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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

У јулским Чаролијама наставнице Гордана Косанић и Љиљана Вићовац пишу о раду у 

својим одељењима, а педагог Јасмина Ковачевић о угледним часовима. 

Тања Трајковић и Јелена Стевановић пишу о часовима у IV2, а Гордана Косанић и 

Јелена Стевановић о екскурзијама. 

Наставља се прича о Сумњивом лицу у нашој школи и ученицима осмог разреда. 

Пројекат Бајка је доживео наставак, изведене су репризе представа из априла, али и две 

нове премијере. 

Чаролије пишу о успесима ученика на такмичењима и конкурсима. Ту је и стална 

рубрика Дечије стваралаштво, нови литерарни и ликовни радови ученика. 

 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

Александра Илић VII2 
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У учионици III1 

Т е м а т с к а  н а с т а в а  П р о ш л о с т  

Часови тематске наставе на тему 

Прошлост реализовани су 5. и 6. 

фебруара. 2014. године на часовима: 

природа и друштво, народна традиција, 

српски језик, математика, ликовна 

култура и физичко васпитање. 

Циљеви и задаци часова: 

- Стицање знања у вези са животом 

нашег народа у прошлости, 

- Развијање језичких и комуника-

цијских вештина и музичких способности, 

- Изграђивање смисла за креативно 

изражавање кроз покрет, 

- Стварање навика за културном и 

здравом разонодом. 

Часовима су присуствовале и једна 

бака и једна прабака које су помогле да 

ученици добију што тачније и верније 

информације о животу у прошлости. 

Активности су започеле на часу природе и 

друштва, Наше наслеђе, разговором о 

значењу појма прошлост, а онда су 

ученици подељени у три групе, смишљали  

питања за гошће у вези са три теме: 

Детињство и младост наших бака, 

Одевање и исхрана у прошлости и Дечије 

игре у прошлости. Ученици су затим 

разговарали са гошћама, чули су 

интереснтне приче, које су их насмејале, 

изненадиле и одвеле много година 

уназад. Док су слушали, у свескама су 

бележили нове речи и изразе, које су 

употребили за писање домаћег задатка на 

тему „Сазнали смо из бакине приче“. 

На часу народне традиције, Сеоска 

кућа, ученици су разговарали о изгледу 

сеоских кућа некада на основу слика и 

одабраног текста и научили називе неких 

предмета који се више не користе. На 

часу српског језика, Један мој предак, 

ученици су имали задатак да опишу свог 

претка. Онда су читали саставе и 

процењивали их заједно са учитељицом и 

добили упутства за дораду састава. 

Час математике је био посвећен 

мерама које су се користиле некад у 

нашим крајевима, али и у неким далеким 

земљама, на пример: стопа, нога, прст. 

Физичко васпитање је донело певање и 

играње уз музику кола „Савила се бела 

лоза винова“, а на часовима ликовне 

културе израђени су дивни радови. 

 

Вредновање 

Различите активности у току дана 

унеле су динамику у раду, а тиме је 

пажња ученика повећана. Граница међу 

часовима је избрисана, садржај се 

провлачио кроз све наставне предмете. 

Ученици су били активни, постављали су 

питања бакама, а затим бележили 

одговоре. Све им је то било другачије и 

много занимљивије. 

Ученици су вредновали активности 

одговарањем на питања из анкете и 

записивањем утиске у свеске: било им је 

занимљиво, другачије, задовољни су, 

било је доста активности и свиђају им се, 

не могу да одаберу која је најбоља... 

Ученици су били заинтересовани за 

наставу и кроз решавање задатака и 

израду састава и цртежа показали да су 

усвојили одговарајуће знање. 

Уважавања индивидуалних разлика 

код ученика и прилагођавање задатака 

способностима и могућностима сваког 

ђака појединачно донело је одличне 

резултате: тимски рад, више простора за 

истраживање кроз игру, сарадња са 

породицом, задовољство ученика, наста-

вника и гостију.  

Гордана Косанић 
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С а з н а л и  с м о  и з  б а к и н е  

п р и ч е  

На часу су нам биле две баке да 

нам причају о прошлости и давним 

данима, нама тако далеким. Mного тога 

сам сазнао. Било ми је занимљиво када 

су причале како су се играле луткицама 

направљене од разних крпица. Омиљене 

игре су биле „клисе“ и „ђуле“. Ишле су 

за белу недељу маскиране од куће до 

куће и скупљале најчешће јаја, мада је 

ту било и сланине и сувог меса. Јели су 

качамак, проју, цицвару, савијачу, а од 

слаткиша пуслице и ванилице. Када су 

се удавале на свадби возиле су се у 

фијакеру, нису имале венчанице као сада, него су саме шиле од платна, а богатије младе 

од свиле. Ишле су на прела, где су млади скупљали танке суве гране и увече палили 

ватру, уз коју се сви веселе и стари и млади. Обично су ту упознали своју прву љубав. 

Ово је за мене било једно велико искуство као и за моје другове. Сви смо пажљиво 

слушали и замишљали то време далеко иза нас. 

Драган Васиљковић III1 

 

Приче које су причале баке у школи биле су много занимљиве. Пажљиво сам слушао 

када су причале шта су некада јеле, а највише да су јеле из дрвеног чанка, који се стави 

на средини стола и сви укућани једу из њега. Играле су се луткицама које су правиле тако 

што узму крпе па шију сукњице, а дечаци су узимали једно дуже и једно краће дрво и 

ставе камен и онда га ударе и оно одлети у вис, па га ударе да што даље одлети. Младе су 

шиле саме венчаницу од белог платна, а младожења купи платно и носи шнајдеру да му 

сашије. Вашари су били велики и није било рингишпила, већ се играло коло. И она девојка 

која више пута игра до коловође била је најлепша девојка. Највише ми се свидела прича о 

лечењу у давнини, лечили су се комовом ракијом и лековитим биљкама. 

Стева Секулић III1 

 

Доста тога сам сазнала од бака које 

су биле код нас у школи. Приче су им 

биле много занимљиве. Сазнала сам да 

су лутке правили од крпа и лопте 

крпењаче и тако се играле. На ногама су 

сви носили опанке. Куће су биле 

необичне, од од земље, а зид од дасака 

и блата. Под су чистили, тако што га 

прво поквасе, па онда метлом чисте. 

Куће су осветљавали жишком, а касније 

фењером и лампом. Жижак је тканина 

натопљена машћу и она се стави у неку 

посуду, запали и тако светли. Сви у кући 

су јели за округлим столом на средини 

просторије и то из једне посуде. Тањири, 

кашике били су дрвени и једном 

недељно су их искувавали да би се добро опрале. У то време у селу није било доктора, већ 

су се лечили народним лековима, ракијом, сирћетом, трицама које су стављали када неко 

има температуру. Највише ми се допала прича о прелу, сви су се окупљали, певали су и 

дружили. Палили су ватру, где су често пекли кромпир и млад кукуруз. 

Тамара Трајковић III1 
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Т е м а т с к а  н а с т а в а  Д а н  ж е н а  

Часови тематске наставе „Дан жена“ 

реализовани су 7. марта 2014. године 

Остварена је корелација наставних 

садржаја више предмета: српски језик, 

енглески језик, природа и друштво и 

ликовна култура. 

 

Циљеви: 

- Стицање знања у вези са 

прославом 8. марта, 

- Стицање знања о знаменитим 

женама из Србије и света, 

- Развијивање стваралчке маште код 

ученика, 

- Вежбање у правилном, јасном, 

прецизном писменом изражавању 

- Развијање језичких и 

комуникацијских вештина и способности 

рада у групи. 

Пошто су се ученици упознали са 

темом, погледали су ППТ презентацију 

„Историја и међународни Дан жена“, која 

говори о демонстрацијама и борби жена 

за своја права. Онда су са наставницом 

разговарали о догађајима 8. марта 1909. 

године у Чикагу и одговарали на питања: 

Шта су жене тражиле? Која је улога Кларе 

Цеткин и Розе Луксенбург? Шта су жене 

добиле? Који је значај жене у савременом 

друштву? (Жена као супруга, мајка, 

пословна жена, домаћица.) 

Затим су ученици погледали још 

једну презентацију о значајним српским 

женама у прошлости и данас, разговарали 

о њима и повезали знања са оним што су 

научили на часовима тематске наставе 

Прошлост. 

На часовима енглеског језика, у 

оквиру наставне теме About me, такође су 

повезане теме Прошлост и Дан жена: 

ученици су се упознали са радом и 

постигнућима познатих жена у Србији 

(Марије Маге Магазиновић, Надежде 

Петровић, Милунке Савић, Мине Караџић, 

краљице Наталије, Дијане Будисављевић, 

Јелисавете Начић, Катарине Ивановић, 

кнегиње Љубице и Драге Љочић). 

Задатак за ученике је био да, на 

енглеском језику, опишу њихов изглед и 

цртају њихове портрете. Ученици су 

показали велико интересовање за рад 

ових жена и тражили су додатне 

информације и додатни материјал о 

њиховом животу. 

