне покрајине. 

Ученици осмог разреда су веома добро усвојили градиво кроз очигледну наставу, а 

присутни су изашли из учионице са дивним утисцима. 

Часу су присуствовали и ученици седмог разреда, неколико наставника, педагог и 

библиотекар. Специјални гости су били ученици четвртог разреда из Поповића. Тако је 

реализован и час наставника предметне наставе у четвртом разреду, предвиђен Развојним 

планом школе.   

Радица Јаћимовић 
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Ноћ вештица - Halloween 
 

Ноћ вештица се прославља 31. октобра, ноћ пре дана Свих светих. Овај празник је 

углавном популаризован у западном делу света, у Сједињеним Америчким Државама, 

Канади, Ирској, Великој Британији, Аустралији и Новом Зеланду. Назив Halloween је настао 

од назива келтског празника All Hollow's Eve, односно вече свих светих.  

Када се спомене Ноћ вештица, 

већини људи прво падне на памет бундева 

којој су издубљене рупе у облику очију, 

носа и уста и свећа која их осветљава 

изнутра. Верујући да је глава најмоћнији 

део тела, Келти су стављали главу поврћа 

на свећу како би отклонили сујеверје, и 

најчешће је то била репа. По старој Ирској 

легенди постојао је фармер Џек, похлепни 

коцкар, који је успео да протера ђавола на 

дрво и тамо га држи заробљеног уклесавши 

у дрво крст. За казну ђаво га је проклео да 

заувек лута ноћу осветљавајући пут свећом 

која светли из репе. Како су се из Ирске 

људи досељавали у Северну Америку у 

потрази за бољим животом, крајем 19. и 

почетком 20. века у Ноћи вештица репа је 

замењена бундевом, која је на америчком 

тлу најбоље успевала. 

Најчешће активности којима се 

обележава овај празник су: костимиране забаве, прављење лампе од бундеве, гледање 

хорор филмова и читање страшних прича. Деца иду од врата до врата,траже слаткише и 

узвикују "trick or treat" (смицалица или посластица) правећи разне несташне шале. По 

овом древном паганском обичају, древни Келти су мислили да се зли духови могу умирити 

слаткишима. Из тог обичаја касније се развила традиција да деца те вечери иду од куће до 

куће тражећи слаткише. 

 

Ноћ вештица постаје део поп културе, па се обележава у многим земљама 

маскембалима и журкама које за циљ имају добру забаву.  
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Ч а с  у  I V 2  

Ученици IV2 су на часу енглеског језика, у оквиру лекције о празницима, који се 

прослављају у Великој Британији и другим земљама на енглеском говорном подручју, 

организовали забаву поводом Ноћи вештица. Донели су бундеву у коју су убацили свећу, 

направили маске духова, костура и вештица. Било је ту и целих костима, као што је костим 

вештице, заједно са метлом. 

Израдили су ликовне радове на тему Ноћ вештица и поставили их на пано. Сами су 

припремили разне слаткише којима су се на крају часа почастили. 

Такође је организовано такмичење у хватању јабуке зубима.  

Овај час је имао за циљ да ученицима приближи обичаје и културу народа чији 

језик уче у школи. Ученици су радо учествовали 

у свим активностима и у разговору са 

наставником изнели су позитивне утиске, као и 

жељу да постоји више часова оваквог 

карактера. 

Јелена Стевановић 
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Спорт 
Спортска недеља за ученике нижих разреда организована је последње недеље 

септембра 2013. године ради промоције здравог живота, развоја свести код ученика о 

важности сопственог здравља и о потреби неговања и развоја физичких способност. Сваки 

дан је имао своју тему и различите активности. 

Старе игре – Разговарало се о играма некада и играма сада. Затим је направљено 

краће такмичење у одабраним играма. 

Елементарне игре - Развијање способности, пажње и брзине кретног реаговања на 

разне договорене сигнале у условима које намеће игра и такмичење. 

Атлетика - Ученици су се такмичили у брзом трчању и скоку у даљ. 

Тимске игре - Ученици су подељени у више екипа и надметали су се у омиљеним 

спортовима: између две ватре, фудбал, одбојка. 

Полигон – Утврђивање разноврсних навика кретања у комбинованом и брзом 

извођењу, развој сналажљивости и спретности. 

За ученике виших разреда недеља спорта је организована на другачији начин. 

