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Драга децо, ''Чаролије'' су опет са вама. Ове године Школа у Малој Иванчи пуни сто 

година, па зато и прича о њој, али и о школама у Малом Пожаревцу и Поповићу. Јована 

Кузмановић, ученица VIII-1 направила је интервју са директором наше школе Петром 

Јовановићем. Педагог Наташа Демић вам помаже у учењу, а вероучитељ Марко 

Стевановић прича шта чини славу. А ту су и савети за вас. Али већи део «Чаролија» 

испуњен је вашим дивним литерарним и ликовним радовима. А ту су и ђаци који на 

најбољи начин представљају школу, знањем и освајањем награда на такмичењима. На 

крају страна посвећена групи The Rolling Stones да искористите своје знање енглеског 

језика. Пуно среће у даљем читању и учењу, 
Редакција 
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НАША ШКОЛА 
 

 

 ПОЧЕЦИ 

 
Основна школа „Ми-

лорад Мића Марковић“ у 

Малој Иванчи органи-

зована је као образовно-

васпитна установа са 

подручним одељењима: 

- Мала Иванча, матич-

на школа, од првог до 

осмог разреда; 

- Мали Пожаревац, из-

двојено одељење, од првог 

до осмог разреда (наставу 

од петог разреда похађају 

и ученици из Сенаје) и 

- Поповић, издвојено 

одељење, од првог до чет-

вртог разреда. 

Седиште Основне 

школе „Милорад Мића 

Марковић“ је у Малој 

Иванчи, Трг братства и 

јединства 8. 

Од ове три месне 

заједнице које данас 

покрива наша школа, прва 

школа је почела да ради у 

Поповићу. У овом селу је 

постојала општинска, сео-

ска школа од 1842. до 

1843. године. Године 1867. 

отворена је школа у згради 

Исаила Матејића, механ-

џије. Зграда се састојала из 

једне учионице, собице за 

ручавање и отвореног 

трема. Први учитељ је је 

био Јосиф Марковић. 

Године 1899. саграђена је 

нова школска зграда са две 

учионице, а стара је слу-

жила за учитељске ста-

нове. Ове зграде постоје и 

данас и заштићене су као 

културно добро – спо-

меник културе. Зграда из 

1867. године поседује сва 

типска обележја шума-

дијске чатмаре, типа који 

доминира архитектуром 

ове области током 19. века. 

Заједно са двориштем у 

коме је су лоциране зграде 

представљају историјски 

ансамбл ретко где очуван. 

Осамдесетих година про-

шлог века биле су рекон-

струисане за уметнички 

атеље архитекте Богдана 

Богдановићa и биле су 

место окупљања уметника, 

постдипломаца, али пар 

година касније су напуш-

тене. Данас су у лошем 

стању и пропадају. 

Иако је Закон о 

основним школама, којим 

се прокламује принцип 

обавезног школовања за 

сву децу донет 1882. 

године, архивска грађа 

којом школа располаже 

показује да су ову школу 

похађала мушка деца. Тек 

почетком 20. века, тачније 

доласком Анке Каћански 

(касније Марковић), у 

уписницама се појављују 

имена девојчица, деца 

учитеља и службеника. 

Познатији учитељи у 

Поповићу били су Јован 

Цветковић (1870. - 1879.), 

Анка (1899. - 1936.) и 

Милорад Марковић (1912. 

- 1941.) 

Нова школа, која се и 

данас користи, направљена 

је 1961. године, а у њој и 

два стана за учитеље. 

Школска зграда у 

Малом Пожаревцу направ-

љена је 1862. године од 

слабог материјала. То је 

чатмара која је имала једну 

учионицу и једну собу за 

ђаке. Зграда је очувана до 

данас, под заштитом је 

државе као добро под 

претходном заштитом, али 

је запуштена и неупо-

требљива. Ову школу су 

похађала деца из Ђури-

наца, Шепшина и Сенаје 

до отварања школа у тим 

селима. 

Важно је напоменути 

да је до осамдесетих го-

дина 19. века, од 147 села 

београдског округа само 

51 имало школу. 

Године 1932. сагра-

ђена је школа у којој се и 

данас ради. Дозидана је и 

реновирана 1994. године. 

Познатији учитељи су 

били: Милан Буквић (1868. 

– 1878.), Аксентије Ивано-

вић (1862. – 1892.), Раде и 

Драга Миловић (1892. – 

1914.). 
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 100 ГОДИНА ШКОЛЕ У МАЛОЈ ИВАНЧИ 
 

Прва школа у Малој 

Иванчи озидана је 1906. 

године, а почела са радом 

1907. године. Дрвену грађу 

дали су мештани села, а 

такође су и циглу пекли 

сами. Сам плац на којем је 

подигнута школа је имао 

око један хектар површине 

и био је ограђен. Око 

школске зграде била је још 

једна ограда од плетене 

жице. Ова ограда је била 

причвршћена на бетонске 

стубове. Имала је три 

капије зелено офарбане. На 

средњој је била калемљена 

винова лоза, а на врху 

капије мали уграђени 

авион са пропелером који 

се на ветру окретао. На 

бетонским стубовима биле 

су велике саксије са 

цвећем, такође зелено 

обојене. Ове су капије 

подсећале на постанак села 

које је имало три капије. 

Авион је симболизовао 

значај школе и њену улогу 

у људској цивилизацији. 

Унутра, у тој огради, 

испред школе била је 

ливада са цвећем и у њој 

мала шумица туја и 

борова, а на крају шумице 

мали хладњак павиљон. На 

јужној страни дворишта 

био је виноград са хиљаду 

чокота калемљене лозе 

подигнуте на шпалире, а 

пред њим поређане 

кошнице са пчелама. До 

тада су ђаци из Мале 

Иванче учили школу у 

Малом Пожаревцу или 

Поповићу. Школа је имала 

четири учионице. Први 

учитељи је био Глигорије 

Крушевчанић. Године 

1909. отворено је друго 

одељење, а 1927. године 

треће. У то време ђаци су 

ишли у школу и пре и 

после подне. Од 11 до 13 

сати било је време ручка. 

Они који су живели близу 

школе ишли су кући, 

остали су ручали у школи. 

За време Другог светског 

рата школске зграде у 

Малом Пожаревцу и Малој 

Иванчи користили су 

Немци као касарне. У 

Малој Иванчи настава је 

држана у кућама Љубо-

мира Савића, Чеде Ђорђе-

вића и Исе Жмурића. 

Радила су два учитеља у 

два комбинована одељења. 

Школска архива је делом 

уништена, а са њом и 

главна уписница. У Малом 

Пожаревцу школа је ра-

дила у Задружном дому, 

било је четири разреда и 

четири учитеља. Школска 

зграда у Малој Иванчи 

дограђена је 1959. дозиђи-

вањем једног спрата на 

постојећи објекат и тада је 

прерасла у осмогодишњу 

школу. За време изградње 

настава је држана у Дому 

културе. 

 

 ШТА ЈЕ БИЛО ПОСЛЕ 
 

После Другог светског 

рата школа у Поповићу је 

имала четири разреда (од 

првог до четвртог) и два 

учитеља која су радила у 

комбинованим одељењи-

ма. До 1961. године ова 

школа је била самостална 

и непотпуна, а онда је је 

Одлуком Општине Сопот 

1961. године припојена 

Основној школи у Малој 

Иванчи и ђаци су од петог 

разреда долазили у Малу 

Иванчу, а пре тога су 

наставу похађали у Раљи. 

Године 1969. Школа у 

Малој Иванчи добија име 

Милорада Миће Марко-

вића, познатог учитеља и 

социјалисте. 

