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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Ове Чаролије започињемо другачије него раније, честитком за Нову 2014. годину. 

Следе прилози о активностима у школи и стална рубрика Дечије стваралаштво. Рубрика 

Сарадња са локалном заједницом посвећена је активностима у Библиотеци у Малом 

Пожаревцу и необичној чајанки. 

Представљамо пројекат Његош – историја, уметност, фантазија, јавни час у Малој 

Иванчи и друго извођење у Малом Пожаревцу, који је и део стручног усавршавања у школи. 

За љубитеље Реље Петровића и Деми Ловато објављујемо интервјуе које су урадиле наше 

новинарке. 

На крају вас чека прилог о обележавању Светог Саве. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

Александра Васић V2 
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Честитка  

Н о в о г о д и ш њ е  р а д о с т и  

Крај децембра у нашој школи увек носи неку лепу и свечану атмосферу. Оцене се 

закључују, на помолу је тај благодатни распуст, а уз то све полако захвата и магично 

новогодишње расположење. 

Годинама уназад наши ученици самоиницијативно улажу много труда да своје скромне 

учионице украсе и њихова креативност сваки пут наново изненади и развесели и наставнике 

и све који завире у нашу школу тих дана. Из тог разлога ове године смо донели и одлуку да 

се симболично награди креативност и ентузијазам наших ђака, тако што ће креатори 

најлепше украшене учионице добити на дар слаткише. 

Та вест је додатно појачала жар ученика и распирила њихову маштовитост и 

такмичарски дух. Да би све било у маниру фер плеја, одабрали смо и независни жири, 

колегинице које нису разредне старешине. 

Жири је имао тежак задатак, сва одељења су маштовита, а нарочито је импресивна 

чињеница да су декор ученици сами направили као прави уметници са папиром. У Поповићу 

ученици су украсили учионице и припремили приредбу за родитеље, па су оба одељења 

равноправни добитници награда. Све учионице у Малој Иванчи биле су дивно уређене и 

украшене. Ученици петог и шестог рзреда су поделили награду, а у Малом Пожаревцу 

награда је припала ученицима петог разреда. Одлука је објављена на јавном часу, 26.12. у 

Малом Пожаревцу, током емисије Озбиљни разговори. 

 

Последњи дан првог полугодишта, весели дан, протекао је у знаку забаве и похвала. 

Директор је обишао све разреде, разменио са децом новогодишње жеље и честитке и 

„снимио“ амбијент и декор свих учионица, уз искрене похвале за очигледан труд и 

креативност ђака. Занимљиво је да је првобитна одлука да се награди по један разред у 

сваком објекту наше школе, тог дана промењена и сва одељења у Малој Иванчи су дарована 

слаткишима, управо због изједначености у залагању и наше жеље да тог претпразничног 

дана сви славе са једнаком радошћу. 

Па, нека цела ова 2014. година свим ученицима и наставницима буде обележена 

радошћу и креативношћу. 

Данка Стојановић 
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У учионици I3 и III3 

К а л е н д а р  

Једна од активности којом ћемо се бавити целе ове школске године је израда 

календара. Замислили смо да нам за сваки месец послужи по један хамер папир и већ смо 

урадили четири  

Током месеца прикупљамо одабране радове са часова, извештаје о обележавању 

битних датума, описе неких занимљивих догађаја, илустрације - све што нам је обележило 

тај месец. Све делове качимо на зид на видно место. Ученици тако могу стално да се 

подсећају онога што смо радили, да се труде да се и њихови радови нађу на календару, да 

развијају сарадничке односе, да правилно процењују своје и туђе радове. На крају све 

уобличимо у месечни календар. Називи месеца су исписани занимљивим словима. 

Напредак у организацији рада се види у томе што је сваки следећи месец осмишљен 

другачије, маштовитије и занимљивије. Ученици расправљају о новим идејама и већ су 

осмислили изглед календара за следећи месец. 

П р е д с т а в а  

Ученици првог разреда су 27. децембра путовали у Београд у Дом синдиката на 

новогодишњу представу. У аутобусу су се упознали са другарима из Раље, са којима смо 

заједно путовали. Представа је била одлична, глумци су анимирали децу, тако да су сви 

били учесници. Посебно изненађење били су пакетићи који су их чекали на седиштима. 

Срећни и весели смо се вратили кућама. 

Ружица Будимкић
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Дечије стваралаштво 

М о ј а  п у с т о л о в и н а  

Пустоловина је почела кад 

смо моја другарица Слађана, мој 

брат Лука, деца из мог одељења и 

ја решили да идемо у лов. Била 

сам вођа, а ишли смо у лов на 

тигрове. Нисмо хтели да их 

убијамо, јер много волимо дивље 

мачке, само смо желели са их 

обиђемо и сликамо. 

И тако смо кренули у Азију. 

Ходали смо целог дана све до 

мрака, а онда нам се приспавало, 

па смо направили логор. Уловили 

смо неколико фазана и испекли 

их на ватри за вечеру. Ујутру смо 

наставили пут. Дошли смо до неке 

велике реке, брзе и лепе. Ту смо провели два дана, пецали смо рибу и уживали. Опет смо 

путовали и ходали, и путовали и ходали и најзад стигли до џунгле. Ноћ, појели смо 

преосталу рибу, а онда одлучили да спавамо на дрвећу, плашили смо се непознатог 

предела и животиња. Била сам уморна, скоро да је била потпуна тишина, али нисам могла 

да заспим. Чула сам да нешто шушка у грмљу. Погледала сам – младунче тигра, баш оно 

што смо тражили. Њушкао је око ватре, наишао на остатке рибе и сео поред њих да једе. 

Пробудила сам своје другаре и сликали смо тигрића. Он се уплашио блицева и почео 

да дозива мајку. Сишли смо са дрвећа и скупљали ствари. Појавила се тигрица и почела да 

нас јури. Кад је видела да бежимо на све стране, окренула се тигрићу и заједно су нестали 

у густишу џунгле. А ми смо кренули назад, имали смо довољно слика, Михаило је чак успео 

да сними и тигрицу у целој оној гужви и јурњави. 

Прошло је много времена док смо се вратили кућама, али смо дочекани као велики 

авантуристи. Сви су желели да чују шта се десили и да виде дивне фотографије које смо 

направили. Били смо срећни што је пустоловина била тако успешна. 

 

Николина Јаковљевић V2 

Н а  о б а л и  Д у н а в а  

Дунав је велика и моћна река. Док стојим и посматрам га, чини ми се као да сам у 

другом свету, а не у Београду. Иначе, много волим водене површине. Не знам шта ме њима 

привлачи, да ли су то таласи, или боја, или нешто треће. На обали Дунава има ниских 

кућа, али изграда које својим врховима секу небо.Ту је и прелепо дрвеће које се огледа у 

води.  

Прилазим води, таласи су зашумели као да ме поздрављају, бистри и сјајно плави као 

небо које се у њима огледа. Пролазим руком кроз воду, додирујем небо. 

Присећам се података о Дунаву. Највећа река Европе, пролази кроз десет држава, 

малим делом кроз Србију, на крају се улива у Црно море. Дунав је прелеп, једино што 

квари слику је смеће које људи бацају у воду. Волела бих да престану то да раде, да брину 

о томе да река буде чиста.  

Сунце залази, далеко, тамо где се срећу вода и небо. Дунав је нежне беличсте и 

румене боје, као латице руже. Купачи крећу кућама, и ја се удаљавам од обале. Жао ми је 

што одлазим, али знам да ћу ускоро поново доћи. 

Христина Поповић VI2 
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Д а  л и  м и  в е р у ј е т е  

Била сам сама у кући, седела сам и 

гледала у неукључени телевизор. Било ми је 

јако досадно, па сам решила да се прошетам 

кроз шуму и направим фотографије јесењег 

пејзажа. Прошла сам кроз деда Ђолетово 

двориште и кренула узаним каменим 

путићем. Сликала сам дрвеће и жбуње, 

лишће како пада, увело цвеће, веверицекоје 

журно скупљају храну, изгубљене овце и 

козе. И једног црно белог коња који је ишао 

према мени. Уплашио ме је његов кас, али 

је онда стао и гурао главу у моје руке и 

тражио пажњу. Помазила сам га. Гурно ме је 

главом и схватила сам да жели да се 

попнем. Нисам знала да јашем, али што не 

бих могла да пробам. Попела сам се, некако, 

и он је полако кренуо кроз шуму. Преда 

мном се појавио необичан свет. Сликала сам 

дивне пределе. Видела сам брда и пећине, 

који су изазивали страх и језу, али мој друг 

се није бојао. Мирно је ходао и носио ме на 

леђима. Нашла сам у џепу љубичасту 

гумицу за косу и одлучила да му направим 

кику. Није му се баш допала идеја, 

негодовао је, али је иамо лепу фризуру кад 

сам завршила.  

Сунце је залазило, дрвеће је попримило прелепу браонкасто златну боју, лишће се 

црвенело. Било је прелепо. Мрак је падао и мој друг као да је знао шта мислим, кренуо је 

назад. Дошли смо до села, до мени познатих стаза, и ту је стао. Направила сам још 

неколико снимака, један на коме смо заједно мој друг и ја. „Хвала на фантастичном 

путовању. Никад те нећу заборавити!“ Пољубила сам га у чело, а он ме је поздравио 

пропињањем на задње ноге. Махнула сам и пожурила кући. 

Какав диван дан! Какве дивне фотографије! Да ли желите да их погледате, да се 

уверите? 