Током Дечије недеље два дана су била посвећена спорту, часови редовне и изборне 

наставе и секције. Посебно је важан део био турнир у фудбалу, који су организовали 

ученици седмог и осмог разреда. 
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Актив наставника физичког васпитања Сопота и Општина Сопот организовали су и 

међушколско такмичење у више спортских дисциплина, у екипној и појединачној 

конкуренцији.  

Такмичење је одржано у Основној школи „Јелица Миловановић“, 28. новембра и о 

томе су ученици, учесници написали извештаје за Чаролије.   

И з в е ш т а ј  о  т а к м и ч е њ у  у  С о п о т у   

Ученици VIII1 и VIII2. су 28.11.2013. ишли у Сопот на општинско такмичење у 

спортским дисциплинама. Требало је да понесем фотоапарат, али сам га случајно 

заборавила, било ми је криво, па сам се извинила наставнику. Када смо стигли, одмах 

испред сале сликали смо се Невениним телефоном. У сали је било ученика из четири 

школе, гужва и галама, одушевљена сам. После краћег времена дошао је један човек, 

рекао нам да се пресвучемо, јер ускоро играмо баскет са екипом сопотске школе. Јелена 

Јовановић, Јелена Димитријевић и ја излазимо на терен, али су наше противнице јаке, тако 

да им нисмо могле ништа. После баскета је био фудбал, а затим атлетика. У атлетици је за 

нашу школу трчала Јована, ту смо изгубиле, али нема везе, такмичили смо се даље.  

 

У конкуренцији дечака освојили смо друго место, а нисам сигурна ко је од девојчица 

победио. Следи гимнастика, ту смо школу представиле Јелена Јовановић и ја. Било нам је 

речено да треба да прескочимо шипку на одређеној висини. и ми смо освојиле друго место. 

Од дечака школу је представљао Лазар Илић, и заузео треће место. После тога било је 

бацања кугле, па полигон. У бацању кугле, школу је представила Исидора Бабић. Полигон 

је био занимљив, али ни на њему нисмо имали среће. 

На крају смо добили пљескавице које ми се баш и нису свиделе али добро. Сликали 

смо се сви заједно, све четири школе и кренули кући аутобусом у 14.10. 

 

Биљана Јовичић VIII1 
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С п о р т с к а  р е п о р т а ж а  

Дана 28.11.2013. године пут спортске славе упутила се мала експедиција седмог и 

осмог разреда, заједно са наставником Мирославом. Наоружани спортским духом, жељни 

победе још у аутобусу смо разрађивали тактику.  

А, на такмичењу први је лед пробио наш Марко Вукмирица скочовши 2,25 m таман за 

друго место. Каква мотивација за екипу, па он је прескочио своју висину и још мало више! 

Са трибина се чује: Браво! Напред! После успешног старта и понети подршком, бриљирају 

Марко, опет, и Исидора Бабић и освајају још једну сребрну медаљу.  

На терен затим излази женска баскет екипа. Противнице су љуте Сопоћанке, које 

побеђују са 11:2. Наше су се девојке бориле и часно изгубиле, али има ко ће да узврати. 

Момци побеђују ривале из Сопота са тачно 11:2. 

 

Да не буде само хвалисање, треба рећи да смо у одбојци изгубили, а ни фудбал нам 

није јача страна. Раља је победила са 5:0. 

Него, да се вратим успесима. Трчање на 500 метара је следећа дисциплина. На терен 

излазе Драгана Пауновић и Јована Николић. Гага одустаје у трећем кругу, остајем само ја 

да браним боје наше школе. Пролазим четврта кроз циљ. Замало да у једном тренутку 

одустанем, али сам стисла зубе и истрчала стазу.  

Наш образ је осветлао Филип С. Живановић који је у трци на 800 m освојио треће 

место. На крају такмичење у полигону, нисмо били сјајни, више среће следећи пут. 

Ето, другари, немамо често прилику да представљамо школу, али кад је добијемо, 

дамо све од себе. У укупном скору, били смо трећи. Наш капитен је, верујем задовољан. 

 

Јована Николић VIII2 
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Дечије стваралаштво 

У  к у ћ и  ч а р о б њ а к а  

Једне ноћи сам сањао да 

сам у свету чаролија. Видео сам 

много чудних људи, необичних 

ствари, бића са других планета. 