Милорад Мића Ма-

рковић је рођен 1887. го-

дине у Соко Бањи, 

учитељску школу је 

завршио у Алексинцу и 

1905. године је постављен 

за учитеља у Великом 

Крчимиру. Године 1912. 

постављен је за учитеља у 

Поповићу, где је остао до 

1941. године. Као резервни 

официр српске војске 

учествовао је у балканским 

ратовима и Првом све-

тском рату од 1912. до 

1918. године. Као официр 

југословенске војске 1941. 

је одведен у Немачку, у 

логор, где је провео све 

време рата. У Поповић се 

вратио 1945. и тада је 

постављен за начелника 

Просветног одељења осло-

бодилачког народног одбо-

ра округа београдског. 

Припадао је групи учи-

теља која је 1907. године 

основала Клуб учитеља – 

социјалдемократа у Србији 

– прва социјалистичка 

организација учитеља код 

нас. 
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Школа у Малом По-

жаревцу постала је пот-

пуна основна школа 1958. 

Осим ђака из Малог 

Пожаревца ту су ишли од 

1955. године и ђаци из 

Сенаје (општина Младе-

новац). Касније је у Сенаји 

формирано издвојено оде-

љење школе у Влашкој са 

четири разреда (од првог 

до четвртог разреда), ђаци 

из Сенаје од петог разреда 

и даље похађају наставу у 

Малом Пожаревцу. Ова 

школа је 1965. године до-

била име народног хероја 

Љубивоја Гајића. Сара-

ђивала је са школом у 

Умчарима, одржавани су 

спортски сусрети и 

такмичења и постојала је 

идеја да се ове две школе 

споје у једну. 

Међутим, решењем 

Скупштине општине Со-

пот од 7. октобра 1970. го-

дине Основна школа „Љу-

бивоје Гајић“ припојена је 

Основној школи „Милорад 

Мића Марковић“ у Малој 

Иванчи ради побољшања 

услова рада и боље стру-

чне заступљености наставе 

(често су у старијим разре-

дима предавали учитељи, 

јер није било наставника за 

све предмете). Постојала је 

идеја да се направи нова 

школа за ученике из сва 

три села, али та идеја није 

остварена. 

До деведесетих годи-

на 20. века било је и до 800 

ђака у школи, У Малом 

Пожаревцу по једно оде-

љење у свим разредима, а 

у Малој Иванчи по једно 

одељење од првог до 

четвртог разреда и по два 

одељења у старијим разре-

дима.  

У Малој Иванчи по-

стојала је зграда старе 

општине, која је од изгра-

дње Дома културе 1956. 

године преправљена у два 

стана, а када у њима више 

нико није становао сруше-

на је 1976. године. Године 

1966. изграђена су још два 

стана у дворишту школе, а 

у то време су у дворишту 

школе у Малом Пожаревцу 

сазидана два стана, а и ста-

ра школска зграда је ада-

птирана у стан. 

Иако су наставници 

долазили углавном из Бео-

града, неколико је живело 

у селу, тако да су још више 

били везани за школу и 

село у коме су радили. Од 

шездесетих до осам-

десетих година 20. века, 

школа је имала важну 

улогу у организовању ку-

лтурних програма у селу. 

У Малој Иванчи је кори-

шћена сала Дома културе 

за приредбе поводом држа-

вних празника и Дана шко-

ле, али сарадња школе и 

села је била свакодневна. 

Ђаци и наставници су уче-

ствовали у организовању 

програма за грађане села: 

драмске представе, кон-

церте фолклорних ансам-

бала, игранке са живом 

музиком, плесне школе. За 

то су били заслужни наста-

вник Ратко Сфорцан, на-

ставник енглеског језика, 

који свирао хармонику и 

Ратко Ивковић, наставник 

физичке културе, који је 

био члан КУД „Бранко 

Крсмановић“, те је водио 

фолклорну секцију. Ова 

секција је наступала по 

многим градовима Србије, 

а 1968. године, били су 

први гости у Дому пи-

онира у Београду. Ђаци 

Основне школе „Милорад 

Мића Марковић“ били су 

врло успешни у такми-

чењима рецитатора и на 

градским такмичењима 

освајали прва места. 

У спортским такми-

чењима нарочити успеси 

постигнути су у женској 

одбојци. Наставник мате-

матике, Драган Срете-

новић, из Малог Пожа-

ревца је водио женску 

одбојкашку екипу и оне су 

освојиле друго место у 

Србији. 

Угледни ђаци ове 

школе су: Зорица Виторо-

вић Бијелић, одбојкашица, 

данас међународни одбо-

јкашки судија; Татјана 

Сретеновић, доктор моле-

куларне биологије, живи у 

Немачкој и ради пројекат 

на постдокторским студи-

јама; Томислав Јовановић, 

професор на Филолошком 

факултету у Београду. 

 

 ДАНАС 
 

Данас је објекат школе 

у Малој Иванчи у лошем 

стању, јер је кровна 

конструкција дотрајала, 

рогови покри-вљени, тако 

да је кров знатно улегао. 

Део објекта није за 

употребу. Због не-достатка 

простора тре-нутно у 

једној од ове две учионице 

наставу похађају ученици 

првог и седмог разреда. 
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Грађевинска инспек-

ција СО Сопот је реше-

њем забранила коришћење 

дела спрата овог објекта, 

те је неопходно извршити 

санацију кровне и таванске 

конструкције. 

Поред школе је 1974. 

сазиданао обданиште са 

централним грејањем и 

тада је и у школи инста-

лирано грејање. У обда-

ништу су на доњем нивоу 

опремљене кухиња и трпе-

зарија и оне су до 

деведесетих година 20. 

века коришћене и за спре-

мање ђачке ужине. 

Ради уштеде горива, а 

због малог броја деце 

просторије обданишта су 

коришћене као учионице, а 

трпезарија као сала за 

физичко од 1993. године. 

Од 2005. године 

поново се користи за 

наставу зграда школе иако 

су услови за рад лоши. 

Зграда школе у Малом 

Пожаревцу је реновирана 

1994, дограђене су две 

учионице и наставничка 

зборница. Просторије за 

рад у оба издвојена 

одељења се загревају на 

дрва и угаљ. 

Школски објекти у 

Малој Иванчи и Малом 

Пожаревцу немају пратећи 

простор за културн и јавни 

живот и рад ученичких 

организација, не постоје 

фискултурне сале и 

радионице, те су мате-

ријално-технички услови 

за рад незадовољавајући. 

Недостаје нам учионички 

простор, кабинети, специ-

јализоване учионице, на-

ставна средства. Школа 

поседује неколико компју-

тера које користе наста-

вници и запослени у адми-

нистрацији, али ђаци их не 

користе. 

У Малој Иванчи и 

Поповићу постоје школске 

библиотеке, а у Малом 

Пожаревцу једна про-

сторија служи као библио-

тека и учионица за гео-

графију и историју. 

Школска дворишта су 

велика, спортски терени 

су, изузев у Поповићу, 

оштећени, асфалтну по-

длогу је пробила трава, на 

појединим местима је 

окруњена, па је могућност 

повређивања ђака велика. 

Школа има 302 ђака у 

18 одељења. У школи ради 

45 радника, од тога 15 на-

ставника предметне наста-

ве, 10 наставника разредне 

наставе, два вероучитеља, 

педагог, библиотекар и 

запослени на организа-

ционим и административ-

но-техничким пословима. 