Невена Тодоровић VIII2 

Д а  л и  м и  в е р у ј е т е  

Да ли ми верујете да сам срела своје идоле на концерту у Италији? Још увек ни ја не 

могу да верујем да сам упознала пет момака из најпопуларнијег бенда на свету. Стајала 

сам испред Арене са хиљаду других девојака и чекала да обезбеђење отвори врата и да 

нас пусте да уђемо. Још увек не верујем да сам ту, узбуђење расте. Светла се гасе, остају 

само светла на бини. Сви вриште. Коначно, петорка излази на сцену. Концерт почиње. 

Певају моју омиљену песму, па онда све остале. Срећна сам што их гледам уживо, концерт 

је сјајан. На крају сузе, кад се завршио. Излазимо, гужва, стојим неко време и чекам 

пролаз. Крећем. Одједном чујем гласове, окренем се и... То су они. Стоје на неколико 

метара од мене и причају о концерту. Прилазим и питам да ли могу да се сликам са њима. 

Пристају. У том тренутку звони мој телефон, рођака код које сам одсела је забринута што 

још нисам стигла. „Стижем ускоро, не брини, ћао!“ Опраштам се од бенда, кажем им да их 

много волим, а они узвраћају љубазно да и они воле мене.  

Знам да ће ме заборавити, али ја њих никада нећу, ни концерт, ни дан када сам их 

упознала. Касније причам рођаки шта ми се све десило, а она, наравно, не верује. Није ни 

важно, то су моје успомене. 

Јелена Илић VIII2 

III1 
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Н а ш а  с т а р а  к у ћ а  

На самом крају села, далеко од насеља, далеко од људи, нераван пут од блата води 

до плаве капије, а у позадини се кроз грање и дрвеће назире недовршена кућа са 

скромном терасом. То је моја Рупина. 

Са леве стране дворишта се налази бунар, озидан црвеном и жутом фасадном циглом, 

покривен је дрвеним сантрачом. Око бунара су засађене разнобојне руже. Волим да пијем 

воду из тог бунара, она има посебну свежину коју нигде другде нисам осетила. Кућа и 

бунар дремају крај нашег воћњака. Те крушке, јабуке, трешње, вишње, све ме то подсећа 

на мога деда Моцу. 

Са горње стране куће има три степеника која воде до воћњака. На њима волим да 

седим и да посматрам ту упечатљиву, мирољубиву природу. На та три степеника одрасли 

воле да седну и са ужитком попију кафу. На уласку у кућу са леве стране стоји сто, а са 

десне полица са алатом, који су користиле руке мога деде. Алат је за орезивање воћа и за 

башту. У другој просторији на зиду стоје кухињски елементи. Кухињска чесма 

функционише тако што се у један огроман левак сипа вода и онда чесма почне да ради 

када се одврне славина. На десној страни те просторије налазе се степенице на којима 

стоје: ракија, свеће, фењери, џем и слатко. Трећа просторија је по мени најлепша, у њој 

се налазе два кревета, огроман регал и радни сто са старим пожутелим књигама моје маме 

и тетке. Кревет је увек прекривен миришљавом постељином. На плафону те просторије су 

окачени букети лековитог биља, и где год осетим тај мирис, сетим се тих букета и мириса 

те просторије. У подруму моје Рупине стоје каце, казан за ракију, бурад, стари бицикл и 

дедин ручни алат. Осећа се помешан мирис давно печене ракије и вина који као да се 

укувао у блокове . 

Увек ћу памтити тај мирис и сећати се подрума моје Рупине. Желим да је памтим, јер 

је она дело руку мога вољеног деда Моце. 

Милица Бајић VII1 

 

Михаило Милетић III1 
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П а м т и ћ у  т у  н о ћ  

Било је то давно. Имала сам 

четири године. Као и сваке године 

и тог 31. децембра чекали смо 

Нову годину.  

Соба је била украшена 

новогодишњим украсима. На столу 

је била постављена новогодишња 

вечера. У углу собе налазила се 

јелка, која је обасјала целу собу. 

Имали смо госте и сви су 

нестрпљиво чекали када ће сат 

откуцати поноћ. Моја сестра и ја 

смо очекивале поклоне. Одједном, 

су сви изашли напоље. Почео је 

ватромет. Сви смо били 

одушевљени.  

Вратили смо се унутра, али 

под јелком није било поклона. 

После неколико минута чуло се 

звоно на вратима. Потрчала сам да 

отворим. На вратима је стајао Деда 

Мраз са поклонима. Питао ме је да 

ли сам била добра и ушао је. 

Осећала сам се веома узбуђено. 

Била сам веома срећна што је Деда 

Мраз дошао код нас. Поделио нам 

је поклоне, али сам ја била 

збуњена. Нисам била сигурна да 

ли Деда Мраз сигурно постоји. 

Тада сам се уверила да је он 

стваран и да постоји. Била сам 

тада јако срећна. 

Касније, када сам порасла, 

сазнала сам да је то био мој ујак у 

костиму Деда Мраза. 

Свеједно, увек ћу памтити ту ноћ, јер сам се тада осећала прелепо и веровала сам да 

Деда Мраз стварно постоји. 

Анђела Марковић V1 

З и м а  ј е  с в у д а  с т и г л а  п а  и  у  м о ј  к р а ј  

Тихо и нечујно је дошла и својим леденим рукама чврсто је загрлила и моје село. 

Оголело грање је добило ново бело одело. Траву је прекрио бели покривач, па сада 

изгледа као најлепши бели ћилим. Кровови кућа су добили нове беле капе, а зелене јеле 

беле бунде. Мраз је све прозоре ишарао новим сребрним чипкама, људи се греју у својим 

топлим домовима. Животиње су се завукле у своја скровишта. Птице селице су отишле на 

југ. Само врапци су се ућутали и седе у својим гнездима и дрхте на хладном ваздуху. 

Све је некако тихо и чаробно, само се однекуд чује лавеж паса и понеки зечић који 

протрчи стазом остављајући траг у снегу. Тај траг јако брзо нестане, јер га прекрије рој 

пахуљица које падају са неба. Белу тишину прекину деца која се највише радују снегу. У 

мом крају се сви окупе на једном брегу. Јуре санке, скије, сви се радују. Грудве лете на 

све стране. Снешко Белић постаје нов становник нашег краја. 

Све је тако лепо као у рају, зима је најлепша у мом крају. 

Анђела Марковић V1 

Милица Милутиновић VII2 
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Љ у б а в ,  а х  љ у б а в  

Просто не верујем када ми 

неко каже да није заљубљен, да 

не гаји никаква осећања ни 

према коме. То је немогуће, 

незамисливо. Врло често лажем 

саму себе да нисам загрејана ни 

за кога, али када ми мисли 

дотакну срце, видим како пламти 

од љубави, прави ми пожар у 

глави и одједном у том диму 

нестане. Не, није то само 

пролазна фаза случајне страсти, 

то је љубав, нешто непроцењиво. 

Схватила сам, и прихватила 

чињеницу да ми се допада један 

дечко. Тако леп и паметан. Кад 

год га угледам глас ми задрхти, а 

руке ми се тресу. Мислим у себи: 

„Могла бих га гледати сатима без 

престанка“. Не знам каква су 

његова осећања, не знам да ли 

ме воли. Чак и кад бих могла не 

бих га питала. Понос ми не 

дозвољава. Често причам са 

другарицама о њему, надам се да 

ће ме подржати у свему овоме. 

Знам да нисам нека лепотица, то 

ми и оне говоре... Кажу: „Ниси ти 

за њега, поред толико лепих 

девојака, баш ће тебе заволети“. 

Али, то ми не нарушава 

самопоуздање и жељу за 

животом. Шта више, ко то прича сам убија човека у себи. Због њега ми је школски ходник 

постао омиљено уточиште. Ту га виђам, и лечим своје ране које ме пеку као најгори жар. 

Стварају ми бол и чежњу. У једном тренутку ме је махинално погледао, од среће сам хтела 

полетети било куда, било где... Тај анђеоски поглед ми се непрестано мота по глави. Те 

крупне смеђе очи су се цаклиле као да ће суза потећи из њих. У његовим очима видела сам 

себе, своје озарено лице, свој осмех који никада није био искренији. Поглед му је застао 

на мени, мени којој је срце хтело застати. Тим погледом као да ме је зачарао. Усне су му се 

лагано осмехивале, те усне са којих се мед топио. Нисам се могла обуздати, колена су ми 

клецала, заиста сам се чудно осећала. Почела сам да верујем у љубав, ма колико била 

немогућа. Његово „ћао“ ми више значи него нечије „волим те“. Његово присуство је некоме 

ништа, а мени све. Тотално сам полудела за њим, али нека важно је да се ја осећам 

испуњено. Они који искрено воле или који су бар искрено волели, разумеће суштину 

овога. Разумеће шта значи поглед вољене особе. 

Анђела Недељковић VI1 

М о ј е  с р ц е  

Ја имам дечије срце и оно је добро. Служи ми да стичем нове другаре, да будем добар 

ђак и добар друг, да волим све добре људе на овој планети. Срце ми служи да чиним добра 

дела, да помажем и да понекад опростим. Увек ћу се трудити да моје срце остане добро и 

дечије, јер дечије срце је непокварено и зна само за љубав.   

Вељко Глишић III1 
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У п о з н а ћ у  в а с  с а . . .  

Особа са којом желим да вас упознам је моја бака, Миланка. Кад је распуст, идем код 

ње, а она ме увек дочека широм отворених руку. 

Крупна је, помало буцкаста, и прави најлепше колаче од којих је, каже, таква. 

Ипак мени то не смета, јер је волим баш такву каква јесте: добра, племенита и увек 

спремна за шалу. Бакине крупне очи сваке мој проблем прате од како сам се родио. Прве 

песмице и рецитовање научио сам захваљујући њој. Бакине руке никада не мирују. Оне 

увек перу, распремају кућу, кувају најукуснији ручак и никад нисам чуо да су се умориле. 