Шетао сам кроз тај свет и наишао 

на предивну кућу, као из снова. 

Била је жута, имала је беле 

дрвене прозоре и врата. Покуцао 

сам на врата и она су се 

отворила. Унутра ме је чекао Уча, 

чувени чаробњак. Његово одело 

је сијало, носио је плави огртач и 

плаву капу, у руци је држао чаробни штапић. Одвео ме је у радну собу. Била је велика и 

дивно уређена, велики сто, неколико столица, много необичних предмета, мени 

непознатих. Полица је заузимала читав зид, а на њој су биле књиге пуне чаролија. 

Питао сам га да ли је он створио овај свет чаролија. Одговорио је да јесте и да се тај 

свет зове Чудоград. Причао ми је о бићима и стварима које сам видео. На крају сам питао 

да ли може да створи за мене једног малог пса. „Наравно“, рекао је и тог трена се појавио 

пас. Загрлио сам га и дао му име Мики. 

У том тренутку сам се пробудио и видео да мој пас Мики поред мене. Био сам много 

срећан. Волео бих да опет одем у Чудоград и да се дружим са чаробњаком. 

Михаило Менићанин V2 

У  к у ћ и  ч а р о б њ а к а  

Шетао сам прошле јесени шумом у потрази за печуркама. Брао сам на скровитим 

местима. Онда сам угледао једну велику, необичну печурку, повукао сам је према себи и 

десило се чудо. Испред мене се створила кућа. Пришао сам вратима, притиснуо кваку, а 

два огромна пса су се створила из амене. Залајали су тако гласно да су све птице из шуме 

полетеле ка облацима. „Добре куце, нећу вас повредити“, рекао сам и пси су ишчезли. 

Врата су се отворила, ушао сам у ходник, а у њему хиљаду врата. Поред мене је стајао 

светлуцави џак, знао сам шта је у њему. Узео сам га и просуо по себи магични прах, а онда 

рекао: „Хоћу да видим власника ове куће“.  

И ево ме у једној соби поред чаробњака. Гледа у велику посуду у којој је необична 

шарена течност, заузет је спремањем чаробне формуле. Поздраво сам га и питао да ли му 

треба помоћ. Одговорио је да треба и зазвиждао. Преда мном се створила полица са 

чудним предметима. Узео сам епрувету у којој је била мала вила. Додао сам је чаробњаку. 

„Добро, а сад ми дај најнеобичнију ствар са полице“, рекао је. „Овде је све необично“, 

помислио сам. „Ха, жаба, можда је то, уствари, необично“. Дао сам му жабу и он је ставио 

у посуду. Чуло се шиштање и из смесе је излазио шарени дим. „Ово све може претворити у 

нешто друго“, казао је и веома малом кашиком захватио мало течности. Просуо је кап на 

под и кућа је постала замак. 

У замку је било различитих бића, баш оних које сам желео да упознам. Видео сам 

трола, зеленог, баш као што сам га замишљао, Чаробњак ме је водио кроз замак, дуго смо 

истраживали и посматрали разна необична створења. А нас нико није видео, тајна 

формуле је била у томе да онај ко има течност буде невидљив. Баш је било узбудљиво. 

„Сад је време за још једну промену“, рекао је чаробњак после дуго, дуго времена и 

просуо још једну кап. „Чудно, ово је моја соба, а где је чаробњак?“ – питао сам се. 

Чаробњака није било, ни моје корпе са печуркама. Остало је сећање на чудесну авантуру. 

Надам се да ће се ове јесени десити нешто слично. 

Младен Гајић V2 

Стева Секулић III1 
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Л а ж н о  с у  м е  о п т у ж и л и  

Сваког дана проводим време са својом браћом и сестрама из фамилије. тако да увек 

може доћи до неспоразума и лажне оптужбе. 

Као и увек, ту је игра која је неизбежна свакога дана. Док сам се са сестром играла, 

наш млађи брат је негде отишао и смишљао неки несташлук. Увек са њима у игри ја 

попуштам, па сам овог пута исто урадила. Узели смо оловке и креде да се играмо 

учитељице. Моја сестра је кредом писала по фасади куће, а брат и ја смо били ученици. 

Тада се однекуд појавила њихова мама и почела је да виче и грди шта сам то урадила. 