Дан школе се 

обележава 24. маја и је-

дино се за тај дан окупе 

сви ђаци и сви запослени 

на заједничкој прослави у 

Малој Иванчи. Тог дана 

ђаци се представљају сво-

јим друговима, родите-

љима и гостима, певају, 

свирају, рецитују, глуме, 

играју и надмећу се у 

спортским дисциплинама. 

Ученици који су постигли 

најбоље резултате на та-

кмичењима у току шко-

лске године се похваљују и 

награђују књигама. 

Од 1991. у школи се 

поново слави дан Светог 

Саве у сваком објекту 

посебно. Ђаци ујутру иду 

у цркву на литургију, све-

штеник у школи сече 

колач са домаћином славе, 

ученици певају химну 

Светом Сави, говоре о 

његовом животу, казују 

стихове, свирају и играју 

народне игре Шумадије. 

У школи се организују 

и приредбе поводом Нове 

године, Дана жена, за-

вршетка школске године. 

У школи раде секције: 

литерарно–рецитаторска 

секција, 

драмска секција, 

ликовна секција, 

географска секција, 

еколошка секција, 

одбојкашка секција, 

фудбалска секција, 

секција за неговање народ-

не традиције. 

Школа сарађује са 

школама у окружењу, са 

месним заједницама, уста-

новама у области културе. 

Нарочито је добра сарадња 

са Градском библиотеком 

у Сопоту, посебно са оде-

љењем у Малом Пожа-

ревцу. Ученици и наста-

вници наше школе су 

чланови те библиотеке, за 

ђаке у Малој Иванчи и 

Поповићу књиге се доносе 

из Сопота у школске би-

блиотеке да би коришћење 

било једноставније. 

Процес развојног пла-

нирања започео је у школи 

2005. године, а циљ је 

стетско и функционално 

уређење школског про-

стора. Жеља је наставника 

и ученика, као и свих 

запослених и локалне 

заједнице, да се школски 

простор стално уређује, 

улепшава да би свима било 

драго да долазе у школу и 

у њој се добро осећају. 
 

 

Слађана Галушка, 

библиотекар 



   

 

Интервју 
 

 

 Разговор с поводом 
 

Наше друштво у свом развоју пролази кроз многе 

тешкоће и често преживљава кризне ситуације. У склопу 

тих промена и породица доживљава своју трансформацију, 

а самим тим и своју кризу. С тим у вези обавила сам 

разговор с Петром Јовановићем, директором наше школе 

који је раније обављао послове школског педагога и 

психолога. 

Јована Кузмановић: Ко има највећи удео у 

васпитању деце породица, школа или друштвена средина? 

Директор: Породица и школа се сматрају основним факторима васпитања. Породица 

је прва социјална група у којој дете стиче прва карактерна, вољна и емоционална 

искуства, прва знања, вештине и навике. Она има за циљ да детету обезбеди 

најнеопходније услове за нормалан физички, интелектуални, социјални и емоционални 

развој. Породично васпитање базира се на односима између чланова породице које 

карактеришу љубав и емоционална повезаност. 

Јована Кузмановић: Колико је школа моћна у васпитању деце? 

Директор: Школа је најорганизованија образовно - васпитна установа у којој се код 

детета развијају радне, културне и хигијенске навике, мотив за постигнућем и 

самопотврђивањем на интелектуалном плану. Даље, од школе се очекује допуна и 

корекција неадекватног породичног васпитања. 

Јована Кузмановић: Треба ли родитељи да припремају децу за полазак у школу? 

Директор: Полазак у школу треба да буде најсрећнији и најрадоснији дан, а биће 

само онда ако родитељи на време код детета развију интересовање и љубав за школу и 

учење, другове и учитеља. Припремање детета за полазак у школу је дуг и стрпљив посао. 

Не смемо изгубити из вида да се рад на припремање детета за школу мора разликовати од 

рада у школи. У процесу припремања доминира игра, а не рад. 

Јована Кузмановић: У којој мери сарађују наши родитељи са школом на васпитном 

плану? 

Директор: Сарадња породице и школе у васпитању деце је неопходна. Остварује се 

преко индивидуалних контаката и родитељских састанака. Наставник од родитеља може 

добити драгоцене податке о ученику, његовом здрављу, особинама, навикама (радним и 

хигијенским), условима живота. Родитељ од наставника сазнаје како се дете снашло у 

школи, где заостаје, где му треба помоћи. 

Међутим, у пракси су присутне две лоше навике: контакт са школом одржавају у 

деведесет посто само мајке, а брига о детету је брига оба родитеља и сарадња породице и 

школе је најтешња у нижим разредима, а у старијим разредима слаби, а баш је тада 

сарадња најпотребнија јер дете улази у пубертет. 

Јована Кузмановић: Има ли случајева да се породица и школа мимоиђу, па и сукобе 

у ставовима око васпитања деце? 

Директор: Уколико се ставови родитеља битно разликују од ставова наставника, у 

интересу детета је да родитељ прихвати ставове наставника и да пред дететом не говори 

ништа лоше о наставницима. У супротном дете ће бити у недоумици коме да верује, 

родитељима или наставницима. На крају ће сигурно прихватити ставове који му буду 

тренутно највише одговарали. 

Јована Кузмановић: Да ли сте задовољни радом ученика и наставника наше школе? 
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Директор: ОШ ''Милорад Мића Марковић'' једна је од најстаријих и најугледнијих 

школа у овом крају. Одликује је богата и успешна стогодишња васпитно - образовна 

традиција, добра организација рада и стручан и искусан наставни кадар. Број ученика у 

овој школи (на жалост не само у њој) смањује се из године у годину. Тренутно у 

школским клупама знање стиче 302 ученика распоређена у 18 одељења, 8 у матичној 

школи, 8 у истуреном одељењу у Малом Пожаревцу и 2 комбинована у Поповићу. 

Настава је скоро потпуно стручно заступљена а изводи је 29 наставника. У бројним 

облицима такмичења и општинском и регионалном нивоу ученици ове школе постижу 

запажене резултате. Ове године се поносе добрим пласманом како у области знања и 

стваралаштва, тако и у области спорта. 

Јована Кузмановић: Сваког ученика привлачи нека секција, да сте ви, господине 

директоре, ученик, којој бисте се секцији наше школе прикључили? 

Директор: То би била секција за неговање народне традиције. Етно секција подручне 

школе у Поповићу је понос ове школе. Етно збирка је право мало благо. Циљ ове секције 

је да се сачувају духовне и материјалне вредности наших предака: вретено, жрвањ, кош за 

жито, брдило, сач, бакрач, котао, вериге, фењер, точак, стара пегла, лампа на гас, посуђе, 

народна обућа и одећа, керамички предмети, кремен за потпаљивање ватре, фруле, итд. 

Јована Кузмановић: За крај, шта бисте поручили родитељима ученика? 

Директор: Родитељи морају деци посветити део свог слободног времена, како за 

дружење у игри, тако и за стрпљив и сложен процес васпитања. Нажалост, многи 

презаузети родитељи покушавају то заменити материјалним благодетима. Таква деца су 

материјално збринута, али се увек осећају усамљено и неприхваћено. Деци су потребнији 

родитељи него најскупља играчка. 

Јована Кузмановић: Хвала на овом разговору. Желим вам пуно успеха у вашем 

даљем раду. 
Јована Кузмановић VIII-1 
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Моја мачка 
 

Моја мачка разиграна 

Мене стално чачка 

Мисли да сам јој ја играчка. 