Она ме не квари, као сто каже мама, зато сто ме увек брани, па чак и када сам крив. 

Понека седа говори о годинама, али њено насмејано лице брише сваку бору са њеног 

лица. Кад год легнем у кревет и ноћ ме одведе у царство снова, осетим бакине руке како 

ме нежно покривају и милују. 

Она је мој анђео чувар. Она је ту да ми улепша детњство. 

Лазар Којић V1 

О п и с  л и к а  

У мојој породици има шест чланова укључијући и мене, али морам издвојити једног 

члана, то је моја бака Мира - Мирослава. Она ми помаже при учењу, брине се за нас троје 

и води нас у школу. 

Она има смеђе очи и сивкасту косу и педесет девет година. Увек је срећна и осмех јој 

стално краси лице. Она и ја се супер слажемо, када сам тужан, она ме орасположи као 

неком магијом. Увек стиже све на време да обави. Никако не знам како све постиже. Много 

воли изненађења и не тражи пуно. Она је најбоља бака на свету и свако би је пожелео. 

Воли када смо мирни, а када правимо џумбус, она се наљути. Не воли да вичемо, пошто је 

тада боли глава. Када се нас тројица потучемо, тада мора да нас грди и ми је разумемо. 

Моја бака је најбоља на свету, она нас негује, учи са нама, она нам је све. 

Давид Васиљковић III1 

М о ј е  с р ц е  

Када некога волиш 

дарујеш му срце. И то срце 

никада не можеш добити 

назад. Када га некоме даш 

не питаш шта ће та особа 

учинити са њим. Зато добро 

пази коме га дајеш. Када ти 

се учини да не знаш шта да 

радиш, куда да кренеш ти 

послушај своје срце. У 

њему су скривени сви 

одговори како за радост и 

срећу тако за тугу и бол. 

Када некога волиш то не 

можеш видети очима, 

намирисати носем или чути 

ушима. То не можеш 

додирнути или пробати да 

ли је слатко, слано, горко 

или кисело. Срце ће нас 

обавестити, заиграти брже 

и ознојити дланове. 

И све што радите, радите срцем јер је срце главни орган љубави и истине. 

Михаило Милетић III1 
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О с м а ц и  

 

Најстарији у школи, и најбољи ђаци, 

сви смо ко један, јер ми смо осмаци. 
 

Први је Дејан, зовемо га Деја, у првој клупи седи, 

и само у дневник гледи. 

Паметници Исидори све иде од руке, 

сваки тежак задатак реши без муке. 

 

Следећи је Бајке, дуга му је коса, 
ал' срећом му није, још пала до носа.  

Четврти је Дуле, воли да се шали, 

на часу стално прича, па пита где смо стали. 

 

Затим иде Јеца, највиша у школи, 

баш је висока и кошарку воли. 

Следећа је Јована, надимак јој Јока, перница јој боје као море, 

увек седи до Исидоре. 

 

Потом иде Лаза,фудбалски му живот,   

али његова жеља, је да постане пилот. 

Девети је Алекса, воли да се туче, 

а кад му наставник запрети миран је к'о куче.  

 

После њега Јеца, мали јој је нос,  

тренира кошарку, као да је бокс. 

Онда иде Биља, надимак јој Шиља, 

кад је изнервираш пукне к'о петарда без фитиља.   

 

Дванеста је Милица, за другаре Мица, 

опасна по живот, к'о електрична жица.   

Следећи је Паун, али перје нема, 

увек тих и миран, на часовима дрема. 

 

Затим иде Ђурђа, увек испеглана, 

само јој је коса стално рашчупана. 

После ње је Шики, к'о планина велик, 

најјачи у разреду, јак као челик. 

 

Стигли смо до Ристе,  

што у школу носи кишне глисте, 

па свака девојчица хоће да свисне. 
На реду је Џони, име му Никола, 
сваки дан у школи, на телефону вози кола.   
 

Затим иде Триле, некад био Триша, 
увек је чупав, јер се ретко шиша. 
Последња је Анчи, име јој је Ана, 
шминка се и лицка, сваког Божјег дана. 
 

Ово је крај смешне химне осмака, 
најбољих ортака, будућих првака. 
 

Марко Ристић VIII1 

Душан Бранковић VIII1 
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Сарадња са локалном заједницом 
 

Ученици V2 редовни су посетиоци Градске библиотеке Сопот, одељења у Малом 

Пожаревцу. Библиотекарка Мира Ребић је одржала осам радионица на тему „У сусрет 

празницима“. У оквиру радионица ученици су правили украсе и новогодишње и божићне 

честитке. Празнично расположење употпуњено је украшавањем простора библиотеке.  

О активностима у библиотеци, ученици су разговарали са наставницима и школским 

библиотекаром, а онда писали на часовима грађанског васпитања. Чаролије представљају 

те радове.   

Д о ч е к  Н о в е  г о д и н е  у  

Б и б л и о т е ц и  

Једног лепог дана моје 

другарице и ја смо биле у 

Библиотеци и библиотекарка 

нам је рекла да ће бити 

радионица и да позовемо и 

наше другаре и да учеству-

јемо у раду. Позвали смо 

Младена, Луку, Меничанина, 

Зарију, Николу и отишли 

следеће недеље.  

Првог дана, у уторак, 

правили смо честитке. И 

одлазили смо сваког уторка и 

петка. Прошло је пет недеља.  

Онда је библиотеркарка 

рекла да ћемо 27. децембра, 

кад се распустимо, правити чајанку. Купићемо грицкалице и тај дан ће бити леп, јер ћемо 

да се шалимо и забављамо. 

Јелена Лазаревић 

 

Уторком и петком идемо нас једанаесторо петака у Библиотеку и правимо украсе за 

Нову годину: пахуље, честитке , маске. Једва чекам 27. децембар да идемо на чајанку. 

Причаћемо о разним врстама чајева. 

Зарије Мицић 

 

Често идем у Библиотеку, тамо 

се дешавају занимљиве ствари. Волим 

кад је уређујемо и украшавамо. 

Библитекарка нас је учила да правимо 

честитке, па велике пахуље. Она зна 

много врста пахуља да прави, 

одушевио сам се кад сам видео шта 

све зна да направи. Библиотекарке се 

зове Мира. Једног дана, кад смо 

завршили украсе, почели смо да их 

постављамо на прозоре, а неке и на 

плафон. Никад не остављамо лом, 

увек очистимо све папириће, а на 

крају средимо књиге. Онда смо се 

спремали за чајанку и журку, која је 

заказана за 27. децембар. 

 

Никола Мицић 
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Ч а ј а н к а  з а  Н о в у  г о д и н у  у  Б и б л и о т е ц и  

Библиотека је моје омиљено место за провођење слободног времена. Тако идемо 

сваког уторка и петка. Узимамо разне занимљиве књиге. Библиотекарка Мира је дивна. 

Она је позвала наше одељење да заједно припремимо разне украсе, честитке и пахуљице 

пахуље за Нову годину. Ми смо радо прихватили. Урадили смо још много тога. Сада 

желимо да направимо и чајанку 27.12. поводом распуста и Нове године. 

Слађана Васић 

 

После школе, уторком и петком, идемо у Библиотеку. Волим да идем тамо са 

друговима и другарицама. Шалимо се, цртамо честитке, правимо пахуље и маске. Прошлог 

уторка смо спојили три стола и нико није седео, него смо радили пуном паром, а Наташа и 

ја смо се највише смејале. И данас ћемо ићи да сређујемо Библиотеку и украшавамо је, а у 

петак ћемо ићи са разредном. Водићемо је на чајанку.   

Нина Алемпијевић 

 

Неколико нас из петог 

разреда ћемо имати чајанку и 

журку у Библиотеци. Пре 

неколико дана Младен и ја смо 

направили маску пантера и 

много украса да украсимо 

библиотеку. Једва чекам тај дан. 

 

Михаило Менићанин 

Ш т а  с е  т о  д е ш а в а  у  

Б и б л и о т е ц и   

1. Украшавање 

Правимо пахуље, на разне 

начине сечемо папир. Правимо и 

друге разне облике од папира и 

украсе за јелку. 

2. Изложба 

За изложбу правимо разне врсте честитки, свако направи по једну у свом стилу, а 

онда их залепимо на пано, а неке ставимо на прозор. 

3.Чајанка 

Сви треба да прочитају неку занимљивост о чају и испричају другима кад дођу на 

чајанку: када је настао, које све врсте постоје, који су најздравији. Свако може да донесе 

омиљени чај. 

Тај чај ће кувати библиотекарка Мира Ребић, а онда ћемо сви заједно да пијемо чај. 

Смејаћемо се и забављати уз музику, коју пушта DJ MR, или на српском диџеј Мира. 

Младен Гајић 

 

Почетком децембра смо почели да украшавамо Библиотеку. Правили смо честитке за 

Нову годину, пахуље од новина и разне друге украсе. Лепо смо се дружили. На крају смо 

увек средили Библиотеку, јер увек има много папира. Тако сам нашла оловку која је у 

нереду нестала, а кад смо очистили, појавила се. Дружење је било прелепо, а много украса 

чини да је и библиотека прелепа. 

Анђела Симић 

 

Моји другари и ја идемо уторком и петком у Библиотеку. Направили смо честитке за 

Нову годину, пахуље и много украса. Окачили смо пахуље на прозор и направили јелку. А, 

у петак правимо чајанку и журку. Мислим да ће бити супер. 