Рекла сам да то није моје дело, али сестра ме је лажно оптужила да јесте и свима 

испричала да сам ја то урадила. Много сам плакала, јер је била неистина. 

Када је прошло неко време, знајући каква сам ја, схватили су да је то дело моје 

сестре, а не моје. Тако је она на крају морала признати шта је урадила. 

 

Тамара Трајковић III1 

Л а ж н о  с у  м е  о п т у ж и л и  

Понекад нисмо свесни шта радимо и како се 

понашамо према другима у животу. 

Једнога дана отишла сам са породицом код 

сестре од тетке на рођендан. Било је лепо. Играла сам 

се, јела и наравно уживала са сестром и њеним 

пријатељима. Све је било лепо до тренутка када је 

требало да се вратимо кући. Сестра ме питала да 

нисам случајно видела минђуше на столу. Пошто су 

сви другари отишли, једино сам ја остала сумњива. 

Наравно, минђуше су биле веома вредне. Они су 

рекли мојој мајци да сам ја то узела. Моја мама је 

рекла да никада ништа нисам украла, нити ћу 

украсти, али они наравно нису поверовали. Када сам 

дошла кући била сам много уплашена. Да сам их 

узела ја бих их вратила, али како да вратим када их 

нисам узела. Сутрадан је моја тетка звала и рекла да 

је сестра нашла минђуше испод стола.   

Много ми је било криво што су ме тако брзо 

лажно оптужли. Сада знам да никад нокога не треба 

оптужити за нешто што није сигурно, јер је то јако 

ружно. 

 

Бојана Јовановић III1 

Анђела Тошић V2 

Оливера Жмурић V1 
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З а н и м љ и в  с у с р е т  

Сусрет какав се раније 

није десио, срела сам особу која 

ми је измамила осмех на лице. 

Виђам га на тренингу и сваки 

пут осетим узбуђење. Он ми 

улепша дан, због њега знам шта 

значи заљубити се. Не дружимо 

се много, разменимо поздрав, 

„ћао“, али и то је довољно да се 

све у мени преокрене. Не знам 

шта да радим кад је у мојој 

близини, збуњена сам и само 

гледам у њега. Његов поглед 

упућен мени пробуди неописив 

осећај. Мој живот је апсолутно 

савршен тих неколико секунди. 

Сваки сусрет са њим је посебан, 

сваки пут другачији, лепши.  

Једва чекам тренинг, кад 

уђем у салу желим да 

разговарам са њим, да сазнам о 

чему размишља, шта осећа 

према мени. 

Стално мислим на њега, по 

први пут осећам љубав, колико 

може да буде лепа, али и болна. 

Све од сусрета који ми је 

променио живот, на боље. 

Сања Симић VII2 

 

П и с м о  к о ј е  н и с а м  

п о с л а л а  

Драги мој, 

Пишем ти ово писмо, јер не могу да скупим храбрости да ти кажем све у лице. Од 

нашег првог сусрета све се променило. Заволела сам те. Мислила сам да је глупо волети 

неког ко те може повредити и згог кога ћеш патити. И није ми било јасно зашто сви говоре 

о љубави. Обећала сам себи да нећу бити у таквој ситуацији, а, ипак, кршим обећање.  

Променио си све у мом свету. Сваки пут кад те видим, моја заљубљеност је све већа. 

Схватам какву моћ љубав има. Моје срце је изабрало тебе, да сазна шта је љубав, да ме 

водиш чаробним путем. Све што радим као да посвећујем само једној особи, теби. Ти си 

инспирација, дајеш ми снагу да урадим оно што сам мислила да не могу. Кад си поред 

мене, у твојим очима видим цели свет. Желим да знаш да бих све за тебе урадила и да те 

волим – највише. 

Нема тренутка да ми ниси у мислима, да не размишљам како би било да ти и ја... 

Замишљам ситуације у којима смо заједно и надам се да ће то постати стварност. Онда се 

питам: „Шта ја то радима и зашто?“  

Тата ми каже да прва љубав заувек остаје и никад се не заборавља. То је добро, јер 

не желим да те заборавим, да постанеш избледела успомена.  

Написала сам писмо али не могу да га пошаљем. Више је за мене, подсећа ме на прву 

љубав, на прву патњу, на то да те волим. 