 

Током реализације ових часова 

успостављена је сарадња и са ученицима 

првог, другог и четвртог разреда у Малој 

Иванчи, посебно на часовима ликовне 

културе и током израде заједничког 

паноа. Задатак је био да кроз ликовне 

радове представе жене различитих 

занимања и да их поставе у оквир у 

облику срца и тако обележе 8. март. Пано 

је постављен у холу школе. 

 

На крају наставног дана урађено је 

вредновање активности, ученици су 

писали шта су научили и шта им се 

допало, а шта не. Ево неких одговора: 
Данас смо цео дан посветили 8. 

марту. Гледали смо презентације и цртали 

смо. Мени се највише допало цртање, док 

смо цртали могли смо да се дружимо са 

другарима из других разреда. Хтео бих да 

имам више оваквих часова. Васиљковић – 

Мени се данас највише допало зато 

што смо били сви заједно. Допало ми се 

што смо гледали познате жене, а највише 

Клара Цеткин. Волим што смо били 

заједно. (Тамара Трајковић) 

Овај дан је био супер. Сазнала сам 

пуно неких ствари које нисам знала о 

8.марту. Најбоље  је било када смо цртали 

жене. (Марина Радосављевић) 

Мени је било занимљиво када смо 

гледали презентацију о познатим женема. 

Упознао сам две жене, Клару Цеткин и 

Розу Луксенбург. Допало ми се и када смо 

се дружили са нашим другарима из 

осталих разреда. (Вељко Глишић) 

Гордана Косанић 
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М а ч а к  о т и ш а о  у  х а ј д у к е  

Угледни час из српског језика, „Мачак отишао у хајдуке“, одржан је у марту. 

Разноврсне методе рада примењене на часу и подстицање ученика на рад у групи и 

сарадњу, омогућиле су различите активности: разговор о тексту, подела текста на шест 

делова и писање о току приче, илустровање свих делова. 

Ученици и гости (два наставника и педагог) оценили су час веома успешним. 

Ликовни радови настали на часу показују креативност и маштовитост ученика, 

Чаролије доносе причу „Мачак отишао у хајдуке“, у сликама. 

 

Гордана Косанић, наставница разредне наставе 
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Л и т е р а р н о  и  л и к о в н о  с т в а р а л а ш т в о  

Ученици III1 одлично пишу и цртају, Чаролије представљају неке од њихових радова. 

Посебно су били вредни поводом обележавања Дана планете Земље и тада су им се 

придружили и ученици II1. 

Ш у м а  п о д  с н е г о м  

Шумо, шумо, шумице 

ти си драгуљ наш, 

покрио те снежић 

који пада цели дан баш. 

Снег је пао, покрио је гране, 

тако ће бити док сунце не гране. 

Снег је пао, завео све стазе, 

а животиње из шуме не излазе. 

 

Вељко Глишић III1 

Ш у м а  п о д  с н е г о м  

Дошла је зима и све се бели, 

шума је сада под покривачем целим. 

Са свих страна белина нека, 

понека срна и веверица ретка. 

Шумом се сада трагови виде, 

стопе и шапе становника зиме. 

Брзо ће проћи ова зима јака, 

опет ће шума бити пуна сјајног зрака. 

 

Тамара Трајковић III1 

Д е ц а  з н а ј у  ш т а  ж е л е  

Деца имају хиљаде жеља. 

Моја је жеља да у школи будем 

одлична, да добијам петице и да ме 

учитељица воли. Жеља ми је да се играм 

са друговима у школском дворишту и да 

ми сви буду пријатељи. Волела бих да ми 

сви посвећују пажње и да се са мном 

друже. Не волим да сам сама, него са 

друговима и другарицама. Желим сви да 

буду здрави и срећни, да на мом лицу 

увек буде осмех, да свако вече легнем и 

устанем расположена. Сву срећу и љубав 

волим да поделим са свима. Немам неке 

немогуће и неостварљиве жеље. Све је 

једноставно и може се остварити. 

Само осмех, љубав и срећа нас могу 

учинити срећним, па тако лако можемо 

остварити сваку жељу. 

 

Тамара Трајковић III1 
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Д а  и м а м  м о ћ  

Да имам неку моћ уништио бих сво оружје овог света, да више никада не буде рата. 

Похватао бих све лопове и криминалце и све их одвео у затвор. За гладне људе 

направио бих огромну кухињу, а за децу најбоља игралишта и паркове. Уз помоћ моћи 

направио бих лек који лечи све болести. Изградио бих много кућа и станова за све људе 

који немају свој дом. Учинио бих да сва летовања, зимовања и екскурзије буду бесплатна 

за сву децу која немају пара да плате да иду. 

Тако би сви људи и деца, у том мом свету били здрави, срећни и насмејани. 

 

Михаило Милетић III1 

 

Ј е д а н  к и ш о в и т и  д а н  

Тог дана било је сунчано. 

Птице су весело цвркутале, 

радујући се дивном дану. Летеле 

су преко зелених пољана, 

успоравале лет, а затим се опет 

пеле високо у небо. Благи ветрић 

се поигравао са младим лишћем 

на дрвећу. 

Одједном тамни облаци пуне 

кише долазили су из даљине. 

Птице су престале са својом игром 

и одлетеле у своја гнезда, видећи 

да се спрема невреме. Ветар је 

постајао све јачи и јачи. Почела 

је да пљушти киша. Било је то невиђено невреме. Све около било је тамно, мокро и 

блатњаво. Киша је пљуштала све јаче, а трава се повијала под њеним ударцем. Дрвеће је 

померало своје гране, борило се са ветром. Тмурни облаци су се брзо кретали небом. Све 

је личило да ће све брзо проћи. 

То је било најгоре невреме које је природа доживела. 

 

Вељко Глишић, Ненад Николић и Дејан Васиљковић III1 

Б р и ж н а  м а ј к а  

У једном сеоском дворишту живела је патка, која се много бринула о својим јајима. 

Поклањала им је пуно љубави и пажње. Стално их је држала на оку и никоме није 

дозвољавала да им приђе. Поносно је на њима седела по цео дан. 

Једног дана, јаја су почела да пуцају и из њих да извирују мали наранџасти кљунови. 

Излегла су се четири мала пачета. И док им је мама патка спремала место где ће да их 

стави, једно мало паче изашло је из свог гнезда и нестало. Када је мама схватила да јој 

једно паче недостаје, много се уплашила и забринула. Оставила је мале пачиће у гнезду и 

пошла да га тражи. Дозивала га је, али њега нигде није било. За то време, мало паче док 

је тумарало по дворишту не знајући где је уморило се. Његове слабашне ножице нису 

могле више да издрже да стоји. Зато је мало паче легло на травицу да се одмори. Није ни 

знало да се плаши, било је младо. Док се паче одмарало, мама патка га је из даљине 

угледала. Дошла је до њега. Није могла да буде љута, док га је гледала како уморно лежи. 

Одмах га је вратила назад у гнездо код осталих пачића. 

Његова браћа била су срећна што се њихов брат вратио. Живели су срећно до краја 

живота. 

Михаило Милетић, Стева Секулић и Драган Васиљковић III1 
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У учионици II1 
 

Чаролије представљају још неке радове 

ученика II1. Они су учили о основним и 

изведеним бојама и цртали на тему Од мрље до 

слике. Поводом Ускрса и Дана планете Земље 

цртали су еколошко дрво и ускршња јаја.  

Р а з г о в о р  Љ у б и ч и ц е  и  В и с и б а б е  

Новинар: Добродошли у нашу емисију 

„Пролеће у Београду“ Са нама су Висибаба и 

Љубичица. Драга Висибабо, како се осећате 

као први весник пролећа? 

Висибаба: Осећам се као најлепши цвет на свету. Јер и јесам најлепши цвет на свету. 

Погледајте Љубичицу, није ни упола лепа као ја. 

Љубичица: Ти најлепша? Погледај моје боје! Ти си сва бела и бледа! 

Висибаба: Сви се обрадују када ме виде, јер знају да са мном долази пролеће! Увек 

прва израстем! 

Љубичица: Увек прва, наравно, али у тони снега! А и када снега нема, земља ти је 

напуњена водом! Није ни чудо сто си тако бледа! 

Висибаба: Али прва угледам сунце, ја гледам природу која се буди. 

Љубичица: И наравно увенеш пре него што се природа пробуди. Ја имам много бољи 

посао, дочекујем птице са југа! И оне кажу да сам најлепши цвет који су виделе! 

Новинар: А зашто се вас две свађате? Обе сте лепе, и обе имате посао који је сасвим 

добар. Знате, сада може наићи неко дете које ће вас убрати, па ће ваша лепота кратко да 

траје. 