Наташа Васиљковић  
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Сваког дана кад смо припремали украсе у Библиотеци, било је супер. Једном смо 

остали до затварања. Направили смо много честитки за изложбу. Нисмо писали текст, него 

смо их лепили на пано. Користили смо сјај, трачице, машнице и кристалчиће. Кад смо 

завршили, све смо почистили, а Николина и ја смо испразнили канту. Нека деца су се 

спаковала и отишла. Остали смо Нина, Слађа, Наташа и ја. Библиотекарка нам је показала 

како да исписујемо картоне. Кад смо и то научили, и ми смо кренули кућама. 

Лука Милошевић 

 

Библиотека је место где се 

чувају и читају књиге, али има и 

забаве. Једног дана смо правили 

честитке и округле украсе, а 

другог звездице, маске и пахуље. 

Увек, кад завршимо рад, све 

почистимо. У петак, 27.12.2013. 

биће изложба у Библиотеци. Тада 

ће доћи и други ученици и 

направићемо журку. За тај дан 

треба да пронађемо нешто о 

чајевима на Интернету, да 

понесемо омиљени чај и CD, 

цедеове, са музиком. Лепо ћемо 

се забављати. 

 

Николина Јаковљевић 

Н а ј з а д  ч а ј а н к а  

После школе смо отишли на чајанку. Слушали смо музику и причали о чају са 

библиотекарком. Узели смо књигу о диносаурусима и читали и глеали слике. Онда смо 

играли игрице на компјутеру. После петнаестак минута чај од бруснице је био готов. Брзо 

смо попили чај, па смо купили и сокове. 

Тај дан ћу памтити, јер смо се лепо дружили и научили нешто ново о чају. 

Лука Милошевић 

 

Кад се завршио час у школи, отишли смо у Библиотеку, тамо се одржавала чајанка. 

Причали смо како ћемо провести распуст док смо чекали да се скува чај. Попили смо га у 

сласт, био је то чај од бруснице. Неки су и дље били жедни, па смо другарица и ја купили 

сок и послужили га свима. Јели смо разне грицкалице и слушали музику. 

Све је било лепо, али је чајанци дошао крај. Онда смо отишли кућама. 

Младен Гајић 

 

Волим чај. И драго ми је да смо имали чајанку у Библиотеци. Повод је био распуст, 

последњи дан првог полугодишта. Кад смо стигли, причали смо са библиотекарком Миром. 

Свако је донео понешто, а ја чај од нане и грисине  Кували смо чај од бруснице. Моја 

другарица Слађа и ја смо попиле 3-4 чаше чаја, јер смо биле болесне. Смејали смо се, 

слушали музику, причали и читали књиге. Било је баш забавно. Волела бих кад бисмо 

могли чешће да се тако састајемо. Волим чајанке. 

Николина Јаковљевић 

 

Последљег дана првог полугодишта петог разреда са друговима и другарицама 

отишла сам у Библиотеку. Библиотекарка нам је скувала чај и рекла да не треба да га 

пијемо само кад смо болесни, већ и кад смо здрави. Онда смо причали смо о чајевима. 

Било је веома забавно, волела бих да се то понови. 

Анђела Симић 
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Његош – историја, уметност, фантазија 
 

Прича о пројекту започела је на 

почетку школске 2013/2014. године када 

су планиране активности у вези са 

пројектном наставом. 

Наставница српског језика уопште 

није имала дилему око теме коју треба 

изабрати, пошто се баш 2013. године 

навршава два века од Његошевог рођења. 

У октобру су ученици осмог разреда у 

Малој Иванчи упознати са темом - 

Обележавање 200 година од рођења 

Његоша. Објашњено је да ће радити у 

тимовима, али и самостално, и да ће 

пројекат обухватити више наставних 

предмета: српски језик, историја, 

грађанско васпитање, ликовна култура и 

информатика и рачунарство. Идеја 

наставника је била да се припреми 

материјал о животу и раду Његошевом, да 

се обраде текстови предвиђени наставним 

програмом (Горски вијенац и Писма из 

Италије), казују одређени стихови из 

Горског вијенца и драматизује део текста 

из Писама. 

То је био почетак, а онда су ученици 

и наставници разговарали и осмишљавали 

нове елементе пројекта, и изменили 

првобитну замисао. Онда су током 

новембра сви заједно интезивно радили 

на реализацији осмишљених идеја.  

Новина је била да се ова тема 

повеже са темом Медији. Претходне 

школске године у школи је реализована 

пројектна настава Комуникација и на 

најбољи начин је настављена и ове 

године, коришћењем постојећихх настав-

них материјала за рад. А, онда и кроз 

причу о медијима, о преношењу поруке 

кроз различите медије. 

Тако је уз онај планирани историјски 

и књижевни осврт на Његоша, направљен 

и један необичан приступ теми у облику 

телевизијских емисија које на различите 

начине презентују тему. То је подразу-

мевало оснивање телевизије, опремање 

студија и организовање програма у 

различитим телевизијским жанровима. 

Публика ће то видети током јавног часа. 

Укључују се и наставници француског и 

енглеског језика, али и ученици седмог 

разреда из Мале Иванче и по неколико 

ученика из седмог и осмог разреда из 

Малог Пожаревца и раде најопсежнији 

школски пројекат до сада.  

Одређена су конкретна задужења, 

организовани тимова ученика, који су, уз 

помоћ наставника, истраживали, читали, 

анализирали, писали, извештавали, глу-

мили, цртали, сликали, свирали, вежбали 

и често се, у свему, забављали.  

На часовима грађанског васпитања 

ученци VII1 су осмислили име телевизије 

– М3, као скраћени назив школе, нацртали 

су и заштитни знак, лого за телевизију и 

за једну од емисија. 

Ученици су организатори и реали-

затори телевизијских емисија, они су 

сценаристи, сценографи и костимографи, 

режисери, спикери, водитељи, новинари, 

извештачи, сниматељи. Учествују у 

драматизацији текстова и глуме одређене 

ликове. Кроз ове активности ученици 

развијају способност самосталног учења 

(припремање материјала за ТВ емисије), 

схватања просторних односа (кретање на 

сцени), и културу говора (начин саопшта-

вања одређених информација). Такође, 

развијају креативност и естетску перцеп-

цију (уређују флајер, постер, паное, 

бирају и изводе одговарајуће музичке 

композиције). 

За израду флајера, постера и 

сценарија ученици користе штампане и 

електронске изворе информација. Задаци 

које раде су разноврсни по жанру и 

употреби медија; они припремају део 

наставног материјала, драматизују делове 

текста, говоре, цртају лого ТВМ3 и 

израђују реквизите за ТВ емисију, 

припремају интервју, пишу извештај и 

новински чланак. 

Тимски рад наставника и ученика 

важан је део пројекта, сви су на истом 

задатку и са истом жељом да све буде 

добро и аутентично иако није било 

никаквих материјалних средства. Ипак, 

ентузијазам, рад и заједнички труд су 

учинили да све поприми знатно бољу 

слику и од онога што је на почетку 

прижељкивано. Како се јавни час прибли-

жавао сви су постајали још ангажованији, 

озбиљнији и посвећенији и сви су желели 

да дају свој прави допринос. 

Коначно, 5. децембра одржан је 

јавни час и презентовано је све што је 

тако дуго припремано. 

И тада су били одушевљени сви који 

су пратили програм ТВМ3. 
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Л и к о в н и  р а д о в и  

Током реализације пројекта Његош – 

историја, уметност, фантазија израђено је 

много ликовних радова. Ученик Никола 

Синани је урадио портет Његоша. 

Ученици виших разреда у Малој 

Иванчи били су укључени у пројекат 

израдом сценографије за студио школске 

телевизије. Цртали су телевизијске 

екране, а онда их поставили на пано, који 

је чинио део студија.  

Ученици седмог разреда су урадили 

лого за ТВМ3 и за емисију Времеплов, као 

и цртеже, пароле које види публика током 

снимања емисије. 

Посебно је захтевно било припре-

мање слике Напуља за емисију Времеплов 

коју су заједно радили ученици и 

наставник. 

Ученици су пронашли фотографије 

Напуља из 19. века и одштампали их. На 

основу њих урађен је нацрт, скица, а 

затим и рад величине два спојена хамера 

на коме је приказан погледа на море, 

једрењак, део залива и зграде. 

Коришћене су акрилна техника и техника 

водених боја.  

Нада Аранђеловић 
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Ј а в н и  ч а с  

Долазак у прошлост - 

документарна емисија о Његошу. Ученици 

и наставница српског језика су 

припремили текст, Његошеву биографију, 

коју су говориле четири ученице. У тај 

оквир смештени су елементи играног 

програма: казивање стихова из Горског 

вијенца и извођење драмског комада 

текста „Писма из Италије“ за који је 

адаптацију и сценарио урадила настав-

ница Данка Стојановић. Све то је било 

употпуњено извођењем Рахмањинове 

композиције „Италијанска полка“ на 

хармоници. Осим тога припремљена је 

ППТ презентација, са фотографијама које 

прате историјску причу и одговарајућом 

музиком.  

Времеплов, емисија информативног 

програма, има неколико делова. Текст 

Писма из Италије је био основ за део у 

коме се прати Његошев боравак у Италији 

2013. године кроз извештаје новинара 

једне француске и једне америчке 

телевизије. Коришћени део текста је 

незнатно измењен, али је допуњен, 

елементима интервјуа и, као посебна 

новина, преведен на француски и 

енглески језик. Чињеница да је Његош 

говорио француски је послужила ја да се 

њему говори на француском језику, а 

епизода о посети америчком броду је 

испричана на енглеском језику. Сценарио 

за емисију је настао у сарадњи ученика, 

наставника француског и енглеског језика 

и библиотекара. 

Следећи део емисије, ТВ дуел, 

настао је на основу одломка из Горског 

вијенца у читанци. Писма Селима везира 

и владике Данила су прилагођена 

савременим дешавањима и речнику. 