Твоја Сања 

Сања Симић VII2 
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П и с м о  к о ј е  н и с а м  п о с л а л а  

Драги пријатељу, 

Сећам се сваког тренутка који смо заједно 

провели, како си својим крупним очима гледао 

док сам ти причала. А, тек колико смо волели да 

се заједно играмо! Сећаш ли се кад смо 

комшијама куцали на врата за Божић, а затим 

бежали да нас не виде? И нашег одласка на море 

са родитељима и мазања блатом да би нам кожа 

била лепша? Верујем да памтиш како сам ти 

крала бомбонице, а ти после тога ниси сатима 

причао са мном.  

Кад смо учили да пишемо, рекао си да 

нећеш ни ићи у школу ако је тако тешко. Обузима 

ме бол и туга, сетим се да ти ниси ни стигао да 

видиш шта је школа, да урадиш први домаћи 

задатак, нити да поделиш ужину са другом. 

Био је сунчан дан и чекала сам да дођеш код мене. Припремила сам играчке и 

сређивала собу, а онда чула комшијин разговор са сељанима: „Јадно дете! Још није видео 

шта је живот, а већ је отишао на други свет!“ Срце ми застаде, руке почеше да се тресу, а 

сузе кренуше. „Боже, да ли се ово стварно дешава, или је најгора ноћна мора?“ – помислих 

у тренутку.  

Сваки следећи дан није био исти без тебе. У сваком другу сам те тражила, али ти си 

јединствен и незаменљив. Године пролазе, бол се ублажава, али не нестаје. Кад год 

помислим на тебе сетим се дивних дана које смо заједно провели и срећног доба. 

Жао ми је што не могу теби да прочитам ово писмо да знаш колико те волим и колико 

ми недостајеш. 

Твоја Тања 

Тања Гајић VIII2 

П и с м о  к о ј е  н и с а м  п о с л а л а  

Драги тата, 

Годинама ово желим дати кажем. Од кад сам се 

родила, превише сам везана за тебе. Свугде си ме 

води, мазио ме, испуњавао жеље, волео ме. Али, 

зашто си отишао да радиш тако далеко? Зашто ниси 

нашао посао у Београду? Долазиш кући викендом, 

немамо довољно времена за разговор. Током недеље 

чекам шест сати, време да се пробудиш и да ме 

зовеш, да ти чујем глас. Љута сам на тебе што ниси 

ту. Колико пута ми се деси нешто лепо, а ти ниси ту 

да ти испричам. Наравно, могу да причам са мамом и 

сестрама, али то није исто.   

Тешко ми је. Годинама радиш тамо, не знам како 

то више да поднесем. Никад не показујем своја 

осећања, зато ти пишем, да објасним да си ми стварно 

потребан. Јуче сам пробала хаљину, прелепа је, 

дивно ми стоји. Једва чекам да викенд да и сам 

видиш, одушевићеш се! 

Теодора 

Поново читам писмо, размишљам шта да радим. Знам да би га оваква порука могла 

повредити, а то не желим. Нећу га послати. Само се надам да ће се ускоро вратити кући. 

 

Теодора Живановић VIII2 

Александра Илић VII2 

Јована Ерић VII1 
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Ш т а  м и  с е  т о  д о г а ђ а  

Дешава се нешто чудно од пре 

месец дана. Имам проблем. Срце ми 

куца толико страшно да боли. Осећам 

некаву трему, али не као кад треба да 

одговарам, него потпуно другачију. 

Свакакве мисли ми се врзмају по 

глави, тешко ми је. Не знам шта ме је 

снашло, помислим да је то нека 

болест, па се уплашим од те мисли и 

најежим. Пар дана касније обузме ме 

неки диван осећај, све ми је лепо и 

нико не може да ме изнервира. А, срце 

опет лупа јако и уздишем врло дубоко.  

Прође једна девојчица поред 

мене и насмеши се и ја схватим шта ми 

је. Љубав. Знам и у кога сам се 

заљубио. Није то осећај као пре, као 

кад сам био клинац, него сасвим 

различит, јединствен и чаробан да се 

описати не може. 

Али, може бити инспирација за 

писање оваквог састава. 

Михаило Јаковљевић VI2 

З а н и м љ и в  с у с р е т  

Сусрет са једном особом ми улепшава дан. Срећемо се сваког дана у школи, 

разговарамо о нечему. разговори су празни и скоро да немају смисла, а нама толико значе. 