 

Воли да се мази 

И по пољу скаче 

А кад је гладна 

Почне да мјауче 

 

Баш је она смешна 

И несташна маца 

И сви је зовемо наша мала Цаца 

 

Воли да једе 

И мене да гребе 

Моја шарена дебела мачка 

Мене стално чачка 

 
 Јована Несторовић V-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги кутак 
 

Мој драги кутак се налази у једној преграђеној просторији. Тамо сам отишао пре 

неколико година када сам био трећи разред. Отишао сам да помогнем нешто стрицу на 

његовом тавану и видео једну малу просторију која је била пуна различитих ствари које су 

могле да се искористе, да се направи једно уточиште, место где могу да размишљам и 

учим на миру. Свакодневно сам расклањао ствари док га нисам очистио, а онда сам 

замолио стрица да ми направи сточић и столицу. Тамо сам однео један сат и сваког дана 

помало кречио. Кречио сам лепо и полако, иако ми се брат смејао, био сам одлучан да тај 

кутак лепо урадим и направим да личи на нешто. Завршио сам га после годину дана. Од 

када сам га завршио, почео сам да стално одлазим у њега. Тамо сам учио, размишљао и 

записивао занимљивости које су ми се дешавале у току дана. Али, једнога дана сам 

повредио ногу, и два месеца нисам ишао на таван, у мој кутак. Брат је одлазио, али није 

чистио, јер сам ја био задужен за то. Убрзо се ту скупило доста прашине. Било је ту 

паукова. Опет су почели да бацају ствари. Када сам се опоравио, почео сам да идем горе и 

опет сам га лепо средио. Овога пута ми је брат помагао. Тај кутак је месташце на 

стричевом тавану. Заволео сам га као да је део моје куће. Сада ми је више него потребан, 

јер тамо могу да се удубим у размишљање о новој љубави, о животу када завршим школу. 

Тај кутак је мени милији од свих кућа, од свих градова, и никада га нећу заборавити. Биће 

то успомена из детињства, али и кутак који ће користити мојој деци кад их будем имао. 

 
Илија Станковић VII-2 
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Пејзаж мога села 
 

Хладно је. Иако је већ стигло пролеће, дува јак ветар и небо је сакривено тмурним 

облацима, из којих неки пут кане по која кап кише.  

Из мог дворишта гледам у куће које ме окружују. Све оне личе, али свака има своју 

причу. Поред њих је дрвеће, неко још голо, а неко са цветовима који маме мирисом. На 

трави су се већ појавиле беле раде и љубичице, као и маслачци. 

Примичем се капији и могу да видим центар села: пар продавница, аутобуска станица, 

амбуланта… Видим и неке људе који ужурбано раде, пар паркираних аутомобила, као и 

обичне пролазнике. Сви они изгледају превише заузети својим мислима и радом, па и не 

примећују да их неко посматра. Пут се бели док по њему газе стопе уморних путника, а 

ветар подиже прашину са њега и наноси је право у њихова лица. Почиње ситна киша. На 

главу стављам капуљачу и настављам своју шетњу, јер знам, киша ће ускоро престати. 

Излазим из дворишта и газим по каменитом путу поред моје куће. Са стране штрче гране 

дрвећа и танке стабљике биљака. Излазим из мог сокака. Још кућа. ретко који крај није 

насељен. Пролазим тако свуда: поред зграда, ливада, воћњака, њива. Свуда срећем 

позната лица и застајем да их поздравим. Неки само ћуте, а неки пак весело одговарају. 

Полако пада ноћ. Сијалице се пале. 

Враћам се кући и бацам још један поглед на село. Сијалице и прозори, кроз које 

избија светлост, изгледају као мноштво свитаца. Ноћна свежина ме испуњава. Лежем у 

кревет уморна. 
Јелена Стевановић VII-1 
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Твоје очи 
 

Те твоје очи, као океан коме нема дна, 

У које бих радо да уроним, 

занесена и збуњена као из сна, 

И да се од свег зла на свету склоним. 

 

Погледаш ме њима, и у том трену, 

Не знам је ли ово све сладак сан. 

И мене јаку, као чврсту стену, 

Заљуљаш, и не знам је ли ноћ ил’ дан. 

 

Понекад те мрзим, али опет твој поглед тражим, 

Тако недокучив, препун бисерног сјаја. 

А када ме спазиш, ја се оснажим, 

И мојој срећи нема краја. 

 

Понекад пожелим да ти тренуци среће 

Вечно трају, док око нас време пролази, 

Јер док год твој поглед на моје очи слеће 

Срећа у мени стално надолази. 
 

Јелена Стевановић VII-1 

 

 

 

Ако можеш… 
 

Ако можеш да у свакој капи кише 

Видиш моје очи, 

Знаћу да ме волиш више 

Него што реч може да срочи. 

 

Ако можеш да долетиш у мој сан, 

и из њега тихо изађеш, да ме не би пробудио 

Знаћу да једва чекаш нови дан 

Не би ли ме на јави пољубио. 

 

Ако можеш сву моју тугу да отклониш 

Само једним погледом нежним, 

Ако можеш прелеп осмех да ми поклониш, 

Јер све што ја кажем сматраш смешним, 

 

Ако можеш да ме цениш,  

да ме сматраш јаком и кад молим,  

ма шта ја причам, ти све ово већ чиниш 

И зато те волим. 
 

Јелена Стевановић VII-1 
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Писала ми је мајка 
 

 

Драга Бранка, 

 

Надам се да ти је добро у Канади, да се лепо забављаш и да неки пут помислиш на оца 

и мене. Радосна сам што си отишла, јер си то искрено желела, али сам и тужна што ниси 

овде да ми правиш друштво док је тата на послу. Овде, у Малом Пожаревцу нема ничега 

новог, све је у реду осим што сам се разболела и што се фирма твог оца распада. Ја мало 

кашљем, шмрчем. Али, не бој се, није ништа страшно. Стрина и даље изгледа као “зомби” 

и даље је болесна. Мирјана је у реду, као и Бане и баба Анкица. Бака Милка и деда Славко 

су добро. Долазили су бака Мира и деда Мидо. Ишли су на Златибор. Поздравили су те и 

рекли ти да се лепо проведеш, и када се вратиш кући, да дођеш на Златибор. Нашла сам 

посао преко Милоша из “Винера”. Радим у продавници, тј. радићу кад се опоравим. 

Фолклор држи тета Дуда. Мајстори су долазили и уредили “Дом културе”. Нису урадили 

ништа ново, све је по старом. Никола излази на журке са својом, и са неким лепим 

девојкама из Београда. Сви те пуно поздрављамо, желимо брз долазак кући и пиши ми да 

знам шта се тамо дешава. Поздрави Кају, Алексу и њихове родитеље. 

 

Пуно нам недостајеш и сви те много, много волимо. Ћао, видимо се ускоро. 

 

Твоја мама! 
 

Бранка Максимовић V-2 
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Догодило се на часу 
 

Имали смо час физичког васпитања, наставник је рекао да дечаци играју фудбал, а 

девојчице кошарку. Пошто сам хтела да играм фудбал са дечацима, наставник ми је 

допустио. Ми смо се поделили, а наставник је гледао девојчице како играју. У тиму смо 

били: Мака, Никола Илић и ја, а у другом тиму су били: Миле, Цвета, Ђоле и Алексић. У 

почетку нам је добро ишло, водили смо 5:2, али се ни противници нису предавали. Полако 

су нас стизали 5:3, па 5:4, и таман да Ђоле да пети гол, лопта се нађе између ногу, и он 

паде право на нас. Мада није требало, почели смо да се смејемо. Када је Ђорђе устао и 

видео како се смејемо, шта је друго могао да уради, него да се и он насмеје. Завршили смо 

са смејањем, наставили смо да играмо. Прошло је десет минута од Ђолетовог пада, код 

њега је била лопта и када је стигао до нашег гола, Ђоле се опет нашао на бетону, само 

овог пута, пао је на леђа. Тада нам је било још смешније, па смо заплакали од смеха. На 

крају му је Миле понудио да позове хитну помоћ. Резултат је остао 5:4, Ђоле читав, а 

нашем часу крај. 
Сoња Ђорђевић Шмит VI-2 

 

Испричаћу вам нешто узбудљиво 
 

Било је то пре годину дана, био је Дан школе. 