Ана Марковић II1 
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У учионици III2 

П р а в и л а  

На почетку школске 

године, на часовима одељењског 

старешине, разговарала сам са 

ученицима о правилима пона-

шања, а затим су ученици 

писали предлоге. Читали су 

предлоге, разговарали смо о 

њима и дефинисали наша 

одељењска правила. Од њих је 

начињен одељењски уговор који 

су сви ученици потписали, а 

затим смо направили пано. 

С т р и п  

На часу српског језика, после обраде текста „Прича о раку кројачу“ Десанке 

Максимовић, ученици су добили задатак да нацртају стрип према прочитаном тексту. 

Радили су у пару, требало је да поделе текст на целине, а затим да нацртају слику за сваку 

целину и напишу дијалог у облацима, тако да задрже основни смисао текста. 

Ученици су самостално и успешно одредили ток догађаја. Мањи проблеми су се 

јавили када је требало да скрате разговор ликова. Уз моје сугестије и мању помоћ ученици 

су урадили и тај део задатка. 

Остварена је корелација са ликовном културом, ученици су поширили знање о стрипу 

као медију и развијали креативност, а за активности на часу рекли да су занимљиве. 

Анђелија Симић 
Јелисавета Димитријевић  
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Т е м а т с к а  н а с т а в а  П р о ш л о с т  

Часови тематске наставе на тему 

Прошлост реализовани су 11. фебруара 

кроз повезивање наставних садржаја 

српског језика, математике, природе и 

друштва и енглеског језика. Циљеви и 

задаци: 

- развијање љубави према традицији нашег народа и систематизација стечених знања 

о прошлости, 

- развијање језичких вештина,  

- развијање писменог изражавања, креативности и стваралачког рада 

- утврђивање стечених знања из математике, 

- развијање способности тимског рада и повезивање наставе са животом. 

Активности су започеле 

приказивањем породичних стабала 

које су ученици претходно урадили. 

Кроз разговор и анализу урађеног 

задатка поновљени су основни 

појмови везани за прошлост. Затим су 

ученици добили временску ленту са 

задатком да обоје деценије у којима 

су се родили они, њихови родитељи и 

баке и деке. 

Следеће активности одвијале су 

се по групама. Ученици су подељени 

у четири групе, центра: за енглески и 

српски језик, математику и природу и 

друштво. Кад би група завршила свој 

рад, добијала је задатке других 

група, па су сви ученици радили све 

наставне садржаје. 

Лука Вујиновић 

Јована Поповић 

Јована Поповић 



Чаролије број 17 2014. година 

страна 12 

Задаци језичког центра био је писање састава на тему Мој предак на српском, а затим 

на енглеском језику на основу донетих фотографија. На часу математике решавали су 

текстуалне задатке на тему прошлост и утврђивали и множење бројевима 10 и 100. На овај 

начин математички садржаји повезани су са практичним, животним ситуацијама. 

Наставни садржаји везани за природу и друштво дати су на наставним листићима које 

су ученици самостално радили. Када су све групе урадиле задатке у вези са темом, 

извршена је фронтална провера урађеног. Прво су читани састави. Ученици су међусобно 

процењивали и бирали најуспешнији опис на српском и на енглеском језику. Затим је 

организован квиз и на тај начин проверена тачност урађених задатака из математике и 

природе и друштва. Завршна активност била је заједнички рад свих ученика - прављење 

паноа на тему Значајне личности и Прошлост. Ученици су паное радили подељени у две 

групе. Секли су донети материјал, лепили, писали. 

В р е д н о в а њ е  

Повезивањем садржаја више 

наставних предмета унета је динамика у 

рад, повећана активност и мотивација 

ученика. Цео дан је био другачији од 

претходних што је на ученике деловало 

подстицајно. Рад у групама се одвијао без 

проблема. Уз моју мању помоћ ученици су 

успешно решили све задатке. Рад у групи 

захтевао је од ученика да сами планирају, 

договарају се и заједнички вреднују своје 

радове (писање састава) пре него што их 

прочитају пред разредом и препусте 

вредновању наставника. На овај начин код 

ученика се постепено развија и критички 

став како према свом тако и према раду 

свог друга. Позитивни ефекти реализоване 

темтске наставе:  

- динамична настава, 

- одлична сарадња међу ученицима, 

- повезивање наставних садржаја са 

животом. 

Љиљана Вићовац

M o j а  б а к а  

Моја бака се зове Драгица. Има 

педесет и седам година. Коса јој је црвене 

боје. Веома је лепа. Ниског је раста. Лепо 

се облачи. Као млада имала је дугу увијену 

косу. Увек је носила црвену ташну по којој 

су је сви распознавали. Много волим моју 

баку. Како стари, моја љубав према њој је 

све већа и већа. 

M y  g r a n d m o t h e r  

My grandmother has got brown eyes, brown hair, small mouth and she is very pretty. She 

is short. Her name is Dragica. She has got beautiful shoes. She is fifty seven. I love my 

grandmother. 

Анђелија Симић 

Милица Менићанин 
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П р о л е ћ н о  ј у т р о  

Пробудили су ме сунчеви зраци који су улазили 

и кроз затворен прозор. Устао сам и отворио сам га. 

Лагани поветарац је одмах протрчао кроз собу 

доносећи са собом мирис зрелих трешања. Са 

оближњег ораха чула се песма разиграних врабаца. 

Гране старих јабука играле су пролећну јутрњу игру. 

Мачак се шуњао кроз воћњак повремено скачући и 

играјући се полузрелим рибизлама. На другој страни 

дворишта јасмин се, окићен белим цветовима, 

уздигао над осталим цветовима. Мали пупољци 

црвене руже стидљиво су га посматрали дивећи се 

његовој лепоти. Моје  уживање у пролећном јутру 

прекинула је мама носећи чинију пуну сочних 

црвених јагода. 

Пролеће је најрадосније годишње доба. Сва 

природа оживи, озелени, мирише и цвета. 

 

Лука Вујиновић 

С т и г а о  ј е  м а ј  у  м о ј  к р а ј  

Пролеће је најрадосније годишње доба. 

После дуге и хладне зиме дошао је мај и у мој крај. 

Мај је са собом донео много птица разних и 

јаких боја. Њихов радостан цвркут јасно се чује из 

олисталих крошњи дрвећа у које се нежно 

упредају сунчеве преље. Дечји жагор се гласно 

чује из зелених јабучара.Ливаде су украшене 

разнобојним цвећем и шареним лептирима. Јак 

мирис пролећног цвећа шири се кроз цео крај. 

Шуме су постале много гласније. Људи обрађују 

њиве, воћњаке, баште. Када падне ноћ и све 

заспи, чује се само радостан жубор воде из 

оближњих поточића. 

Пролеће је пуно радости. 

Михаило Остојић 

С т и г а о  ј е  м а ј  у  м о ј  к р а ј  

После дуге и хладне зиме коначно је стигао 

мај и у мој крај. Месецу мају весели се сва 

природа. 

Ливаде постају све шареније и шареније од 

разнобојног цвећа, а шуме се покривају великим зеленим покривачем. Птице својом 

песмом буде све заспале животиње. Док људи вредно раде на њивама, свуда се чује 

весели дечји жагор. Пчеле сакупљају мед за своје кошнице са дрвећа окићеног белим 

цветовима. Дани постају дужи и топлији. Паркови су пуни људи и деце који весело шетају. 

По свим двориштима се раширио опојни мирис мајског цвећа. Улице су веселије и 

шареније. Као и сваке године мај нам доноси и прве пролећене плодове, а цела природа је 

насмејанија и веселија. 

Долазак маја у мени буди радост. Осећам се весело и срећно. Волела бих да мај и 

цело пролеће трају дуже. 

Јована Поповић 

Анђелија Симић 

Јелисавета Димитријевић 
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С т и г а о  ј е  м а ј  у  м о ј  к р а ј  

После дуге и хладене зиме стигло нам је 

пролеће. Све је постало радосније и живље. 

Олистало дрвеће је окићено белим цветовима 

биљака. Птичице по цео дан певају предивне песме 

које су, из године у годину, све лепше и лепше. 

Сунце је храбро одлучило да коначно изађе и 

огреје цео свет. Пчеле на ливадама вредно раде да 

би сакупиле што више полена. Опојни мирис цвећа 

се шири по мом селу. Благи ветар лагано њише 

веселе цветове. Небо красе мали бели облаци који 

као да се смеју. Људи су весели јер обрађују 

земљиште, беру воће и поврће. Дечји жагор се чује 

свуда около. 

Брзо смо заборавили на снег, кишу и јак 

ветар. Сви уживамо у мају, пролећу и свим 

радостима које нам они доносе. 

Анђелија Симић 

М о ј а  д р у г а р и ц а  

Јована Будимкић је моја најбоља другарица. 

Старија је од мене месец дана. 

Јована живи у Поповићу. Дала сам јој надимак Јока. По том надимку је сви зову и 

препознају. Јока има браон очи, дугу смеђу косу са немирним локнама. Образи су јој 

буцкасти и румени, а осмех најлепши на свету. Иде у школу где ради њена бака. Никада се 

није хвалила. Јока тренира тенис. Желим јој да постане права тенисерка као Ана 

Ивановић. 