Понекад је довољно „ћао“, понекад је важан само сусрет, речи и нису потребне. Живимо у 

истом селу, па се срећемо и ван школе и то је најлепши део дана. Он ме чинии срећном и 

изузетном, можда почињем да се заљубљујем. Кажу да прве љубави почињу баш у овим 

годинама, између седмог и осмог разреда. Мени је све чудно и збуњујуће. Кад га видим, 

узбуђена сам, као да осећам трему.   

Он има браон очи и моје је висине. Раније нисам обраћала пажњу на њега, боље смо 

се упознали прошлог лета, на распусту, од тада се дружимо. Видим по њему да је тотално 

збуњен док разговарамо, и он има трему. Можда се и он осећа исто као ја. 

Љубав, заљубљеност, чудо? Нисам сигурна шта је ово. Чудо, јер се мени дешава, или 

ће се десити? Тренутак 

збуњености, лептирићи у стомаку. 

Мени је то помало смешно и у том 

тренутку изгледам смешно, 

вероватно. Сусрет са њим ме чини 

нервозном. Трудимо се да 

оставимо добар утисак једно на 

друго, али се обоје укочимо, 

збунимо. По причама које сам 

чула од старијих, све то личи на 

љубав.  

Сусрет чини и њега и мене 

срећним, све је ту - погледи, 

осмеси и чудни осећаји. Све то 

значи - љубав између нас двоје. 

 

Тамара Станковић VII2 

Александар Јоксић VI2 

Сања Симић VII2 
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Ј е д а н  с т а р и  з а н а т  

Давно, давно, још док су наше баке била деца, још је постојао занат предења вуне. 

То је био женски занат. Још у средњем веку свака девојка или жена која је држала до себе 

морала је да зна да преде вуну. Наравно да би се до предења дошло моралe су се најпре 

ошишати овце, то се најчешће радило лети. Када се вуна ошиша она се најпре опере, 

после прања се рашчупава и после још сличних обреда се вуна прела на преслици. Та вуна 

се стави на преслицу, једном руком, обично десном, се преслица окретала у круг, а левом 

би се извлачиле танке нити које се упреду тј. намотавају на вратило. После упредања се 

готово плетиво умота у клупчиће од којих би се касније хеклало, ткало и плело. Раније су 

се људи састајали увече после завршеног посла и девојке и жене би преле вуну, плеле, 

хеклале и ткале причајући шта им се издогађало у току протеклих дана.  

Данас је тај занат сасвим замро и готово је незамисливо да жене и девојке то раде, а 

са нестајањем тог заната полако нестају и делови наше традиције, нарочито обичај 

усменог певања и приповедања. 

Милица Ристић VII1 

Н е с т а ш л у к  

Чини ми се када сам био млађи да је све било много лепше и лакше, нико, нико ми 

није замерао због несташлука. Годинама сам смишљао разне сцене, заправо нисам их 

смишљао, него су оне долазиле саме од себе. У мојој породици има доста смеха, јер је 

велика, па забави и смешним догађајима никад краја. Ево изабрао сам један који је по 

мени најсмшнији.  

Једног дана смо сви чистили двориште, а истовремено ме је мој брат задиркивао. 

Када смо завршили, онако уморни сели смо да се одморимо, а мој брат је отишао у своју 

собу и заспао. Мени је било досадно и хтео сам да му вратим за све оне шале. Скочио сам 

са кревета, отрчао, обукао пиџаму и ушао у његову собу. Било је седам сати после подне. 

Ухватио сам га за раме и викао: „Устај човече, оде ти аутобус!“ Истрчао сам из собе 

смејући се наглас, отишао сам код маме. Мој брат је скочио збуњено и уплашено, почео да 

скупља књиге и ствари у ранац, облачио се успут, протрчао је поред мене и маме вичући: 

„Зашто ме нисте будили раније!?“ Мама и ја смо се смејали а он се умио, изашао из 

купатилла са једном обученом ногавицом панталона, сео на кревет и почео и сам да се 

смеје. 

То је само један од низа смешних догађаја који се дешавају у мојој породици! 