Ишли смо у Иванчу на приредбу. Тамо смо глумили, рецитовали и играли. Било је 

лепо све до једног тренутка када сам 

кренула са другарицом до продавнице. До 

продавнице су била два пута. Један је 

заобилазни, и мало дужи, а други пречица. 

Нас две смо кренуле пречицом да се 

провучемо испод ограде. Сви су ту 

пролазили. Ограда је била разваљена и 

остале су неке жице, тако да је Милица 

прошла. Нисам савила главу и ударила сам у 

њих. Када сам изашла на улицу, Милица је 

почела да виче: “Крв, крв”, и отишла по 

разредну. Мене није болело, али када је она 

то рекла, уплашила сам се. У том тренутку 

када је отишла, наишле су наставнице 

енглеског Марина и Јелена. Када су ме 

виделе, одмах су ме одвеле код докторке у 

амбуланту. Докторка ме је превила, али је и 

рекла да морам на ушивање. Похвалиле су 

ме да сам јака пошто нисам плакала. Пре 

мене је један дечак повредио главу, и плакао 

је. Када су завршиле са превијањем, изашла 

сам напоље. Када је разредна видела, 

уплашила се. Позвала је моју маму и рекла 

шта се десило. Наставник техничког ме је 

одвезао до куће. Мама је јавила тати, и он је 

дошао да ме води на ушивање у Тиршову. Ушивање није много болело, ал’ су ми десну 

страну косе ошишали. Кад смо се вратили кући, дошли су рођаци да ме посете. 

Данас је та ограда промењена, и сада се иде заобилазним путем, а неки прескачу ту 

ограду. Од тада не идем пречицама него заобилазним путевима. 
Јована Грујић VII-2 
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Догодило се летос 
 

Овог лета догодило ми се доста лепих догађаја. Ипак издвојила сам само један, 

најлепши догађај. Почетком јула сам са породицом отишла у Хрватску код бабе и деде. 

Било је јако досадно све док једног 

дана нисмо отишли на море. Тамо смо 

се купали, скакали у воду и ронили, 

али кад је дошло време да кренемо 

кући наишао је авион који је ишао ка 

води. Јако сам се уплашила јер сам 

мислила да је то путнички авион, а у 

ствари то је био канадер, авион који 

гаси пожаре. Када сам се окренула, 

видела сам много ватре и дима на 

оближњој планини. Канадер је долазио, 

узимао воду и одлазио да гаси пожар. 

Мама ме је позвала и рекла ми да 

морамо да кренемо кући. Замолила сам 

је да останемо још мало како бих до 

краја могла да видим гашење пожара. 

Допустили су ми, они су отишли у 

хладовину, а ја сам и даље посматрала 

гашење пожара. После неколико 

минута, пожар је био угашен и 

родитељи су ми рекли да идемо кући. 

Са планине се још увек видео дим и 

мала ватра. Ватра се појачала и канадер 

је опет долазио. На њему је био број 

233. Нажалост више нисам могла да га 

гледам. Када сам стигла кући све сам 

испричала баби и деди. Био је то најлепши и најзанимљивији догађај за мене. 

 
Зорица Добрић V-2 

 

Да сам јесен 
 

Да сам јесен, дрвећу 

бих дала жуте хаљине, а оне 

зелене бих оставила за лето. 

Траву бих прекрила златним 

огртачем. Ја бих оно лишће 

које је пало сакупила и 

саставила бих малу стазицу 

на путу. Пустила бих кишу 

да она украси траву да 

изгледа бистрије и сјајније. 

Када би људи отишли да 

беру грожђе ја не бих 

пусти-ла кишу да им не 

смета. 
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Невена Стевановић V-1 

Школска љубав 
 

Један Миша пати, 

Јер га љубав боли, 

јер он једну Нину 

Много ВОЛИ. 

 

Он јој упорно поруке 

Пише и за Нином пати, 

Али Нина ту љубав 

Никако не може да схвати. 

 

Нина ћути и седи 

Јер и њу љубав боли, 

Не зна шта да ради 

Јер и она Мишу воли. 

 

На часу је тихо, 

Њихова љубав расте још више, 

Мобилни поново звони, 

Али Нина сада Миши 

Љубавну поруку пише. 
 

Јована Несторовић V-1 

 

 

 

Летње вече 
 

Лежим у трави. Бубице ми мрсе косу. 

Ноћ је. Небо је пуно блиставих звезда. 

Док тако сањарим осећам хладну росу 

И чујем благи цвркут из птичијих гнезда. 

 

Зрикавци зричу. Чујем ту музику све ближу, 

Док посматрам свет из траве свеже, 

Мисли се моје једна за другом нижу, 

И од сурове стварности бежим. 

 

Месец је пун. Осећам га тако близу. 

Као да је дошао нешто да ми шапне. 

Можда се уморио од звезда у низу 

И свратио на одмор у двориште наше. 

 

Дишем дубоко. Опија ме та ноћна свежина, 

Мирис ружа и шарених лала. 

Све је тихо, чује се само тишина, 

Као да је свака бубица заспала. 
 

Јелена Стевановић VII-1 
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Свињска посла 
 

Било је лето. Десило се то пре пет - шест година, можда и више. 

Био је један од топлих дана, мада је дан пре тога падала киша и било је блата. Сећам 

се врло добро. Мама је скувала кафу за њу, тату, нану и деду. Када је кафа била готова, 

отишли су на терасу да је мирно попију. 

Напољу су биле пуштене свиње, и ја сам добила то “задовољство” да их причувам док 

они попију кафу. Само је требало да пазим да не рију и да не оду у блато да се ваљају, али 

мени је и то било тешко. Имали смо тада једну крмачу, звану Цвета, и пар прасића. 

Крмача ми је задала проблеме. Ја сам се играла са сестром у дворишту, када је Цвета 

отишла у блато да се купа. Повела је сву своју милу дечицу. Она је стајала са стране и 

охрабривала их, док су они у колони улазили право у блато. Поносно их је гледала неко 

време, а потом је и сама ушла. Задовољно су вртели репићима и изгледало је као да 

уживају док је блато прштало на све стране. Било ми је жао да их прекидам, али су мама и 

тата почели да вичу. Кренула сам да их растерам носећи штап у руци. Прасићи су се 

одмах разбежали, али Цвета је остала, јер ме се очигледно није плашила. Нисам хтела да је 

ударим јако како би то деда урадио, јер ја сам борац за права животиња, па сам је само 

гуркала штапом, надајући се да ће је то изнервирати, и да ће отићи. Жеља ми се испунила. 

Она је устала полако на ноге лагане и истресла са себе остатке блата који су погодили баш 

мене. И док сам тамо стајала сва запрепашћена, сви су се смејали. Мама, тата, нана, деда, 

па чак је изгледало као да ми се и прасићи ругају. Мени то није било смешно. 

И као за крај целе ове комедије - почела сам да плачем, на шта је публика одговорила 

још гласнијим смехом. И ето, од тад више не чувам свиње. 
Jелена Стевановић VII-1 

 

Дођи у моје село! 
 