Јока је веома слична мени. Обе смо одлични ђаци. Желим да будемо добре другарице 

до краја живота. 

Анђелија Симић 

М о ј и  д р у г а р и  

Милош се за сваку песмицу намучи, 

али, на крају, увек је научи. 

На часу стално прича. Ко је то? 

Погледајте - други по реду у дневнику је он! 

Лука да се игра зна 

зато се са њим играју деца сва.   

Јеца, другарица је права, 

јер она другарство уме да ствара. 

Ђорђе на часу није миран 

зато за капитена није биран! 

Милица прва у реду заузима место, 

то се дешава врло често. 

Када Остојића грудва удари по глави, 

тада му велике проблеме прави. 

Јована је лака тако  

да може да је подигне свако. 

Милан увек засмејава друге, 

када то ради-нема више туге. 

Ову песму Анђа пише, 

чича Мича - нема више. 

Анћелија Симић 

Михајло Остојић 
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У учионици IV2 

У г л е д н и  ч а с  

Угледни час из ликовне 

културе на тему Етно село одржан 

је 30. априла 2014. године. 

Задатак је био да се направе 

модели села и саставе песме са 

описом. Наставница је мотивисала 

ученике на рад читањем песме 

„Моје село“ Добрице Ерића и 

разговором о врстама насеља, 

села. Онда су ученици подељени у 

три групе, цртали скице села и 

правили их од материјала који су 

донели. Планирано је да раде два 

часа и па да се активности 

наставе наредне недеље, али су 

ученици били веома заинтересовани и активни на часовима, добро сарађивали и 

договарали се о раду у групи, па су одржана укупно четири часа тог дана. Израђени су 

модели села, представници група су презентовали рад, говорили шта се све налази у 

њиховом селу и читали песме које су написали. 

Током рада успостављена је корелација са садржајем других наставних преднета: 

српски језик, народна традиција и природа и друштво. Ученици су се у оквиру групе сами 

договарали шта ће ко радити, наставник је пратио и усмеравао рад. Првом часу су 

присуствовале једна наставница, педагог и библиотекар. 

Тања Трајковић 
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Н а ш е  с е л о  

Наше село малено 

играмо и певамо, 

наше село волимо 

и ничег се не бојимо. 

Играмо се у школи  

док поток жубори, 

птичице нас гледају  

и на грани певају. 

То је наше село 

и баш нам је весело. 

 

Исидора Нешић 

Вук Симић  

Раде Вукмирица  

Немања Павловић  

Небојша Андрејић 

 

 

Н а ш е  с е л о  

Наше село малено 

баш нам је забавно. 

Ми се много забављамо 

и лепо се играмо. 

Пишемо и бројимо 

ничег се не бојимо. 

Плави поток жубори 

док учимо у школи. 

Волимо ми село 

јер је све весело. 

 

Сандра Пошмуга 

Николина Петровић 

Немања Јовановић 

Алекса Илић. 

 

 

 

 

 

Е т н о  с е л о  

Етно село весело 

није нама досадно. 

Правимо ми правимо 

наше село забавно. 

 

Ана Митровић 

Душан Петровић  

Никола Радовић  

Михаило Ићитовић  
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Т е л е в и з и ј а  и  ђ а ц и  

На часовима енглеског језика у IV2 у априлу је обрађивана тема Телевизија. Ученици 

су правили анкету на енглеском језику и питали другове из одељења који су им омиљени 

канали, које емисије воле да гледају, а које не. Резултати показују да највећи број ученика 

прати цртане филмове и програме о природи, најмањи број прати вести. Ученици су затим 

радили пројекат на тему Омиљени ТВ програми. Радови су изложени на паноу у учионици, 

а у Чаролијама представљамо неке од њих. 

Јелена Стевановић, наставница енглеског језика 
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М и с л и  о  д р у г а р с т в у  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ми другарство волимо 

и песмицу о другарству певамо.  

Другарство је најбоље на 

свету јер стоји на цвету. 
Ана Митровић IV2 

Када имаш друга имаш све.  

Другарство је најлепше као птица лет. 

Другарство није шала 

то је дружина одабрана и мала. 

Немања Јовановић IV2 

Другарство није цвет, 

јер цвет увене. 

Другарство није оловка 

јер се не истроши.  

Другарство није бајка,  

јер бајка има крај. 

Другарство је најлепше на свету 

јер другарство је једно и вредно. 

 

Николина Петровић IV2 
Вук Симић IV2 

Другарство није песма јер песма има крај. 

Другарство није птица јер птица одлети. 

Са мојим друговима се пуно дружим 

и помоћ им стално пружим. 

Са друговима стално сарађујем 

и неке картице зарађујем. 

И ево нешто за крај  

другарство је као на земљи рај. 

 
Михаило Ићитовић IV2 

Другарство је највеће благо  

и сваком је срцу драго. 

Имати друга то нам свима годи  

јер другарство ка победи води. 

 
Никола Радовић IV2 

Другарство је најлепше кад си искрен. 

Другарство није бајка јер се бајка заврши. 

 
Душан Петровић IV2 



Чаролије број 17 2014. година 

страна 19 

З и м а  

Зима је дошла, а јесен прошла. 

Снег је пао и стазе затрпао. 

Пахуље падају, а деца се радују. 

Деца праве Снешка, а он им се смешка. 

Деца се санкају, веселе и грудвају. 

Воле много снег и трче на брег. 

 

Раде Вукмирица IV2 

З и м а  

Јесен је прошла, а бела зима дошла. 

Деца се санкају, клизају и грудвају. 

Зими пада снег и прекрије сваки брег. 

Зима ће нам проћи, а весело пролеће доћи. 

 

Николина Петровић IV2 

З и м а  

Јесен нам је прошла, а хладна зима дошла. 

Пахуље падају, а деца се пуно радују. 

Више се не чују песме птица, са неба пада бела пахуљица. 

 

Сандра Пошмуга IV2 

Милица Милутиновић VI2 
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Дечије стваралаштво 

Ј е с е н  у  ш у м и  

Почињу хладнији дани, ветар све јаче 

дува. Сваког јутра видим капљице јесење кише 

кроз прозор. Лишће је у различитим бојама 

жутој, црвеној, па чак и жутој, и почиње да 

опада. Људи грабуљама скупљају ово опало 

лишће. Деца облаче топлију одећу. Нема више 

шареног цвећа које украшава дворишта и шуму. 

Кад пролазим кроз шуму све изгледа као да је 

напуштена, јер нема птичјег цвркута, птице су 

се одселиле на југ. Ускоро стиже и зима, а онда 

ће бити санкања и грудвања, играња и весеља. 

Вања Грујић II2 

Ј е д а н  м о ј  д а н  

Мој дан и није тако занимљив као што ви замишљате. 

Устајем у 9 сати и као сви остали бавим се јутарњом хигијеном. Кад прође све што 

јутро доноси, наступају домаћи задаци, као овај који сад пишем. У 12.30 се спремим за 

школу и идем на часове. По повратку из школе кратко се посветим мојим зекама и 

друагарици Милици. Време брзо пролази кад си напољу. Већ је пао мрак и ја морам кући. 

Сви дани личе један на други и тако немам шта да напишем у свој дневник. 

Кад будем порасла, вероватно ћу имати о чему да пишем, па ћу писати дневник. 

 

Вања Грујић II2 

З и м с к и  п е ј з а ж  

Јесен је полако отишла, а уместо ње стигла 

хладна бела зима. Ушуњала се у наше животе и 

својим леденим рукама стегла цело село.   

Снежни облаци као беле лађе плове небом, а 

из њих пада први снег. Нежне беле пахуље као 

небеске балерине плешу у лету док се спуштају на 

улице и кровове. Све око нас, полако постаје бело. 

Дрвеће је добило ново одело, а уморне гране су се 

повиле. Зима их је обукла у беле хаљине са 

дугачким чипкастим рукавицама. На травњацима су 

дебели теписи, а на крововима бели шешири. Мраз 

је на прозорским стаклима исплео сребрну чипку и 

уместо завеса различитих боја, сада на свим 

прозорима висе беле чипкасти застори. Зима је 

пробудила успаване димљаке. Природа се лагано 

спрема за зимски сан. Птице су отишле на југ, а 

врапци су ућутали. Једино деци није хладно. 

Обучени у топлу одећу, са осмехом на лицима трче 

по снегу. 

Када стигне зима све је мирно и тихо само се 

чује дечији смех. Они воле кад им се пахуље лепе за лице, воле снег и игру у њему. 

Зима је деци омиљено годишње доба. 

Марија Ристић V1 
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Ј е д а н  с т а р и  з а н а т  

Много је старих заната које би требало поменути и сачувати од заборава,али бих 

ипак издвојила бомбонџије. То су људи којима сам се увек радовала, као и њиховим 

капама и слатком шаренилу, зато ћу писати о њима. 