Селим Везир и Данило Владика постају 

јунаци из света бисниса и маркетинга, 

уредници и менаџери телевизијских 

компанија. Сценарио су урадили учесници 

емисије, троје ученика осмог разреда, уз 

помоћ библиотекара.   

Наком дуела ова два госта су 

обишла ТВМ3 и највише се задржали у 

Библиотеци. Ученици су сами осмислили 

најаву за емисију и направили стрип о 

свом боравку у Библиотеци. То је 

послужило за још један новинарски жанр, 

направљена је вест. 

Озбиљни разговори – емисија 

забавног програма, замишљена као 

популарна форма - ток шоу. Како је за 

сваки пројекат важна фаза праћења и 

вредновања, ова емисија је део те фазе 

која се одвија уживо током саме 

реализације. Ученици седмог разреда су 

на часовима српског језика обрађивали 

новинарске форме и њима је додељена 

улога уредника и водитеља емисије, те 

су, уз малу помоћ наставника, смислили 

питања за све учеснике јавног часа. 

Додатни елементи су реклама за парфем 

коју изводе ученици VIII2 и музичке 

нумере које изводи ученик VI1 на гитари. 
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И з  и з в е ш т а ј а  н а с т а в н и к а  

Након јавног часа сви су одахнули 

задовољни постигнутим резултатима, али 

тиме посао није био завршен. Тек тада је 

требало средити утиске, разговарати са 

децом о урађеном, подстицати их да 

направе своје извештаје о виђеном и 

вредновати све протекле активности. 

И так сада након три месеца, наш 

пројекат се приводи крају и сви смо 

поносни на њега. Успели смо да 

остваримо све зацртане циљеве. Ученици 

су упознали живот и дело Његоша, током 

интердисциплинарне наставе кроз тесну и 

веома добру сарадњу ученика, настав-

ника и библиотекарке.  

Ученици су у овом пројекту највише 

научили заправо кроз игру и вештине које 

воле да демонстрирају. Њихова креа-

тивност је могла да дође до пуног 

изражаја, стекли су позитивну слику о 

себи, својим друговима и наставницима, 

изградили боље самопоуздање и стекли 

сигурност. У изјавама свих може се чути 

задовољство које су осећали током 

оваквог рада и уживање због заједничког 

доприноса нечему вредном што се 

организовало у нашој малој школи. 

Данка Стојановић 

Њ е г о ш  

После месец дана приче о Његошу, 

5. децембра, успели смо да одржимо 

свечани час у част двеста година од 

рођења овог песника и владара. 
Мала уводна излагања о пројекту и 

обједињавању две теме (Његош и Медији) 

имале су наше наставнице Данка и Тања. 

Затим су најавиле подсећање на 

Његошеву биографију о којој су нам 

нешто више рекле Милица Ристић, Јелена 

Јовановић, Јелена Димитријевић и Јелена 

Марковић. У делу биографије који прати 

Његошев књижевни рад, имали смо лепо 

освежење и уживали у рецитовању 

стихова из „Горског вијенца”. Наставник 

исторје и вечити заљубљеник у Његоша, 

Слободан Карановић, казивао је монолог 

владике Данила, и, морам рећи, цео дан 

се хвалио како му свештеничка одора 

одлично стоји, што је по мишљењу свих 

нас, било истина. После њега је наступио 

наш другар из Пожаревца, Марко 

Вукмирица, који је, заједно са нашом 

лепом другарицом, Аном Ширник, 

аутентично, у народној црногорској 

ношњи, на сцени оживео оно лирско 

место из Горског вијенца, где Вук 

Мандушић, у сну, исповеда своју љубав.  

Након њховог наступа следило је 

оно што сам ја најнестрпљивије очекивао, 

а то је драматизација путописа „Писма из 

Италије“. Ту сам одиграо главну улогу, 

Његоша, Душан Бранковић је наступио 

као Љубомир Ненадовић, Лазар Илић као 

енглески лорд и Алекса Тришић као 

сердар Андрија. Пошто смо доста пута 

увежбавали тај комад, ја сам веома 

задовољан својом улогом, а такође 

мислим да су и моји партнери на сцени, то 

извели одлично. О томе сведоче бројне 

похвале које смо добили од свих 

наставника, али и наших другара. 

После нашег наступа уследила је 

краћа пауза, публика је могла погледати 

ликовне радове ученика, који нису 

учествовали у самој презентацији.  

Онда смо започели савремени део 

који је осмислила библиотекарка Слађана 

Галушка. У емисији Времеплов смо, са још 

неким другарима из Пожаревца, отишли у 

Напуљ, и нешто више сазнали о Њего-

шевом боравку у Италији 2013. и посе-

тама тамошњим културним и уметничким 

знаменитостима, а то све на енглеском и 

француском језику.  

Након тога следио је ТВ дуел у коме 

смо на велико одушевљење публике опет 

играли Душан Бранковић као Селим Везир 

и ја као Данило Владика. Ни ова улога ми 

није била проблем, Душан и ја смо, како 

је рекао наставник историје, „разбили“. 

Презентацију смо завршили интервјуи-

сањем наставника и нас, ученика, а 

новинари су тог дана 

били наши другари из 

седмог разреда. 

На крају морам 

да кажем, да је тог 

дана када смо славили 

годишњицу рођења 

Његоша, управо био 

мој рођендан, па су ми 

све похвале које сам 

добио, као и атмо-

сфера коју смо напра-

вили, дошле као нај-

лепши поклон. 

 

Марко Ристић VIII1 
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Ј а в н и  ч а с  

Поводом 200 година рођења Петра II 

Петровића Његошаа у нашој скромној 

школи је 5. децембра одржан јавни час. 

Најпре су наставница Тања и 

наставница Данка испричале како је тај 

пројекат повезао Његоша и медије, а 

затим и како је наставница Данка дошла 

на идеју да се овај пројекат изведе и како 

су ученици и наставници радили на 

реализацији. Затим је наставница 

најавила нас четири, три Јелене и једну 

Милицу. Ми смо казивале Његошеву 

биографију, односно, биле смо, како нас 

је Марко Ристић, учесник пројекта, назвао 

„биографичарке“.  

У неким деловима ишчитавања 

биографије су други учесници излазили 

на сцени и говорили делове из „Горског 

вјенца“ и путописа „Писма из Италије“. 

Прво је наставник историје говорио 

монолог владике Данила, одевен баш као 

и владика, за све нас то је било лепо 

изненађење. Марко Вукмирица је као Вук 

Мандушић говорио стихове сна, а Ана је 

била девојка из сна. Алекса Тришић нам 

је свирао композицију „Италијнска полка“ 

С. Рахмањинова, а затим је уследио мали 

драмски комад „Писма из Италије“ у коме 

је описан сусрет Његоша и Ненадовића. 

Глумили су ученици осмог разреда. 

Након тога смо имали кратку паузу, 

да би гости погледали ликовне радове, 

паное и стихове из Горског вијенца, а 

учесници да би се пресвукли и 

припремили за наставак програма.  

У емисији Времеплов смо имали у 

укључење из француске и америчке 

телевизије. У емисији Поглед са 

Ајефеловог торња видели смо интервју 

новинарке Тање Бабић са Његошем и 

његовим сарадницима у Напуљу. Затим, у 

емисији Око света, укључење из Напуља 

новинарке Меги, уживо са брода 

Независност, на ком је боравио Његош.  

Следио је ТВ дуел, одрађен са 

алузијом на део „Горског вијенца“. 

Учествовали су Марко Ристић као Владика 

Данило, директор ТВ куће СДС (Само 

домаће серије) и Душан Бранковић, као 

Селим Везир, директор ТВ куће ИБС 

(Историске балкансе серије). По мени је 

то био најдуховитији део програма, 

конкретно део „иза сцене“ у ком је на 

комичан начин приказано лицемерје 

јавних личности. 

А након тога време за другаре из мог 

одељења: Жељну, Невену, Стевана и 

Уроша. Они су имали специјалан задатак 

да интервјуишу учеснике пројекта 

односно запослене на ТВМ3. 

Избегла сам интервјуисање, нисам 

се појавила на сцени, па ево прилике да 

сада кажем одговор на питања. Искрено, 

имала сам већу трему на пробама, него на 

самом јавном часу, али и ту је постојала 

нека врста позитивне треме. Мој лични 

утисак је да је све прошло јако добро. Сви 

смо бринули, па чак је и сама наставница 

помињала да „од тога неће бити ништа“, 

јер су неки учесници из оправданих 

разлога одустајали, ипак, њима је нађена 

адекватна замена. Било је доста проба, 

али је и проблема у оном делу када су 

новинари и Његош у Напуљу, због 

говорења на фанцуском језику. 

Имам пар замерки, можда је требало 

да ђаци из Малог Пожаревца више пута 

дођу, управо да би све било одлично 

увежбано. Јавном часу је требало да 

присуствују сви наставници и сви ученици 

преподневне смене да би све било 

потпуно и у правом духу прославе. :) 

 

Милица Ристић VII1 
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О б е л е ж а в а њ е  

У новембру су почеле припреме за 

обележавање 200 година од рођења 

Његоша. Требало је да имам две улоге, у 

ТВ дуелу и емисији Времеплов. Била сам 

пресрећна и вежбала сам по цео дан. У 

школи, Марко је хтео да сваког дана 

пробамо дуел, а ја сам се бунила, то ми је 

било превише, и Марко је питао хоће ли 

неко други да преузме ту улогу. Била сам 

мало бесна због тога, али добро, а Ана је 

ускочила у причу. И сваки пут кад би 

пробали преда мном, било ми је жао што 

сам тако лако одустала. 

Остала ми је улога водитељке на 

почетку емисије и бавила сам се тиме. 