Моје село је предивно, са много извора, шума, ливада, њива и долина. 

У њему су ливаде дивне и пуне влажне траве после јутарње росе. Цвеће, у подножју 

Симић краја је најлепше у селу, и тај цветни 

део се зове Деда Ракина башта. Ту је и 

непресушни извор, по имену Мирковица, 

који је поред старе стене, гроба Народном 

хероју Љубивоју Гајићу, који је погинуо у 

борби за ово село. На Караули се налазе још 

два извора: Горњак и Говече. Говече је 

најстарији извор у селу, изграђен је 1902 

године који је служио за појење говеда, па је 

по томе назив. Горњак је изградио Јован 

Николић 1927. године у истоименој шуми. 

На највишем врху села, близу моје куће, 

налази се круна села, највећа шума у којој 

има јелки и храстова. Равни гај је најнижа 

тачка села у ком се налазе бресквари и други 

воћњаци који у пролеће цветају. 

Позивам путнике, туристе, људе да дођу 

и погледају лепоте мог села. Кога год будем 

видео, рећи ћу му: ”Дођи у моје село и 

видећеш прави рај!” 
 

Александар Симић VI-2 
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Трагика је део животне истине 
 

Био је леп дан, ништа није указивало на трагедију која ће се касније десити. Када сам 

доручковао, отишао сам са татом код Милоша да би тата поправљао трактор. Када смо се 

враћали, Милош је дошао са нама код мене. Ту су били и мој стриц Зоран и брат Горан. 

Горан, Милош и ја смо отишли на спрат да играмо игрице. Укључили смо компјутер и 

стартовали игрицу. Играли смо се око пола сата. За то време, у приземљу су се догађале 

узбудљиве ствари. Док је Горан играо, чуо сам галаму која је долазила из приземља. Када 

сам мало боље ослушнуо, чуо сам да неко плаче. Погледао сам у Горана и Милоша, који 

су ту галаму такође чули. Скочио сам са столице и отворио врата. Потом сам се поново 

осврнуо и без речи излетео напоље. Крајичком ока сам видео како Горан скаче са столице, 

и како столица одлеће и удара Милоша. Сишао сам прескачући по три , четири степеника. 

За мном је трчао Горан. Када сам стигао до врата кухиње, видео сам шокантан призор: 

Мој отац је умирао! Стриц Зоран га је поливао водом, а баба је звала хитну помоћ. Стајао 

сам на вратима, скамењен и гледао. Цео његов живот ми је пролазио кроз главу. Баба ме је 

продрмала и рекла:” Трчи, зови чику!”. Отрчао сам и позвао га. Покушали су да помогну 

мом оцу. Баба је звала Васу и Миру. Васа није био код куће, али Мира јесте. После минут, 

Васа је стигао са још једним комшијом. Само су ме погледали. Мира је довезла ауто. 

Мислио сам да иде авион! Изнели су тату из куће, ставили га у кола и кренули за Београд. 

Хитна помоћ није хтела да дође! Кажу, не би дошли ни за министровог сина! Из кола су 

позвали течу који ради у Београдској хитној. Они су кренули из Београда и срели се са 

мојима у Врчину. Али све је било узалуд! Тата је умро! 
 Александар Јовановић VII-2 

 

 

 

 

Позна јесен 
 

Дошла нам је јесен позна, 

А са њом и зима грозна. 

Ветар дува, пада киша, 

На дрвећу нема лишћа. 
  

Јасмина Радосављевић V-1 

 

 

Јесен 
 

Дошла је јесен и у мој крај 

И повила Земун у свој заграљај, 

Дунав се не плави више. 

Код нас су дошле 

Хладне, јесење кише. 

И лишће на гранама је жуто, 

А птице селице одлазе љуто. 

Јер прошло је лето, 

Капу на главу ја сам мет’о. 
 

Вања Ђорђевић V-1 
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Драги кутак 
 

После школе, када дођем кући, волим да разгледам старе ствари, старе слике и да се 

присетим лепих и смешних догађаја. 

То у својој соби не могу, јер је превише бучно због Зоране и Аце. Зато што Аца воли 

да се игра ратника из доба старе Грчке и Рима, а Зорана учи на компјутеру, или игра 

игрице на телефону. У дневном боравку, такође не могу, јер мама, док везе, слуша радио. 

Двориште ми је изгледало као погодно решење, али Зоранин пекинезер је несташан и 

радознао и често ми омета мисли, и онда заборавим о чему сам размишљала. Најбоље 

решење је поткровље, ту је тихо, могу да слушам заљубљене голубове и претурам по 

старим књигама, торбама и старим стварима. Овде ме нико не дира. Могу да размишљам о 

својим поступцима, о школи и осталим, не тако важним стварима. Паукова мрежа 

украшава овај простор, као и гнезда у којима голубице чекају своје младунце да се излегу. 

Прашина покрива моје најомиљеније пријатеље, књиге. После дугог читања, претурам по 

школским торбама и увек се сетим учитељица које су ме училе првим словима, првим 

саставима, и које су ми исправљале рукопис. После књига, разгледам ствари, ту је 

шеталица на којој сам, као мала, шетала, а некад и спавала. Гледајући своју бициклу на 

којој сам научила да возим, сетила сам се Зоране када је, брзо возећи, слетела са 

степеница. Претурајући по старим кутијама нашла сам и хаљиницу у којој сам крштена. 

Нашла сам и слику покојног деде, кога сам много волела, али, нажалост, умро је, када сам 

имала три године. Када бисмо одлазили у Бродац да га обиђемо, увек би ме држао у крилу 

и причао о догађајима које је доживео. Уживала сам у његовим причама. Његова жеља је 

била да, иако сам девојчица, научим како се прави кућа, јер је мој деда био зидар. Тај део 

простора, без обзира колики је, моје је царство, а ја царица. Седим и мислим о догађајима 

које никад нећу заборавити. 
Jелена Милорадовић VII-2 
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Изненадни гост 
 

Свакоме од нас дође изненадни гост, па се то једнога дана десило и мени, а ево и како. 

Био сам у Младеновцу код мајке. Била је среда, један од сунчаних, летњих дана. 

Седео сам на кревету и гледао омиљену серију о цртачким триковима. Загледао сам се у 

серију и нисам слушао шта ми мајка прича. Када се завшила серија, зачуо сам звоно. 

Изашао сам и отворио врата. На вратима 

сам угледао свога деду који је дошао из 

Америке. У почетку нисам знао ко је то 

и позвао сам мајку. Она је познала свог 

ујака и рекла ми да је то мој деда који 

живи у Америци. Био сам веома 

изненађен, јер ми мајка није рекла да 

имам деду у Америци. Када је мој деда 

видео колико сам изненађен, дао ми је 

чоколаду. Мени није било до чоколаде, 

већ до разго-вора са дедом, али на 

енглеском језику. Тако смо ми почели 

да причамо. Деда је био изненађен мо-

јим говором, и похвалио ме је. Касније 

је стигла моја сестра, али не из Америке, 

већ од другарице и такође се 

изненадила. Од тога дана сам сваке 

недеље звао деду да чујем шта ради и 

како је у Америци. После тога је више 

пута долазио са својом породицом и 

увек смо се лепо проводили. Свакоме 

неко изненада дође, али је најлепше 

када се то деси први пут. Некоме се 

изненадни гост на први погледе не 

допадне, али мени се деда допао. Био је 

висок, али не превише. Имао је браон очи и седу косу. Умео је да се нашали, што је било 

најважније за први састанак. 
Никола Димитријевић VI-2 

 

Леденице 
 

К’о низ раме 

Плетенице, 

С крова висе 

Леденице. 