Бомбонџије су људи који су се углавном бавили производњом и продајом бомбона. 

Бомбоне су правили од шећера и разних екстрата и боја. Екстратима су успевали да 

дочарају најразличитије укусе и мирисе, па су чак биле и љуткасте. Од старих бомбона, 

прављених на овај начин издвајале су се те љуткасто-зелене бомбоне и слатко-свилене 

бомбоне. Када се каже бомбона углавном се помисли на слатку лоптицу или нешто слично 

лоптици, мало, округло или малчице спљоштено. 

Бомбонџије прошлих времена су се трудиле да њихове бомбоне имају најразличитије 

облике, па је тако било бомбона у облику штапића, лулица, кишобранчића. Свака од њих 

би била увијена у целофан и свака је била прича за себе. Поред бомбона, бомбонџије су 

правиле и продавале ораснице, ратлук и лицидерска срца. То није обично слатко срце, 

које се купи да би се појело. То је срце са огледалцем у средини. Срце је обавезно црвено, 

а шаре на њему углавном беле, мада могу да буду и других боја. Ово срце се куповалио да 

се некоме покаже оно што није смело да се каже. И углавном су га куповали момци 

девојкама. Онда би га оне окачиле на зид своје собе и огледајући се у њему мислиле и 

уздисале за оним од кога су то срце добиле. Бомбонџије су своје производе продавали у 

својим радњама које су се звале „Бомбонџијске радње“, али и на вашарима и саборима ,где 

су имали своје тезге или своје корпе, које окаче на руку и тако кроз народ. 

Волела сам и још волим вашаре само због бомбонџија. Купим бомбоне и онда их 

данима гледам, док се не нагледам њихове лепоте, па их поједем, а укус је посебан. Такве 

се у фабрикама не производе, не знам зашто. Тврде су док се не прегризу, а онда се 

просто топе. 

Надам се да ће бомбонџије да преживе модерно индустријско доба, јер су они нешто 

посебно. И надам се да ће ми једног дана неко поклонити лицидерско срце, јер је то 

најслађи начин да ми покаже оно што не сме да изговори. 

Исидора Бабић VIII1 

П р о л е ћ е  и  к и ш а  

Сви смо једва чекали тај диван 

мај, пролеће, и сунце које ће жарко 

сијати на небу целог дана. 

Mеђутим, данима је падала 

киша. Данима је пљуштала. Док до 

свих нас није стигла та потресна вест 

- реке се изливају. Убрзо су на 

телевизији биле нове вести; па чак и 

снимак Обреновца од ког су остали 

само кровови кућа који вире из воде, 

и понеки солитер у коме заробљени 

људи траже помоћ. Било је 

ужасавајуће гледати чамце који 

спасавају људе. Било је страшно 

гледати људе који више немају где 

да се врате,људе који више немају 

дом. И онда, Сава се, уместо 

Колубаре која је то чинила, излива у Обреновцу, и осећам се потпуно немоћно јер никако 

не могу да помогнем, а и уплашено, јер та иста река Сава може да поплави термоелектрану 

„Никола Тесла“ и да Србија остане без обавештења где, када и како помоћи. Настављам да 

гледам вести са тугом и зебњом за мој народ, и са великом надом да неће доћи до 

погоршања ситуације. 

Јелена Марковић VI1 
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Ј е д н о  ј у т р о  м е  ј е  п о д с е т и л о  н а  т е б е  

Зар је морало тако бити? Питам се по ко зна који пут. Отварам очи и гледам у бели 

плафон. Сузе навиру. А увек сам волела да будем овде код бабе и деде на селу. Сада, само 

код бабе. Њега више нема. Претворио се у хумку на улазу у гробље, на лик на споменику. 

А као да је до јуче био са нама. 

Плаче ми се, али нећу. Не желим да баба види моје сузе, оне би је још више 

повредиле. Све ме подсећа на њега. Ова велика лепа кућа, коју је он изградио. И отац и 

стриц, заиста се одмах види да су његови синови. И ја, кад станем пред огледало, поспана 

и чупава, видим како ме његове очи посматрају са оне стране огледала.  

Сећања ме муче и повређују, више него сама сахрана. Сећам се какав је био. Ово 

јутро, прво после сахране, подсећа на њега, на све безбрижне дане детињства, кад см га 

виђала сваког лета, сваке зиме. Али, ове зиме нећу, нити икада више. 

 

Умила сам се и обукла. Кроз прозор се види сунце како се рађа иза планина. Желим 

да побегнем од сећања и одлазим у трпезарију. Мирише на врућ, препечен хлеб и јабуке. 

Поглед ми се зауставља на старој слици, на њој су младенци – баба и деда. Он, млад и 

леп, она још лепша у чипканој венчаници – смеше ми се са слике. То је једна од ретких, 

радосних слика њихове прошлости. Живот им је био тежак, а деда је дуго био болестан. 

Он је нестао, али остале су фотографије да нас подсећају на њега. На некима он је 

здрави насмејан и држи буцмасту бебу, мене. 

Мислим на њега, отишао је и оставио болну празнину у мој срцу, коју нико неће моћи 

да попуни. Сећам се његових речи благих као пролећна киша, брижности и осмеха и 

крушака које ми је давао.   

Драги деко, ма где да си, не заборави ме, нећу ни ја тебе. Јутро ме подсећа на тебе и 

без обзира на сву бол која остаје увек ћеш бити мој дека, а ја твоја унука.   

 

Теодора Поповић VIII2 



Чаролије број 17 2014. година 

страна 23 

М у з и ч к а  к у т и ј а  

Седим и прелиставам албуме. На једној слици види се сасвим мала, ружичаста 

музичка кутија... 

Балерина у сивој хаљиници непрестано игра свој плес. Иза ње стоји сићушни црни 

клавир. Ту музичку кутију поклонио ми је дека. Њега више нема, а она ме увек подсећа на 

деку, и време које сам провела са њим. Он ми је увек говорио да је та кутијица посебна и 

да се сваке ноћи мала балерина помери, седне за клавир и свира до зоре, када се враћа у 

првобитан положај, и наставља да се врти у круг. Ту њену песму сам некада могла да 

чујем, да је разумем. Веровала сам. Веровала сам да ме балерина чува. Када сам била 

тужна, разговарала бих са њом, а она би ме увесељавала својом песмом. Свако вече сам 

разговарала са њом. Била је мој замишљени дневник. Била ми је пријатељ, волела сам је и 

чувала. Понекад бих седела сатима, гледајући у њу и надајући се да ће се померити, да ће 

ми нешто рећи, али ништа. Увек бих настављала да верујем. 

Сада сам на тавану. Преврћем старе кутије и налазим малу, ружичасту кутијицу. 

Отварам је. Балерина почиње да се врти и чује се позната мелодија. Гледам је са 

стрепњом, у нади да је никада више не изгубим.  

Јелена Марковић VI1 

К а п љ и ц а  к р в и  

Капљица крви живот значи, дајмо живот малом Гачи. 

Дајте људи мало крви да наш Гача ојача. 

Мама на своје дете мисли сваки дан, 

Али мали Гача никад није наспаван. 

Још једном Вас молимо, бутите добри и снажни 

Дајте капљицу крви малом Гачи. 

Гача ће крв примити, за живот ће се борити,  

Снагу ће имати и срећно дете бити. 

Андријана Илић IV1 

Х у м а н  с в е т  

Пожури, у ред стани. 

Буди први, постани давалац крви. 

Буди храбар, због тога не плачи! 

Та крв неком живот значи. 

Зато хајде, брзо наговори и друге 

Да овај свет хуман буде! 

Тијана Глишић IV1 

К р в  ж и в о т  з н а ч и  

Да ли се питате крв шта је, 

Шта нас то покреће и живот нам даје? 

Крв треба и малој Маји 

Да би и она била као сви остали! 

Крв је живот, крв је нада,  

Крв срцу снагу даје. 

Мају бодрите и крв јој дајте. 

Радосно дете, биће и Маја 

Због хуманости и Вашег труда. 

И зато ово свима кажем, 

Дајте крв и живот спасите. 

Сара Павловић IV1 
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О в о  ј е  м о ј  с в е т  и  н е  д а м  г а  н и к о м  

Будим се са првим сунчевим зрацима, а онда се опет покријем јорганом преко главе. 

Христина се шетка по кући и спрема се за школу и зове ме двадесетак пута. „Шта ћеш, то 

ти је живот“, мислим ја, „не може човек на миру да спава.“ Устајем и почињем нови дан. 

Двориште се зелени. Крај стазе миришу зумбули око којих већ зује пчеле радилице. 

Велики орах још увек је оголео, без листова, али имаће их за неки дан, природа је пуна 

чуда. Улица је сва расцветана, пуна белих дрвета трешања и белих рада крај пута. То је 

један део мог света и по њему ходам и сваког дана је другачији, лепши, пролећнији. 