Припремали смо се за извођење и сваког 

дана је било све боље. Мали проблем је 

био да нађем одговарајућу одећу, јер је 

наставница Слађана рекла да мора да 

буде нешто специјално. Шта год да сам 

предложила - хеланке или фармерке, 

рекла је да не може. Ипак, снашла сам се 

уз помоћ сестре и разредне. 

Дошао је 5. децембар. Прво још 

једна проба, а у 10 оно главно. Имала сам 

трему иако су у публици били сви 

познати, ђаци и наставници. 

А све је било веома занимљиво и 

успешно. 

Биљана Јовичић VIII1 

П р и р е д б а  

У ишчеквању дуго најављиване 

приредбе о Његошу у мени је расло 

посебно узбуђење. Помислила сам, 

коначно ћу показати оно што волим и у 

чему уживам. Припреме су трајале 

данима: писање текста, подела улога, 

избор костима, итд. Како се приближавао 

тај дан, тако је у мени расла трема. Драго 

ми је што сам била изабрана да будем 

водитељка, за ту улогу сам се посебно 

спремала, по цео дан сам вежбала испред 

огледала. На генералној проби ми је било 

занимљиво. На пробама смо се дружили 

са другарима из Пожаревца. 

Када је дошао дан за премијеру, од 

силне радости и узбуђења морало је 

нешто и да се искомпликује. Нисам 

понела одговарајућу одећу за водитељску 

улогу. Наставница Слађана Галушка ме 

није обавестила на време, јер је имала 

много обавеза, па јој нисам замерила.  

По њој се видело да јој је криво због 

тог пропуста, па је покушала да ме утеши. 

Предложила ми је да програм изведем 

обично обучена, али се мени та идеја није 

допала, јер колико сам се трудила око 

свега волела сам лепо и да изгледам. 

Вратила сам се кући по ствари и на 

брзину се средила. Када је приредба 

почела, заборавила сам на предходне 

ружне ствари које су се издешавале. Била 

сам фасцинирана целим догађајем, али 

највише ме је одушевио наставник 

Слободан Карановић, јер он није 

учествовао на пробама, тако да је био 

право изненађење.  

По завршетку програма добила сам 

разне комплименте, мада сам жељно 

ишчекивала мишљење моје разредне, јер 

знам да је увек искрено и право. Ја сам се 

трудила и дала све од себе да сви буду 

задовољни са мном, а посебно она. 

 

Ана Ширник VIII1 

 

Овај прилог је само реклама за 

презентацију целокупног пројекта, коју 

можете погледати на сајту школе. 

Данка Стојановић 

Слађана Галушка 
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Стручно усавршавање 

У с а в р ш а в а њ е  у  у с т а н о в и  

Наставници и ученици наше школе реализовали су пројекта Његош – историја, 

уметност, фантазија, поводом обележавања 200 година од рођења Његоша. Одржана су 

два јавна часа, у Малој Иванчи, 5.12.2013. и Малом Пожаревцу, 26.12.2013. Иако и један и 

други, због многобројних активности и присуства великог броја наставника, припадају 

стручном усавршавању у школи, онај у Малом Пожаревцу, био је део седнице 

Наставничког већа, и зато веома важан за промоцију рада школе и постигнућа ученика и 

наставника. Тада је представљено прво извођење јавног часа, и репризиран већи део. Део 

програма био је изведен у новој варијанти, као емисија истог типа (интервју), али са 

другим гостима и питањима. Како је то била предновогодишња емисија, имала је и додатне 

елементе који нису постојали у првој верзији. Анализа и дискусија су биле део самог 

програма, што је целу причу учинило необичном. 

 

Час су започеле Тања Бабић и Данка Стојановић, добродошлицом и причом о 

повезивању јубилеја и медија, о току пројекта и различитим активностима и задацима које 

су ученици урадили. Њихово излагање је пратила ППТ презентација. Кроз фотографије и 

кратка објашњења илустрована је припрема и сам јавни час, а посебна посластица су била 

дешавања „иза сцене“. За техничку подршку, као и у Малој Иванчи, био је задужен 

наставник Саша Живановић. 

Историјско-биографски део о животу Његоша представљен је на паноима, који су 

били део сценографије привременог телевизијског студија. Ученици су извели играни 

програм у оквиру емисије Долазак у прошлост: казивање стихова из Горског вијенца и 

драмски комад Писма из Италије. У том делу ученик Лазар Митрашиновић је извео две 

композиције на гитари. 

Емисија Времеплов изведена је као и на премијери, праћена презентацијом, 

фотографијама и одговарајућим аудио и видео прилозима: фотографије, које представљају 

Његоша у 21. веку (коришћене су фотографије са модне ревије колекције Његош Оље 

Ивањицки), прилог о америчком броду Независност (истог назива као брод који је посетио 

Његош, али један од најсавременијих у америчкој флоти) и концерт Нила Јанга у Напуљу 

2013. године. Тако су на најбољи начин спојени елементи које назив пројекта 

наговештава: историја, уметност и фантазија. 
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Озбиљни разговори су били потпуна новина. Уместо рекламе за парфем емитованој у 

Малој Иванчи, овде је изведена нова реклама, најава новог сингла певачице Заз. 

Специфичност ове рекламе је што је је у њој учествовало седам девојчица из VII2, у 

певачко-плесној нумери (што је повећало укупни број учесника), али и наставник 

историје, Слободан Карановић, који је улогу владике Данила заменио улогом пратећег 

вокала и помоћника ученицима. 

Припремљена су нова питања за ученике, а интервјуисани су наставници који нису 

присуствовали првом извођењу, а учествовали су у припреми – наставнице ликовне 

културе и енглеског језика. Такође, интервјуисана је и посебно важна гледатељка, 

наставница географије, присутна на оба часа, задужена за костиме, црногорску ношњу, 

коју је обезбедила за извођење у Малој Иванчи. Специјални гост емисије била је 

библиотекарка која је говорила о важности тимског рада наставника и ученика и 

организацији оваквих пројекта. Колико је заиста важан тимски рад, доказано је управо тог 

дана током организације и тока преподневних припрема. Сценографија и део програма, су, 

управо, тада решени, захваљујући заједничком раду ученика седмог и осмог разреда и 

наставника и библиотекара. 

 

Иначе, ово извођење јавног часа се много више одликовало импровизацијом, него 

премијерно, и показало је колико су ученици спремни да буду иницијатори, да прихвате 

нова решења и прилагођавају се ситуацији, што се може сматрати показатељем 

остварености појединих циљева, не само овог пројекта, него и других који се у школи 

реализују. 

Предновогодишње расположење је увело и додатне елементе: проглашење најбоље 

уређених и украшених учионица, честитка за празнике коју су говорили глумци из комада 

„Писма из Италије“, честитке за Нову годину на француском, енглеском и српском језику и 

наравно, поздрав водитеља и жеље за леп распуст, одмор, али и учење. 
Наставнице Тања Бабић и Данка Стојановић су завршиле час најавом даљих 

активности у пројекту и позивом да и друге колеге организују сличне пројекте.  

 

Слађана Галушка 
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Интервју 
 

У седмом разреду у овиру градива из српског језика ради се и интервју као форма 

новинарског изражавања. Приметно је да је ова наставна јединица ученицима 

интересантнија од многих других, нарочито ако поредимо са лекцијама из граматике. 

Мотивисани су да о томе што више сазнају и многи радо прихватају изазов да се по први 

пут окушају у писању сопственог интервјуа, пошто то увек долази као домаћи задатак 

након ове наставне јединице. У том смислу увек одлично послужи опседнутост деце овог 

узраста неким младим популарним личностима, па на овај начин добијају шансу да својим 

узорима и идолима поставе сва питања која им се чине занимљивим. Наравно на часу се 

припремамо за то и учимо како да ти интервјуи буду што професионалнији, да питања буду 

јасна, сажета, да се не поставља гомила питања у једном, као и да се избегавају гломазне 

констатације које саговорнику не остављају простора за занимљив одговор. Разговарамо и 

о томе колико могу бити незанимљиви интервјуи када се новинар држи само стереотипних 

питања и колико је важно, да би то избегао, да буде добро припремљен и упознат са 

битним чињеницама, а нарочито оним актуелним из живота и рада свог саговорника. Овде 

је можда интересантно поменути које то јавне личности највише привлаче пажњу наших 

ученика. У том смислу имамо две врсте интересовања, на једној страни су дечаци који 

најчешће имају неке спортске узоре, као што су Новак Ђоковић и одмах уз њега неколико 

звучних имена фудбалера, а на другој страни, код девојчица, то буду најчешће неке 

романтичне наклоности према познатим младим људима из света уметности, најчешће из 

области музике и филма. Своје дивљење и одушевљење поклањале су најчешће звездама 

попут Џастин Бибера, а ове године је примат имао један момак са домаће сцене, певач и 

глумац Реља Поповић. У сваком случају ентузијазам који су показали у прављењу ових 

измишљених интервјуа са својим идолима био је веома користан јер су ученици стекли 

потребна знања о инервјуу и веома добро то применили у школском пројекту правећи 

праве интервјуе са његовим учесницима.  

Млади певач и глумац Реља Поповић био је инспирација за два интервјуа.1 

Чаролије их објављују у овом броју. 