Уз прву је 

Друга стала, 

Па се са њом 

Поравнала. 

Прва, друга, 

Трећа, пета… 

Постројена 

Мала чета. 

 
Јована Јаковљевић VI-1 
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Драга успомена 
 

Успомена је нешто што се памти цео живот. Успомена може бити лепо и ружно 

сећање. Било је то за време летњег распуста. Баба Јагода је јавила да иде на море, па је 

желела да и мене поведе. Пристала сам, јер сам желела да видим море. Путовале смо 

возом, са мојим теткама Милицом и Жељком. Једва сам чекала да стигнем. У возу смо 

спавале, јер смо путовале до Сутомора. Кaда смо стигле, била сам одушевљена. Становале 

смо у кући чика Бранка. Стигавши, распаковале смо се, и кренуле да се купамо. Нисам 

знала да пливам. Жељка ми је помагала. Тога дана, таласи су били огромни, а Сунце је 

мало сијало. Ветар је дувао. Била сам несрећна због времена. Отишле смо да купимо пицу. 

Први пут сам видела ресторан који је био од дрвета. Упознала сам Тамару, Миличину и 

Жељкину другарицу. Након тога смо отишле кући. Сутрадан, време је било одлично за 

купање и шетање. Иако 

нисам знала да пливам, 

било ми је забавно. Баба 

Јагода ми је купила 

кофицу у којој су се 

налазиле играчкице, уз 

помоћ којих сам могла 

да правим колачиће од 

песка. Играла сам се и 

посматрала Сунце које 

је обасјавало плаве, 

морске таласе. Када сам 

ушла у воду, видела сам 

мале рибице. Затим сам 

први пут заронила и 

слана вода ми је ушла у 

нос и уши. Уплашила 

сам се због тога и 

изашла из воде. Жељка 

и Милица су ми 

објасниле да је здраво и 

да не треба да се 

плашим. Ослободила 

сам се страха, али сам 

убрзо и огладнела. 

Наишао је човек. Носио 

је крофне које су добро 

мирисале. Желела сам 

једну. Баба Јагода ми их 

је купила. Биле су 

пуњене чоколадом. 

Након тога смо отишле 

кући. Дошло је време да 

се вратим у свој родни крај. Била сам срећна због тога, али и тужна што одлазим. 

Путовале смо во-зом. Када смо стигле у Бео-град, Жељка и Милица су ме одвеле кући. 

Срећна сам улетела у загрљај мами, тати, баки и деки. Испричала сам све што се догодило. 

Било је кратко и лепо. Ово је успо-мена коју носим, и увек ћу носити у срцу. 

 
Јована Симић V-2 
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Моје луде године 
 

Све што сам старија, све више размишљам о својим поступцима. Најраније срећно 

детињство је прошло, почела сам другачије да се понашам, другачије да гледам на свет, 

другачије да се облачим. Брзо мењам расположење и мишљење о некој особи, о неком 

догађају.  

Кад сам сама са собом размишљам како да 

се променим. Једном је требало сестри да 

помогнем да уради домаћи, а ја сам јој рекла: 

''Сама себи помози'' Онда сам се покајала што 

сам била тако груба и безобразна према њој. Она 

ме је разумела, зна у којим сам годинама, па ми 

је опростила, јер зна да ће и она доћи у те 

''магареће године''. 

А онда, после учења, појачала сам радио. 

Родитељи су ми рекли да утишам, јер им смета. 

Мене то није занимало, терала сам по своме. Кад 

сам искључила, родитељи су ми објаснили да 

таквим понашањем нећу ништа постићи. Била 

сам свесна својих поступака, али као да ме нека 

јака сила терала на то, толико јако да сам могла 

да заплачем. Сваког дана сам желела да се 

променим, али, на жалост, ниједан покушај те 

реформе није успео. Увек сам се враћала на 

старо, попут таласа који ударају у стену и руше 

је све више, да би направили корито, да би ту 

пролазила лепа, чиста река.  

Али, без обзира на моје луде године околина у којој живим ме разуме. Одрасли су 

прошли период одрастања, они млађи ће тек кренути тим путем, па ћу ја њих разумети. 

 
Јелена Милорадовић VII-2 
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Успешни ученици 
 

 Српски језик, општинско такмичење 
Ана Тесла 52, 2. место; Невена Стевановић 51, 3. место; Јелена Милорадовић 72, 1. место; 

Сања Живановић 72, 2. место; Никола Максимовић 82, 1. место; 

 Хемија, општинско 

такмичење 
Јелена Стевановић 71, 1. место и 

учешће на градском такмичењу; 

Никола Максимовић 82, 2. место; 

 Географија, општинско 

такмичење 
Ивана Кувекаловић 71, 1. место; 

Бојан Јовичић 71, 3. место; 

Санела Бошњаковић 82, 2. место; 

Јована Кузмановић 81, 3. место; 

 Биологија, општинско 

такмичење 
Александар Ђурђевић 71, 1. место 

и учешће на градском; 

Младен Николић 82, 1. место и учешће на градском; 

 Француски језик, општинско такмичење  
Никола Максимовић 82, 2. место; 

 Историја, општинско такмичење  
Марко Симић 52, 3. место и учешће на градском такмичењу; 

Жељко Петровић 61, 3. место и учешће на градском такмичењу; 

Јелена Милорадовић 72, 2. место и учешће на градском такмичењу; 

Анђелија Јеремић 71, 3. место и учешће на градском такмичењу; 

 Математика, општинско такмичење 
Јована Петровић 52, 1. место; 

Зорица Добрић 52, 3. место; Александар Ђурђевић 71, 2. место; 

 Општинска смотра рецитатора 
Теодора Жижак 42, 1. место; 

Теодора Поповић 12, 3. место; 

 Општинско такмичење у трчању – пројекат ''Брзином до звезда'' 
Марко Стевановић 42, 1. место и право на учешће у финалној трци; 

Невена Насрадин 41, 3. место и право на учешће у финалној трци; 

 Екипно такмичење на општинском нивоу, шах,  

2. место у категорији за дечаке: 
Злативоје Бошњаковић 52, Марко Симић 52, Милош Симић 52, Павле Варсаковић 52 

 Екипно такмичење на општинском нивоу, шах, 

2. место у категорији за девојчице: 
Соња Ђорђевић - Шмит 62, Катарина Ђорђевић - Шмит 52, Мирјана Ђорђевић 52 

  Екипно такмичење на општинском нивоу, Црвени крст, 

1. место: 
Невена Насрадин 41, Татјана Јовановић 41, Бојана Љубичић 41, Дејан Кувекаловић 41 
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 РТС Крос 
Наташа Буквић 51, 1. место; 

Андреја Тадић 51, 1. место; 

Јасмина Радосављевић 51, 2. 

место; Стефан Петровић 51, 2. 

место; Вања Ђорђевић 51, 3. 

место; Огњен Бабић 51, 3. 

место; 

 

Сања Секулић 61, 1. место; 

Никола Митровић 61, 1. 

место; Анђела Марковић 61, 

2. место; Младен Глуваковић 

61, 2. место; Теодора Косанић 

61, 3. место; Марко Митровић 

61, 3. место; 

 

Ивана Кувекаловић 71, 1. место; Драган Пантелић 71, 1. место; Анђелија Јеремић 71, 2. 