Ту су моје сестре и мој брат, друга компонента мог света – Христина и Лазар са 

њиховим смешним наочарима и чудљивим карактером, и Јована, љута и пркосна, али не из 

зле намере. Добра страна њиховог присуства је да ми никад није досадно, јер ме они 

својим несташлуцима увек засмеју, а лоша је то што ниједан домаћи не могу да урадим у 

миру, јер они скачу око мене и пењу ми се на главу. (Лазар је то једном заиста и покушао.) 

Али, свој свет и свакодневицу не могу да замислим без њих. 

 

Мама је стално заузета кућним пословима, без обзира што и нас често зове да јој 

помогнемо. Оно јест', ни ми нисмо јако послушна деца. Ипак, увек има времена да чита и 

пише, а ја у томе следим њен пример, као и у мажењу старог и дебелог и мачка Жуће, кога 

она много воли. Тата по цео дан није код куће, па га Лазар и Јована дочекују раширених 

руку, у буквалном смислу. Осим рада са каменом и прављења сувенира, воли да се бави 

политиком, то јест да, за време вечере, распреда, најчешће са мном, о политичким и 

другим збивањима у земљи и свету, чега мама није љубитељ. Шта да се ради, једна 

породица, а сви смо различити. 

Мој нестварни свет је у мени, и делом ван мене. Почиње иза окуке, на напуштеним 

пољима мог детињства, и у мојим сећањима на кућу у којој сам некад живела, у којој ми је 

остао део срца и део снова. Своје чежње и снове кријем од других, али их неприметно 

уткавам у песме и приче. И оне су део мене, јер сам их створила. 

Занимљив је мој свет онакав какав јесте, овај стварни, опипљиви, и онај тајни свет 

снова. Не дам га ником и не желим много да пишем о њему. Не желим да се промени. 

 

Теодора Поповић VIII2 
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О в о  ј е  м о ј  с в е т  и  н е  д а м  г а  н и к о м  

Здраво, ако си тамо и ако слушаш. Пишем особи која вероватно не живи на овој 

планети, или само као живи. Не, ти си само још једна честица моје маште и зато само 

склопи очи и слушај. 

Мој свет није неко замишљено место пуно животиња које говоре мени разимљивим 

језиком, то није магично место где имам крила или сам добра вила. Тај свет постоји у свим 

стварима које радим и осећам се добро.   

Живим, нажалост, у свету где се људи плаше да боје ван ивица, да пређу сопствене 

границе. Зато је мој свет само мој и у њему сам сама. Он је у хип-хоп плесу кад станем 

испред великог огледала у једном од плесних студија, где идем већ дуго. Тада сам сама, 

сваки звук музике који допире до мене не помера само моје тело, него и моје срце. Мој 

свет је ту сваког секунда мог живота, јер ја живим у њему. То није само место на које одем 

после тешког дана или великог проблема, то је мој дом. 

 

 

Људи ме гледају на улици, мој стил и понашање, и упућују погледе који, као канџе, 

покушавају да ме одвуку у празнину њиховог обичног живота, али им то не дозвољавам.  

Нисам од оних који свој свет држе у старим полицама, затворен међу пар књига и 

понекад га посете, скину прашину заборава да би се подсетили да су живи. Стварам свој 

свет сваког дана и држим га у у срцу. Остајем у њему, са сваким кораком мењам сасвим 

обичну земљу у моју и у њој сам слободна и радим оно што волим.  

Људи ми говоре да би дали све да бар на један дан могу да проживе своје снове, да 

коначно буду слободни. Ја се само насмешим, јер је јако чудно како живим снове кроз неке 

сасвим обичне ствари. 

Мој живот, мој свет, то је мој једини сан, вероватно ме зато зову „Сањар“. Живим 

сасвим слободна у свом свету и ником га не дам. 

Магдалена Крупежевић VIII2 
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Екскурзија 
 

Ученици млађих разреда 

из Мале Иванче, Поповића и 

Малог Пожаревца ишли су 9. 

маја 2014. године на 

једнодневни излет/екскурзију 

у Јагодину. 

Обилазак Јагодине је 

започет посетом зоо-врта. 

Ученици су могли да виде 

животиње из различитих 

крајева света, смештени на 

простору сличном оном у којем 

иначе живе. Тако су видели 

базене зе пливање, дрвеће на 

које могу да се пењу мајмуни, 

простор за летење намењен 

птицама... Главна атракција 

јагодинског зоолошког врта су 

тигрови Сај и Наташа, као и 

жирафа Јованча.   

Обишли смо и Завичајни музеј и видели збирке пластике и стакла (јер је прва српска 

фабрика била јагодинска Стаклара, од 1846. године), слике академских сликара 19. и 20. 

века. После ручка отишли смо у Аква парк и Музеј воштаних фигура, а онда смо кренули 

назад у Малу Иванчу. 

Ученици су усвајали део наставног програма непосредним упознавањем појава и 

односа у природној и друштвеној средини, упознали се са културним наслеђем једног дела 

Србије, дружили се и учествовали у спортским и културно-забавним активностима, чиме су 

остварени циљ и задаци излета. 

Гордана Косанић 
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Е к с к у р з и ј а ,  ј о ш  ј е д н о м  

Ученици петог и шестог разреда, са 

одељенским страешинама, били су на 

једнодневној екскурзији у Вршцу 9. маја 

2014. Посетили смо Владичански двор, 

видели збирке икона и портрета 

најзначајнијих владика вршачке епархије, 

као и велику библиотеку. Били смо 

импресионирани овим спомеником културе 

из доба барока.  

Потом смо се упутили ка Саборној 

цркви св. Николаја, која је главни и 

највећи православни храм у Вршцу у ком 

се налазе дела познатог сликара Паје 

Јовановића „Св.Никола спасава осуђенике“ 

и „Св.Ангелина“. То је био и увод за 

наставак путовања до галерије слика Паје 

Јовановића, познате као „Апотека на 

степеницама“. Ученици су били заинтересовани за све четири поставке музеја. Са великим 

интересовањем су посматрали стари ентеријер и покућство овдашње апотеке, збирку 

медаља из 18.и 19. века, разне археолошке налазе који датирају из периода праисторије 

до средњег века, а пажњу им је привукао и портрет Александра Карађорђевића у 

природној величини.   

Посебан утисак и доживљај је оставила посета римокатоличкој цркви св. Герхарда. 

Ученици су били одушевљени неоготском архитектуром и елеганцијом, ентеријером цркве, 

богато украшеним зидовима, олтарским сликама, витражима и скулптурама. Ова катедрала 

представља симбол заједништва и толеранције свих становника Вршца.  

После ручка обишли смо центар „Миленијум“ (спортска дворана и пословни центар), 

женски манастир „Месић“ и „Девојачки бунар“, главни туристички центар Делиблатске 

пешчаре. Ту су ученици провели слободно време испуњено спортско-забавним 

активностима. 

Са овог путовања смо се вратили богатији за нова знања везана за разне предмете 

који се изучавају у школи и испуњени осећајем да народи различите верске и националне 

припадности могу да живе на истом географском подручју захваљујући толеранцији и 

заједништву. 

Јелена Стевановић 
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Б и л а  с а м  и  в и д е л а  

с а м . . .  

Били смо у Вршцу пре 

четири дана. Обишли смо разна 

места, али мени се највише 

свидела Катедрала. 

Кад смо изашли из аутобуса, 

видели смо велики замак, али 

водич нам је рекао да то није 

замак, него католичка црква. 

Велика је и висока, а облаци на 

небу су се померали, па је 

изгледало да се катедрала клати. 

Ушли смо унутра и било је 

прелепо; лепи украшени зидови, 

дугачке клупе које се простиру до 

пола цркве, шарени стубови, 

велике иконе. Нисам знала у шта 

пре да гледам.  

Сели смо на клупе и 

слушали причу о историји цркве. 

Затим је један човек свирао на 

оргуљама нешто што подсећа на 

музику из страшних филмова. 

Имала сам осећај да ће се неко 

створити иза мене и вриснути. То 

се није десило. 

Вратила сам се кући и 

причала о утисцима. Родитељи су ми рекли да то није православна црква. Без обзира на то 

мени се катедрала свидела и поносно сам одговорила да није важно само место које 

видиш, већ како га доживиш. 

Анђела Симић V2 

Б и о  с а м  и  в и д е о  с а м . . .  

Ишли смо на излет у Вршац. 

Посетили смо разна места, али ми се 

највише допао Владичански двор. 

Испред двора су две фонтане, а у двору 

мала црква у којој смо чули разне 

занимљивости о овом здању. На 

степеништу је велико клатно, а на 

спрату клавир и свуда је забрањено 

гажење тепиха. У свакој соби постоји 

пећ и све су различите, само су у 

дневној соби две исте. Видели смо 

портрете претходних владика и 

библиотеку у којој има десет хиљада 

књига.   