Данка Стојановић 

                                           
1 Фотографије за текст и интервјуе преузете са: 

http://turbofolk.blog.siol.net/2011/12/08/zaradi-njega-so-ponorele-srbske-starlete/ 

http://www.demotivacija.rs/relja-popovic-47088.html 

http://www.radiomk.com/poglednete-go-spotot-na-elitni-odredi-i-dado-polumenta/#_ 

http://turbofolk.blog.siol.net/2011/12/08/zaradi-njega-so-ponorele-srbske-starlete/
http://www.demotivacija.rs/relja-popovic-47088.html
http://www.radiomk.com/poglednete-go-spotot-na-elitni-odredi-i-dado-polumenta/#_
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Како сам направила интервју 
 

За Чаролије пише Жељана Радовановић 

 

Стотине лажних профила, стотине фан-страница 

посвећених само њему, и хиљаде девојака коју његову 

слику држе као профилну или насловну фотографију, 

убрајајући и мене. На моје велико задовољство и срећу, 

упознала сам свог дугогодишњег идола Рељу Поповића. И 

направила интервју са њим. 

 Реља, хвала што си одвојио времена за 

овај сусрет и разговор за Чаролије. 

Сигурно постоји неко ко не зна ко је Реља 

Поповић, или неко ко не зна довољно о теби, па да ли нам можеш рећи 

нешто о себи? 

Нема на чему, задовољство ми је. Дакле, имам 24 године, из Београда сам. Завршио 

сам Факлутет за медије и комуникације, смер новинарство. Сада сам на првој години 

Академије уметности, тамо студирам глуму, и члан сам музичке групе Елитни Одреди, која 

је јако популарна.  

 Мислим да многе фанове занима како си добио надимак Дрима 

Ја сам иначе велики сањар и углавном ми се снови остварују, а Дрима значи сањар. 

 Можеш ли нам укратко представити историју 

Елитних Одреда 

Ту групу чинимо Владимир Матовић, са којим се 

дружим још од основне школе, и ја. Поред нас су ту ди-џеј 

Ђорђе Ђорђевић, менаџер Срђан Никодијевић и наравно наш 

телохранитељ Борис Јовановић. У време нашег почетка 

слушала се реп музика, па смо и ми сами смишљали сонгове. 

Ја сам писао текст за песме, а снимали смо у кућној 

варијанти, јер нисмо имали новца за нешто више. После, 

када смо имали свој студио, почели смо да правимо озбиљне 

песме. Прва снимљена је „Ако сте за ракију“, а прва 

прослављена је „Моја једина“.  

 Када си почео да се интересујеш за глуму? 

Моја мајка каже да сам показивао интересовање још од 

шестог разреда основне школе, када сам похађао часове 

глуме. 

 У филму „Парада“ си имао улогу Вука, да ли је била инспиративна? 

Прихватам улоге које имају нешто интересантно и које ме терају да размишљам и 

испитујем себе и свет око себе. Ова ми је била занимљива јер је реч о хулигану, што је 

потпуно супротно мени. Моја улога није била велика по минутажи, али је карактерна и лик 

има веома важну функцију у флиму. 

 Да ли сте се надали оволикој популарности? 

Надали смо се да ћемо бити популарни, као и сви на почетку каријере, али оволико 

популарни, нисмо ни сањали. 

 После песме „Има много жена и кафана“, прочуло се да снимате још 

једну песму, да ли је то истина? 

Јесте, истина је, а почетком лета и албум. 

 Питање за крај, какав је твој тренутни статус везе?  

Заљубљен сам и у озбиљној вези. 

 Желим ти много успеха у каријери и љубави. Био је ово диван разговор. 

Довиђења. 

Хвала. Довиђења, поздрав читаоцима Чаролија и теби. 

 

Још увек нисам упознала Рељу Поповића, али да јесам, тако би изгледао мој интервју 

са њим. Надам се да ће се ово остварити и у стварности. 

Жељана Радовановић VII1 
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Интервју са Рељом Поповићем 
 

Добар дан, драги слушаоци. Данас за све 

обожаватеље и обожаватељке Елитних Одреда 

изненађење. Ако се питате зашто слушамао ову 

песму, одговор је: Данашњи гост је један 

једини, Реља Поповић!   

 

 Реља, много ти хвала што си 

издвојио времена за нашу 

емисију и наше слушаоце. И 

наравно да честитке за нове 

песме. 

Хвала и теби на позиву и хвала на 

честиткама, драго нам је због песме. Прошло је 

тачно 12 месеци од како нисмо издали ни једну 

песму.  

 Да, као и сваког викенда имате 

насупе по иностранству, и 

вероватно имате доста посла у 

току радне недеље. Да ли вам је то понекад физички напорно? 

Па како кад. Зависи од нас самих, али то углавном није случај. Где год да имамо 

наступ, чека нас гомила фанова који нас жељно ишчекују. 

 Колико вам значе фанови? 

Много. Онису шести члан нашег тима „Елитни Одреди“ и због њих све ово радимо. 

 Реља, твој надимак је Дрима. Шта тај надимак тачно значи? 

Па као и Владин Вонта тако и мој Дрима има значење, на енглеском значи сан, пошто 

сам ја прави сањар. Само сам Дример скратио на Дрима. 

 Како сте почели каријеру на музичкој сцени Србије? 

Ми смо најпре каријеру почели као хип-хоп и реп певачи попут Еминема, Кејт Вејс, 50 

(фифти) центс. Касније се наш укус мењао, а самим тим и песме које певамо и стварамо. 

 Да ли је каријера најбитнија у животу,  

Не, породица је битнија од каријере, и велика жеља ми је да једног дана пронађем 

особу која би била мајка моје деце и која би ме у свему разумела и подржала. 

 Који су ти најбитнији тренуци у каријери? 

Прва песма и први филм. Прва песма “Ако сте за ракију”,а први филм “Дремано око” 

 Студираш глуму, а завршио си новинарство на Факултету медија и 

комуникације. Да ли једног тренутка желиш да се бавиш само једним 

послом ? 

Па сада не, али сигурно ћу једног тренутка морати да се одлучим, али тај тренутак 

одлажем што је више могуће. 

 Да ли су ваше песме посвећене некоме ? 

Па углавном да, нарочито старије песме. 

 Да ли припремате нови албум и да ли планирате концерт у Београду ? 

Ове године требало је да изађе наш други албум али није. Београд је наш град, тако 

да ће концерт бити вероватно 2015. За тај концерт правимо спектакл. 

 Да ли постоје песме које те погоде и у којима се проналазиш? 

Да, наравно. То је песма Лане дел Реј „Блу Џинс“, уз њу често и заплачем. 

 А сад питања за лексикон: омиљени филм, страни музичари са којима 

бисте сарађивали, један датум, једна жеља... 

Борнов индетитет, волео бих да глумим у сличном филму, Ријана и Дејвид Гета, 

21.11, да оснујем породицу. 

 Хвала на гостовању, много успеха у даљем раду и честитај Влади 

рођендан у моје име. 

Хвала на позиву и лепим жељама. Поздрав слушаоцима: Видимо се на концерту! 

 

Невена Ненадовић VII1 
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Интервју 
 

Певачица и глумица Деми Ловато боравила је пар 

дана у Београду. Новинарка ТВ3, Милица Ристић позвала 

је у своју токшоу емисију. Чаролије, ексклузивно за своје 

читаоце, преносе део разговора.   

 Добро вече, добро дошли у емисију 

„Веруј“, са нама је гогошћа из 

иностранства, Деми Ловато! Добро вече, 

Деми, и добро нам дошла. 

Добро вече, хвала ти на позиву и веома ми је драго 

да сам овде, заиста. 

 Искрено велика ми је част угостити те, ти си велика звезда. Да ли је 

било напорно путовати из Америке? 

Не, није било напорно. Знам да овде имамо много фанова (Ловатикса) и да би има 

много значило да посетим њихову земљу. Они су моја инспирација. И веома ми је жао што 

не могу да планирам концерт у скорије време на овим просторима.  

 Надам се да ће се та ситуација променити, али ево прилике да 

обрадујемо Ловатиксе овим разговором. Сада је актуелан албум Деми, а 

песма која је за кратко време постала хит је Warrior. Да ли у њој 

исказујеш своја осећања ? 

Да, то је мој четврти албум, после Don't forget, Here we are go и Unbroken, дошао је 

Деми. Песма Ратница носи моје емоције, баш како говоре стихови: „Ово је до сада 

неиспричана прича, јер ја сам ратница и борим се против својих проблема“. 

 Када си тачно почела да се бавиш певањем и глумом? 

Било је то давне 2002. када сам имала само 10 година, тада сам почела да се бавим 

глумом а касније и певањем. 

 Можеш ли нам открити разлог, због чега тако рано?   

Наравно, још као мала имала сам проблема са друштвом у школи. Увек су ме мрзели и 

називали погрдним именима, а када сам почела да се бавим певањем ломили су ми дискове 

на забавама. То ме је из дана у дан повређивало и у том периоду је настала моја психичка 

нестабилност. Музика и глума су били начин да бар на кратко заборавим све своје 

проблеме. 

 Скоро си имала велики губитак, како си ти то поднела? 

Губитак оца ми је јако тешко пао. Он ми је био ослонац и подршка у свему сто радим. 

Још теже ми пада то што се често свађам са мајком, али је све то прошло без инцидената. 

И сада се трудим да сву своју енергију улажем у своју каријеру. 

 Да ли си решила проблеме о којима говоре твоје песме? 

Да, најважније је да сам жива и здрава, више не оптерећујем својим изгледом, али 

признајем да ми је тешко да гледам себе на телевизији или право у објактив камере. 

 Изјавила си да желиш да знаш и проблеме својих фанова. 

Да, желим, а желим и да им помогнем да их реше, јер сам научила како изаћи на крај 

са потешкоћама, бар са некима. 

 Твоје две велике пријатељице Мили Кyрис и Селена Гомез зависне су од 

наркотика и алкохола, колико те то погађа? 

Много, обе су ми много драге и много ми значе и желим да се што пре излече и да им 

се живот врати на старо. 

 Сада, светилија тема. Често мењаш боју косе. Признајем ова боја и 

нијанса ти сјајно стоје, али више ми се свиђа плава Деми. 