Никола Петровић V1 

Александра Бошњаковић VII2 



Чаролије број 14 2013. година 

страна 30 

Сусрет са писцем 
 

Захваљујући доброј сарадњи са Центром за 

културу Сопот имали смо част да у нашој малој 

школи угостимо песника Мошу Одаловића. Он 

пише и приче и романе, али и слика. Добитник је 

више награда Невен, Забавникова, „Златног 

кључића“ града Смедерева... 

Сусрет са песником у Малој Иванчи, 

28.11.2013. године, имао је две епизоде, са 

ученицима виших разреда и са оним млађима. 

О сусрету пишу једна ученица и једна 

учитељица. 

М о ш о  О д а л о в и ћ  у  н а ш о ј  ш к о л и  

Он је јако духовита личност. Као разлог томе навео је то што је рођен 1. априла. Од 

самог упознавања па до растанка, Мошо Одаловић је пленио својом непосредношћу, 

духовитошћу и топлим стиховима које је вешто преплитао са лепим анегдотама свог 

сиромашног послератног детињства. Посебно је интересантна била она о купању деветоро 

браће и сестара, уз песму „Ма каква дивота“. 

Овај песник пише само за децу, јер како је и сам рекао: „За родитеље ћу писати када 

буду добри као деца, сто значи - никад“  

А чак је у једном тренутку и нас укључио у извођење својих стихова, када нам је 

казивао стихове песме „Ветар ми је однео панталоне“, а ми смо имали почасну улогу ветра.  

Он је аутор оне чувене песме: „Мајка је глагол од глагола радити“, а ја сам сигурна 

да сви ми мислимо да маме јесу „глагол од глагола радити“, јер као што и Мошо у 

стуховима каже: 

Родити, подојити, повити, покрити, 

прићи, обићи, опет подојити; 

стално је ту, нећеш се прехладити -  

мама је глагол од глагола радити. 

Доручак, ручак, ужина, вечера, 

двадесет слатких и пет без шећера; 

минут надокнадити, несаницу зарадити -  

мама је глагол од глагола радити. 

Показао нам је и како најлакше 

нацртати врапца. Између осталог нам је и 

рекао да кад год нам је досадно да би 

требало да цртамо, је то умирује. И рекао 

је да је то и сам некада радио када је 

био узнемирен, и да је од тог шкрабања 

по папирима дошао до тога да сада слика 

и илуструје за познате писце.  

Надам се да ћемо поново имати задовољство да се дружимо са још неким 

књижевником и да се са његовим делом упознамо на овако непосредан и забаван начин. 

Милица Ристић VII1 
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Д е ц а  и  п е с н и к  

Као припрему за сусрет са песником, ученици нижих разреда су се упознали са 

његовом поезијом и научили напамет неколико песама које су рецитовали пред песником. 

Сурет је протекао у веселој и опуштеној атмосфери, песник је анимирао децу, наводио их 

да глуме и да све време буду активни.   

Ксенија Илић 
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Стручно усавршавање ван установе 
 

Смотра стваралаштва школских библиотекара, стручни семинар (бр. 6 у Катологу 

2012/2013, 2013/2014), одржана је на Међународни дан школских библиотека, 28. октобра 

2013. године у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду. 

То је семинар на коме се презентују примери добре праксе, а ове године четири 

колегинице су представљале нашу школу. 

На Смотри су учествовале Софија Зећовић, Наташа Демић и Слађана Галушка са 

радом на тему „Комуникација“ и Нада Аранђеловић са радом на тему „Лого“. Наташа Демић 

и Слађана Галушка су говориле о пројекту „Комуникација“ који је реализован током 

школске 2012/2013. године и истакле његове утицаје на побољшање рада школе које се 

наставља и у 2013/2014. години.  

Нада Аранђеловић је говорила о току израде ликовних радова, припреми материјала 

за конкурс и за изложбу. На Смотри су били изложени радови ученика наше школе на тему 

„У бојама Смотре – Лого“ и постер којим се представља рад ученика и наставника ликовне 

културе. 

 
Иако радови нису били награђени, били су запажени и похваљени на изложби, а 

наша школа је представљена на најбољи начин. 

Презентације припремљене за Смотру и најбољи ликовни радови су постављене на 

сајту школе http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/. 

Кратки прилог о Смотри и изложби ликовних радова је постављен на сајту школе 

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/smotra_2013.pdf. 
 

Слађана Галушка 

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/
http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/smotra_2013.pdf