Излет ми се свидео, јер сам сазнао 

много нових ствари и дружио сам се са 

друговима. Памтићу га по лепим 

местима које смо видели и обишли. 

 

Лука Милошевић V2 
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Осмаци 
Угледни час из српског језика Сумњиво лице, одржан у VIII1, имао je велики одјек у 

школи и са обзиром да учионица није могла да прими све оне који су хтели да га прате, на 

прослави Дана школе, 24. маја, приказана је ученицима и наставницима и мало дужа 

верзија представе Сумњиво лице и сви присутни су се одлично забављали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска представа је изведена још једном у дужој варијанти у програму поводом 

опроштаја осмака од школе, одржаном 9. јуна, који су пратили и родитељи. Ученици VIII1 

су уз још неколико глумачких и музичких тачака свима улепшали дан. Родитељи су 

прилазили са речима похвале, а посебно су честитали младим глумцима. 

Ученици VIII2 су се од школе опростили и кроз саставе на тему Опраштам се и дугим 

корацима одлазим... 

Данка Стојановић 

О п р а ш т а м  с е  и  д у г и м  к о р а ц и м а  о д л а з и м  

Опраштам се... са детињством, школом, друговима. И чини ми се да је све кратко 

трајало, да нисмо стигли да се упознамо, нити да се дружимо колико је требало. Сада смо 

као ласте, одлазимо у нови живот, али као поједнинци, не као колектив. Са тог југа нема 

повратка. 

Сећања на школске дана сви делимо и сви носимо знање које смо заједно стекли, 

које ће нам бити потребно. После школе то и остаје – знање и успомене. И понеки 

телефонски позив школске другарице. 

Сретаћемо се и даље, али то никада више неће бити исто. Неће бити Јоксићеве 

вожње фергусона, ни Магдалениног имитирања наставника. Учићемо за неким другим 

клупама, са новим школским друговима, имаћемо нове љубави. Кад звоно објави крај 

разлетећемо се као маслачак на прозирним белим крилима. Неко ће стићи до мањег града, 

неко до Београда, неко до другог континента, неко можда и до Месеца. Није важно, важно 

је да где год паднемо и проклијамо, донесемо плод, успемо у ономе што желимо и волимо 

да радимо. 

И кад будемо одрасли људи осврнућемо се иза себе и видети у прошлости, у 

детињству, наставнике и другове који су нам били драги и са којима нас повезују 

успомене. Сада се опраштамо и одлазимо у будућност, а успомене остају. 

 

Теодора Поповић VIII2 
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О п р а ш т а м  с е  и  д у г и м  к о р а ц и м а  о д л а з и м  

Чудноват је овај живот, од првих корака, од једва изговорених речи дође до учења 

слова и бројева. Још памтим први сусрет са учитељицом и школском клупом, великим 

двориштем и непознатом децом, стидљивог упознавања и страха. Године су пролазиле, а 

из неповерљивих погледа рађало се другарство. Време је од нас створило јак, сложан тим 

који везује искрено пријатељство. 

Одрасли смо и дошли до раскршћа живота када морамо донети важне одлуке. Моја 

жеља је да упишем медицинску школу и радим оно што волим. Као и моји другови 

прижељкујем да што пре прође неизвесност уписа, да будемо срећни. Будућност нас зове! 

 

Немања Јанковић VIII2 

О п р а ш т а м  с е  и  д у г и м  к о р а ц и м а  о д л а з и м  

Окупилисмо се у једном кафићу код нас у селу, сви другови из одељења су ту, играју 

и певају, а сви су тужни. Крај је школске године, крај осмог разреда, чека нас растанак и 

средња школа. Можда ће неко уписати исту школу? Ко то зна? 

Недостајаће ми све: табла која је увек више бела него зелена, наставници са којима 

сам се понекад расправљала, другови које ћу увек памтити, радови на паноу које смо 

заједно стварали. Не кажем да тога неће бити у другој школи, али неће бити исто. 

Сећам се како је било кад сам се доселила овде и пошла у трећи разред. Мислила сам 

да их никада нећу заволети али ево нас сада, веселимо се, сликамо се, причамо. 

Недостајаће ми сви: Душан који бежи са часова, Филип С. и његове шале, Немања који 

веома добро игра фудбал, Марко В. увек вољан да да савет, Теодора Ж. и њене слатке 

приче, Нада и модирање, Драганине расправе, Магдаленини идоли, Јована која би ми 

испричала у детаље шта се дешавало кад нисам била у школи, Маја нон-стоп другарица, 

Тањине глумачке способности, Јелена и њена хармоника, Бане који нас је увек бранио, 

Теодора П. и састави... 

Сви су они у кафићу, певамо старе и тужне песме. Надам се да ћемо се и даље 

виђати. Опраштамо се од школе, одлазимо дугим корацима... 

Невена Тодоровић VIII2 
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Пројекат Бајка – Други део 

S l e e p i n g  p r i n c e / У с п а в а н и  п р и н ц  

Први део пројекта Бајка реализован је у априлу 2014. године, а онда су се ученици 

још два одељења (IV1 и III2) укључили и пројекат је добио други део. 

Ученици IV1 су на часу енглеског језика обрадили текст The sleeping prince и 

такмичили се ко ће боље одрадити драматизацију тог текста. Пошто су били задовољни 

својом драматизацијом, и пошто су гледали представе својих другара из I3/III3 и II3/IV3, 

одлучили су да и они припреме своју бајку за извођење. 

Писали су приче као проширење 

бајковитог текста из уџбеника и заједно 

са наставницом и библиотекарком од тих 

прича начинили бајку/драмски текст. 

Ликови су осмишљени у односу на ђаке 

који ће их тумачити, сви ученици су 

укључени у припрему текста, израду 

илустрација, костима и сцене и имали 

улоге у сценском извођењу. Увежбавали 

су улоге и припремили костиме и 13. јуна 

2014. поводом обележавања завршетка 

школске године извели представу 

Sleeping prince/Успавани принц.  

Посебност представе је што су 

ученици већи део текста говорили на 

енглеском језику, а једну од главних 

улога, принца Руперта, тумачи девојчица. 

Представа је била веома успешна, 

ученици, наставници и родитељи у публици похвалили су глумачко умеће ученика и жељу 

за учењем енглеског језика на овај начин. Од текста бајке и фотографија са представе 

направљена је сликовница, поједини делови су на два језика, тако да их сви читаоци могу 

разумети. Сликовница презентује постигнућа ученика и наставника и налази се на сајту 

школе. 

Марина Ружић 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/bajke/slikovnice.html
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Ж и в о т  и  м о д а  

Инспирисани представом Пепељуга у 21. веку, ученици III2 започели су стварање још 

једног комада. Анђелија Симић је написала драмски текст са темом из савременог живота и 

са глумачком поделом у коју су укључени сви другари из њеног одељења. Наставнице 

разредне наставе и библиотекарка одржале су заједнички час са ученицима трећег и 

четвртог разреда. Трећаци су читали текст, а затим су сви ученици изнели идеје за дораду 

и побољшање текста, направљена је нова верзија и почеле су припреме за извођење. 

Комад је изведен два пута, у четвртак 12. јуна за родитеље ученика трећег разреда и на 

свечаној приредби, 13. јуна 2014. поводом растанка са ученицима четвртог разреда. 

Родитељи су били задовољни одгледаном представом и казали да оваква дружења треба 

организовати чешће. Ученици су се добро снашли у улогама које су им додељене и 

приметан је напредак у развоју самопоуздања у наступима пред публиком. 

 

Љиљана Вићовац 
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Р е п р и з е  

Поводом завршетка школске године, 13. јуна 2014. године, изведене су репризе 

представа у Поповићу и Малом Пожаревцу у оквиру програма који су за другове, 

наставнике и родитеље припремили ученици четвртог разреда. Родитељи су похвалили 

оваквав начин рада ученика и наставника и презентацију пројекта на сајту школе, 

сликовнице и аудио записе. Наставници су рекли да ће, због великог интересовања 

ученика за стварање драмских текстова и глуму, наставити са оваквом врстом рада и 

наредне школске године. 

Лидија Николић 
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Угледни часови  
 

Наташа Пејовић oдржала је 

угледни час у I1, 22. маја 2014. године 

из ликовне културе, наставна тема - 

Преобликовање материјала или 

предмета њиховим спајањем, наставна 

јединица - Пролећна сликовница. 

Ученици су показали изразиту 

креативност при изради групних 

радова као и критички став при 

естетској анализи радова, а учи-

тељица је веома професиоално водила 

ток час. 

У уводном делу часа ученици су, 

у летњој учионици, користећи своја 

чула описивали пролеће. Учитељица 

их је наводила да користе претходна 

искуства и знања стечена на часовима 

света око нас и српског језика, и 

касније, у учионици, вешто пренесу 

на хамер користећи материјале из 

природе које су припремили. 

Часу су присуствовали сви учитељи који раде у Малој Иванчи и педагог. 