Некада будем незадовољна и осетим потребу за неким променама. Промене ме чини 

срећном. Морала сам пронађем праву боју и ова ми се баш допада. 

 Деми, за крај имам пар кратких питања: Аделе или Еминем, тетоважа 

или пирсинг, ТВ или компјутер? 

Аделе, обожавам њен глас, тетоважа имам их чак 14, компјутер. :) 

 Хвала ти на гостовању, надам се да ћеш ускоро поново доћи кос нас. 

Хвала и теби на позиву, и ја се надам поновном доласку. :) 

Милица Ристић VII1 
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Нова година 

Е к о л о г и ј а  и  п р и р е д б а  

Ове године се бавимо екологијом као пројектом. 

Током целе године организујемо и реализујемо 

активности везане за очување природе. Пред Нову 

годину смо од родитеља Зорана Стевановића добили 

јелку. Договорили смо се да украсе за ту јелку 

направимо рециклирањем.  

Исекли смо дна пластичних флаша, које су 

ученици бојили и лакирали. Као боје су користили 

старе лакове за нокте, фломастере... Бушили смо их, 

провлачили конопац за качење. Од употребљених 

разнобојних кеса смо правили лампионе. Добијену 

јелку смо тако и окитили. 

Позвали смо родитеље да се друже са нама 

задњег дана првог полугодишта. У првом делу 

дружења ученици су родитељима представили своје пројекте из екологије, подели им 

неколико савета како да штеде струју, воду ида чувају чист ваздух. Представили су им 

своју еколошку јелку коју ће на пролеће засадити у школском дворишту ио њој бринути.  

Након тога ученици су за родитеље извели пригодан програм посвећен Новој години. 

Док су се после тога ученици сладили колачима и играли уз диско музику родитељи и 

учитељица су договарали следеће заједничке активности. 

Ружица Будимкић 
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Свети Сава 

Т е м а т с к а  н а с т а в а  

Тематска настава посвећена животу и раду Светог Саве, реализована је 24. јануара 

2014. године током четири часа: Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, 

Веронаука. Учествовали су ученици другог и трећег разреда и родитељи из Мале Иванче. 

Повезан је садржај четири прдмета  

Након поздравног говора учитеља, ученици другог и трећег разреда су рецитовали 

песме о Светом Сави, глумили у кратким драмским комадима и певали „Химну Светом 

Сави“, „Ко удара тако позно“ и неколико народних песама. 

Вероучитељ Марко Стевановић је говорио о животу Светог Саве и објаснио симбола, 

ореола, круне.  

На часовима природа и друштво/свет 

око нас ученици су се упознали са неким 

новим подацима из живота и дела Светог 

Саве кроз презентацију и разговор са 

наставницима: да је био учитељ, лекар, 

обновитељ и градитељ цркава и мана-

стира, мудар и вешт државник, велики 

путник, помиритељ, писац, законодавац и 

први српски архиепископ. Зато се слави 

Савиндан, 27. јануара, као слава српских 

школа. За ученике и родитеље је 

припремљен текст и задаци које су заједно 

решавали, радећи у групи. Онда су све 

групе презентовале одговоре. Сви су 

имали иста питања, па су ученици 

пажљиво слушали одговоре других и 

исправљали грешке.   

На часу српског језика свака група је добила текст приче о Светом Сави, задатак је 

био да из сваког текста издвоје мудрости којима је Свети Сава подучавао народ.  

На следећем часу, ученици су, по групама, радили ликовне радове на тему Свети 

Сава, користећи технику - мозаик од различитог материјала (семенке, жито, бибер, гриз…). 

Ученици и наставници су заједно анализирали радове, а затим су их поставили на пано и 

припремили их за изложбу. 

Наставници и родитељи су 

пратили активности деце током 

дана, родитељи су у појединим 

сегментима помагали деци да 

успешно одраде задатке.  

Сви заједно су вредновали 

активности кроз разговор и 

кратку анкету за ученике. 

Ученицима се овакав начин рада 

веома допао, јер су сви заједно 

радили и договарали се, и сви 

су изразили жељу да буде још 

оваквих часова. Родитељи су 

оценили часове веома успеш-

ним, а наставницима није 

преостало ништа друго него да 

буду задовољни овим дивним 

даном. 

Гордана Косанић 

Ксенија Илић 
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Прослава Светог Саве 
 

Као и сваке године и овог јануара у нашој школи смо 

припремали програм за прославу Савиндана. Пре распуста 

ученици су добили своја задужења, али је главни део 

припрема дошао након поновног окупљања почетком другог 

полугодишта. Имали смо само недељу дана да све склопимо 

и добро увежбамо, али смо сви уживали у дружењу и раду, 

па су и резултати били сасвим добри.   

На дан прославе, најпре сам сам се упознала са 

програмом који је, као изненађење, пипремио учитељ 

Синиша Босић са својим четвртацима. Одабрали смо њихове 

најбоље тачке, па смо се договорили како да то уклопимо са 

оним што су увежбала старија деца и у складу са тим мало 

кориговали и конципирали најаве за нашу водитељку Ану 

Ширник. 

Затим су сви ученици и присутни наставници са нашим 

свештеником Марком учествовали у заједничкој молитви и 

резању колача. 

Након тога, традиционално, на почетку програма, 

старији и млађи ученици, заједно са свим присутнима отпевали су Химну Светом Сави. 

Затим су ученици четвртог разреда приказали неколико пригодних рецитација и 

здравица, а за сам крај и мали драмски приказ под називом: „Свети Сава и ђаво“ и сви 

скупа добили заслужене аплаузе публике. 

На сцену су, затим, ступили старији ђаци. Одабрани наратори су нас подсетили на 

најважније детаље из биографије великог светитеља и многобројне заслуге које има за 

наш народ, а које не бледе ни после осам векова од његовог упокојења. 

Као освежење између излагања наратора чули смо 

хорску изведбу песме Војислава Илића: Свети Сава, коју 

су припремили ученици VI1, затим рецитацију под истим 

називом, али из корпуса народне епике у интерпретацији 

Марије Ристић и најзад једну песму нашег савременика и 

можда највећег живог српског песника Матије Бећковића, 

а то је „ Прича о Светом Сави“ коју нам је веома лепо 

казивао Душан Бранковић.   

Ипак, посебну пажњу публике, као и обично, 

изазвали су драмски прикази које смо управо за ову 

свечаност и приредили. Опет, као и много пута пре, својом 

глумом су нас одушевили ученици VIII1, посебно Марко 

Ристић и Лазар Илић који су играли у одломку из 

историјске драме Љубомира Симовића: „Бој на Косову“, а 

потом и Јелена Јовановић, Биљана Јовичић и нарочито 

Душан Бранковић, уз поновно појављивање и Марка 

Ристића, у једночинки Бошка Јакшића: „Нећемо више 

никад“, која говори о помало занемареним правилима 

лепог понашања и која је успела до суза да засмеје нашу 

публику. За проналажење овог текста и ангажовање око проба, чак и викендом, 

захваљујем нарочито нашем вероучитељу Марку.   

Поред прозних, поетских и драмских тачака публику смо обрадовали и једним 

музичким наступом, ученик Алекса Тришић нам је на хармоници надахнуто одсвирао 

композицију Јохана Себастијана Баха „Прелудијум“. 

Свечаност су употпунили и дивни ликовни радови, како млађих, тако и старијих 

ученика, углавном са мотивима Светог Саве и Храма на Врачару. 

Уз захвалност свим учесницима и у ишчекивању наших скорих поновних припремања 

и дружења, поздрав. 

Данка Стојановић, 

наставница српског језика 
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Дејан Бабић VIII1 
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П р о с л а в а  С в е т о г  С а в е  у  П о п о в и ћ у  

На родитељском састанку на крају првог полугодишта родитељи су се интересовали 

да ли могу да помогну у обележавању Дана Светог Саве. Договорили да ученици и 

наставници припреме пригодан програм, а родитељи организују послужење. 

Тог дана у 10 сати oкупили 

смо се сви у просторијама школе.  

Свештеник је са ученицима 

исекао колач и одржао службу. 

Након тога су ученици и 

предшколци извели пригодан 

програм. Међу гостима је било 

много родитеља, бака и дека који 

су били задовољни програмом 

што су нам показали громки 

аплаузи. 

Онда су се сви послужили 

житом, пецивима и посласти-

цама. Дружили су се ученици, 

наставници и родитељи. Сви су 

оценили да је обележавање 

Светог Саве и овакво окупљање 

одлична идеја, а родитељи су 

понудили сарадњу и помоћ за 

организовање и других 

активности у школи. 

Ружица Будимкић  

П р о с л а в а  С в е т о г  С а в е  у  М а л о м  П о ж а р е в ц у  

У обележавању су учествовали ученици 

свих разреда. Програм је отворио хор химном 

Светом Сави. Онда су ђаци рецитовали песме, 

говорили о животу и делу Светог Саве и извели 

представу „Растко Немањић“. Програм је 

завршен здравицом коју су извели ученици 

седмог и осмог разреда. У музичком делу 

програма наступиле су Јована Николић, Јелена 

Илић и Анђела Симић. 

Ученици су урадили већи број ликовних 

радова, а најбољи су постављени на паноу у 

холу школе. Радови су рађени у различитим 

техникама, а посебно се издваја рад Анђеле 

Симић, ученице V2, рађен као мозаик, елементи 

мозаика су обојена зрна пиринча. 

С в е т и  С а в а  

Свети Сава - школска слава! 

Славимо је године сваке  

и пишемо о Сави песмице кратке. 

Он се томе радује, 

знам да тамо негде не тугује, 

јер помогао је свакоме детету 

да пређе тешку препреку. 

Анђелија Симић III2 