 

 

Љиљана Вићовац је одржала угледни час у III2, 27. маја 2014. године, наставна 

јединица је била Рибарчета сан у оквиру наставне теме Књижевност. Часу су 

присуствовали сви учитељи који раде у Малом Пожаревцу и педагог. Час је био добро 

припремљен а избор и употреба наставних средстава, метода и облика рада адекватна у 

односу на постављене циљеве часа. Акценат је стављен на разумевање текста, лични 

доживљај песме и књижевно-уметничку анализу. Ученицима је давала јасна упутства и 

подстицала их да искажу лично мишљење а за неадекватне одговоре ученика имала 

разумевања. Посебну пажњу посветила је и ученку који ради по ИОП-у дајући му задатке 

адекватне његовим могућностима а сваки напор и напредак похваљивала. 
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Синиша Босић је одржао угледни час из физичког васпитања у IV1, 10. јуна 2014. 

године. Часу су присуствовали сви учитељи који раде у Малој Иванчи, библиотека и 

педагог. Наставна јединица је била Штафетне игре, у оквиру наставне теме Елементарне и 

штафетне игре. Часу су такође присуствовали и ученици свих одељења нижих разреда, 

неки као публика а неке је учитељ и активно укључио у реализацију часа како би 

омасовио учешће ученика. На тај начин је створио услове за социјално прилагођавање 

ученика на колективни рад.  

 

 

 

 

Полигон, у школском дворишту, је био одлично осмишљен и постављен. Учитељ је 

демонстрирао вежбе и давао упутства за штафетне игре а ученици су, подељени у 

групе/тимове, са великим задовољством учествовали у њима. 

Кроз игре се развијао позитивни такмичарски дух, а разноврсност игара је учинило 

час динамичним. На крају је извршена евалуација часа од стране ученика и педагога. 

 

Јасмина Ковачевић, педагог 
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Спортска недеља 

М а л и  П о ж а р е в а ц  

У циљу промоције здравог 

живота, развоја свести о потреби 

развоја и неговања физичких 

способности ученика у нашој 

школи организована је друга 

недеља школског спорта. Ученици 

су учествовали у различитим 

спортским активностима које су 

биле утврђене распоредом по 

данима. 

Спортска недеља започела је 

у суботу 7. јуна кросом свих 

ученика нижих разреда. Ученици 

су подељени у четири категорије:  

- млађа и старија женска 

(девојчице првог и другог 

разреда, трећег и четвртог 

разреда), 

- млађа и старија мушка (дечаци првог и другог разреда, трећег и четвртог разреда). 

Победницима су додељене дипломе. Спортске активности су настављене су током 

наредне недеље од 9. до 13. јуна 2014. године. 

Понедељак - Игре снаге и издржљивости - надвлачење конопца 

Ученици су подељени у две екипе. Критеријуми за формирање група били су узраст и 

ниво развијености физичких способности. 

Уторак - Штафетне игре 

Ученици су подељени у 

две мешовите екипе- млађи 

(први и други разред) и старији 

(трећи и четврти разред) 

узраст. Ученици млађег узраста 

су се такмичили у трци 

обручима, а старија група у 

игри шумске препреке и тако су 

развијали координацију и 

сарадњу. 

Среда - Полигон препрека 

Ученици су у складу са 

својим физичким способностима 

савлађивали различите врсте 

препрека. На крају је органи-

зована активност у сређивању 

полигона, и изабрана је 

најспретнија екипа и екипа у 

којој чланови најбоље сарађују. 

Четвртак - Брзо ходање. 

Четвртак је био дан брзог 

ходања. Уз краће инструкције 

наставника, ученици су се 

такмичили у брзом ходању по 

категоријама - млађа (први и 

други разред) и старија (трећи 

и четврти). 
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Петак - Тимске игре по избору ученика. 

Последњег дана ученици су 

се такмичали у тимским играма по 

сопственом избору. Дечаци су 

изабрали фудбал, а девојчице 

одбојку. 

Сва такмичења организована 

су тимски. Тимови су формирани 

по узрасту ученика. Уз фер игру и 

максимално залагање ученици су 

били у прилици да осете радост 

игре и такмичења са другарима, 

те су циљеви недеље школског 

спорта остварени. Резултати су 

били у другом плану. 

Љиљана Вићовац 

М а л а  И в а н ч а   

Спортска недеља одржана је од 9. до 13. јуна 2014. године. 

Понедељак - Предавање 

Одржани су заједнички часови четири одељења, учитељи су припремили предавање 

на тему Здрави стилови живота. Кроз презентације и едукативне филмове ученици су 

упознати са здравим начином живота, правилном исхраном, потребом за физичком 

активношћу. Затим су ученици говорили о  важности бављења спортом. 

Уторак – Угледни час 

Синиша Босић је одржао угледни час из физичког васпитања. Часу су присуствовали 

сви ученици млађих разреда, као публика и као помоћ у појединим вежбама. 

Среда - Полигон препрека 

Организована су такмичења свих ученика, полигон је урађен у складу са 

могућностима и способностима ученика и изазвао је одушевљење код свих. Такмичења су 

протекла у смеху и бодрењу другова, било је мало и туге, али све се лепо завршило. На 

крају су проглашени победници. 

Четвртак – Спорт и правила 

Ученици су гледали филм „Основна правила спорта“ и упознали се са основним 

правилима фудбала, рукомета, тениса и одбојке. Кроз све ове спортове воде их познати 

спортисти који и демонстрирају покрете, вежбе, правила. Ученици су са пажњом одгледали 

филм и након гледања, на терену, примењивали оно што су научили. 

Петак - Елементарне игре 

По избору ученика организована су такмичења у фудбалу за дечаке и „између две 

ватре“ за девојчице. 

Сва такмичења су била организована у духу здравог, спортског живота. Мање важно 

било је освојено место. Ученици су били задовољни планираним активностима и показали 

жељу за новим. 

Ксенија Илић 
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Живот је радост 
 

Дванаест година заредом Веће 

градске општине Сопот организује 

програм за борбу против болести 

зависности за ученике основних и 

средњих школа, као и за предшколце. 

Тема овогодишњег такмичења је била 

„Живот је радост“ и у њему су 

учествовали ученици наше школе. 

На часовима ликовне културе 

објаснила сам тему ученицима виших 

разреда и разговарала са њима о 

значењу теме. Они су говорили о томе 

како су схватили тему и о начину на 

који би је представили. Израђено је 

тридесетак радова, а 27 одабрано за 

учешће на конкурсу. 

Ученици наше школе освојили су 3 награде за прво место, 3 награде за друго и 2 

награде за треће место: Лазар Митрашиновић VI1, Сања Симић VII2, Христина Поповић VI2, 

Јована Станковић VI2, Данијел Јовановић VI2, Лазар Остојић VI2 и Милица Ристић VII1. 

Ликовни радови су рађени у 

комбинованим техникама (прашкасти пастел, 

дрвена бојица, црни фломастер 0,5 mm) 

Награде су додељене 29. маја 2014. у Центру 

за културу Сопот, када је одржана завршна 

манифестација и коктел за све награђене 

учеснике (ученике и наставнике). Ученици 

су добили награде - прибор за ликовно. 

Веома добру сарадњу (школа и ја) 

остварили смо са координатором конкурса 

Јеленом Васић из Општине Сопот. Значај 

ових награда је веома велики за награђене 

ученике, јер се њихов рад вреднује и у 

широј друштвеној заједници, адекватно 

прати и награђује. 

Све то им даје додатну мотивацију за 

рад на часовима ликовне културе, цртања 

сликања и вајања и повећава заинтересованост за учествовање на ликовним конкурсима. 

 

Нада Аранђеловић, наставник ликовне култуе 
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Екскурзија за запослене 
 

Запослени и пензионери ОШ „Милорад Мића Марковић“ дружили су се на 

једнодневном излету, 1. јула 2014. године. 

У Ваљеву су посетили Народни музеј и Муселимов конак и стекли нова знања, а онда 

се одмарали и уживали на летњем сунцу на планини Маљен у Дивчибарама. 
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О Чаролијама и крају школске године 
 

Овај број Чаролија другачији је од свих претходних и има 40 страна, као што је и ова 

школска година другачија од претходних, јер су објављена четири броја Чаролија. 

Презентован је рад ученика и наставника кроз многобројне прилоге о активностима у 

школи и дечије радове. Тако смо на најбољи начин обележели и десету годину излажења 

школског листа. За крај овог броја представљамо једну дивну песму и календар за јун 

2014. који су израдили ученици I3/III3. 

Слађана Галушка, главни и одговорни уредник 

Ј а  в е р у ј е м  у  ч у д а  

Постоје жеље неке 

које се граниче са чудом. 

Да тече златна река 

и по њој се возим чуном. 

Поред мене све се таласа, 

а река шуми без гласа. 

Понекад просто не знам, 

да л' сан је то ил' јава. 

Али сигурно знам 

и чудо се понекад дешава. 

 

Јована Будимкић 