место; Милош Радосављевић 71, 2. место; Јелена Јаковљевић 71, 3. место; Немања 

Бајић 71, 3. место; Бојан Јовичић 71, 3. место; 

Ана Векић 81, 1. место; Јасмина Милосављевић 81, 2. место. 

 

 Сајам књига 
26. октобра 2006. године ученици 

71, Јелена Стевановић, Јелена Јаков-

љевић и Марко Јоцић са предметним 

наставником Марином Стевановић 

ишли су на Сајам књига. Учествовали 

су у такмичењу READING у орга-

низацији издавачке куће LONGMAN и, 

пошто су били врло успешни, сви су 

освојили награде. 

 Презентација рада школе 
12. марта 2007. године ученици 

наше школе су се представили 

ученицима осталих школа општине у 

просторијама Народне библиотека Сопот. Библиотекар и наставници осмислили су 

програм којим су ђаци представили своја знања и вештине: свирање, певање, плесне 

нумере, рецитовање и глума. Направљена је и изложба ликовних радова у холу 

Библиотеке. Након самог програма дружили су се ђаци, наставници и библиотекари. 

Чланице вокалне групе које певају изворне народне песме су одушевиле све присутне и на 

позив Библиотеке учествовале су и на манифестацији Под липама на Тресијама 7. јула 

2007. године. Наши су ђаци учествовали на такмичењу ''Црвени крст'' и учествовали на 

литерарном и ликовном конкурсу ''Дрога је бабарога'' Центра за културу Сопот. 

 Сарадња са локалном заједницом 
Наша школа има три објекта у три села, тј. три месне заједнице. Сарадња је најбоља у 

Поповићу. Месна заједница је финансирала уређење фасаде школске зграде, а мештани су 

домаћини Дана Светог Саве, школске славе. Сарадња са локалном заједницом може се 

поправити, али треба преко Савета родитеља упознати органе локалне заједнице са 

потребама школе и тражити помоћ у остваривању тих потреба. 
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ДА ЛИ ПОЛНЕ РАЗЛИКЕ УТИЧУ НА УСПЕХ У УЧЕЊУ ? 

 
Многобројна истраживања бавила су се испитивањем односа између 

успеха у учењу и пола ученика. Може се рећи да се резултати у приличној 

мери разилазе, али оно што је основно из готово свих студија то је да разлика 

између успеха у учењу девојчица и дечака нису велике, често су сасвим 

незнатне. Показало се да се по успеху у учењу мање разликују мушка деца од 

женске, него што се мушка деца као индивидуе разликују међу собом, или 

женска деца међу собом. 

Индивидуалне разлике унутар било које од ових група веће су него разлике 

између група мушке и женске деце. 

Дечаци су нешто бољи у логичком рачунању и у решавању математичких 

проблема, док су девојчице боље у основним рачунским радњама. Девојчице 

су боље у читању, без обзира да ли се ради о гласном читању или читању у 

себи. Оне, исто тако, имају лепши рукопис. Девојчице су, такође, боље у 

правопису и у писменим саставима. Ово се односи на успех у основној 

школи, где девојчице уопште узев постижу бољи успех од дечака. Девојчице 

су уопште боље у свим врстама вербалног учења (не у смислу вербализма, 

него учења у коме преовлађују вербални симболи), а вербалне наставе има 

више у основној школи. 

 У средњој школи, углавном, дечаци постижу бољи успех од девојчица. 

Дечаци су бољи у историји и географији, нешто су бољи од девојчица и у 

алгебри, а много су бољи у геометрији. Дечаци су, такође, бољи у увиђању 

каузалних односа физичких појава, па су зато бољи и у физици. Они су, 

такође, бољи од девојчица у математици и у рачунским проблемима. 

Девојчице су, међутим, боље у настави литературе и у естетској анализи 

књижевних дела. Оне су, такође, боље и у матерњем језику, као и у страним 

језицима. Девојчице имају боље оцене из владања, а и вредније су и уредније 

од дечака. 

 Значи, све нађене разлике међу половима су мале и оне нису последица 

разлике у интелектуалним способностима, већ су више последица 

различитих мотивационих фактора и интереса. Такође је интересантно 

истаћи да на предшколском и основношколском узрасту девојчице нешто 

брже напредују у свом интелектуалном развоју, али их касније дечаци 

стижу! 

 
Наташа Демић, педагог 
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Р А Д Н Е   Н А В И К Е 

 
 

 

Зашто је важно развити радне навике? 

  

Оне омогућавају деци (а и одраслима) да са мање напора успешније, 

тачније и брже обаве неку радњу. Постојање радних навика непосредно се 

одражава на успех у школи, а посредно чини да се развије осећање 

сигурности и вере у сопствене могућности, задовољство собом и 

постигнутим резултатима. Наиме, ако дете нема формиране радне навике, 

његов природни потенцијал може остати делимично или у потпуности 

неискоришћен. Тако, на пример два ученика потпуно истих природних 

могућности могу постићи сасвим различите резултате – један може да 

постигне одличан успех а други добар, зависно од радних навика. 

Постојање радних навика неће, наравно, омогућити свој деци која их 

имају да буду одлични ђаци, али ће им помоћи да у потпуности искористе 

своје способности, због чега ће се осећати боље и успешније. 
 

 Дакле, постојање радних навика основа је успешности детета у школи, 

али је њихово развијање дуготрајан и сложен процес у којем подједнако 

треба да учествују и помогну детету породица и школа, и родитељи и 

учитељи, односно наставници. 
 

Како стећи радне навике? 
 

Као и све навике, тако се и радне стичу. Оне настају тако што се извесни 

покрети или радње честим понављањем учврсте, механизују, односно 

почињу да се врше аутоматски. Када се једном стекну, постају својство 

личности, неодвојиво од ње саме. Ако је дете пре школе имало ред и стекло 

одређене хигијенске, културне, па и радне навике, оно је научило да поштује 

своје и туђе време, и сасвим је извесно да ће се тако понашати и у контексту 

школског живота и да ће то пренети и на процес учења. Уколико то није 

случај, процес осамостаљивања и стицања радних навика ићи ће много теже, 

и потребно је много више стрпљења, доследности и истрајности. 

 

Најважније радне навике које су битне за процес учења:  

 Радити на одређеном месту!  

 Радити у одређено време!  

 Планирати рад! 

 Бити уредан! 

 Завршавати започето! 
 

Наташа Демић, педагог 
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Савети лекара 
 

Испитивања научника показала су да је један од важнијих узрочника појачане 

нервозе, стреса и напетости у међуљудским односима на радном месту и породичном 

окружењу, загађење животне средине, па тиме и простора у којем живимо и радимо, 

посебно електромагнетним зрачењима одређених фреквенција. Ефекти штетних зрачења 

којима смо свакодневно изложени су: повећана нервоза, слаба концентрација, ремећење 

процеса мишљења, асоцијално понашање, психосоматске болести, ремећење сна и 

нормалних циклуса спавања, депресија. 

Нормалне фреквенције нашег мозга у будном стању су од 7,2 до 12 херца. 

Организам је тада опуштен и спреман на све физичке и психичке напоре. Доброг смо 

расположења, весели, креативни. Али ако је поред нас рачунар, телефон, факс, мобилни 

телефон расположење нам се мења. Већ на 14 херца благо смо иритирани, а шта се дешава 

кад смо изложени фреквенцијама мобилног телефона од 900 мегахерца или монитора 

рачунара од 60 херца до 50 килохерца. А у ''кућној атмосфери'' стално смо окружени 

бројним електричним уређајима, кабловима, а ту је и телевизор, радио, бежични телефон, 

рачунар итд. 

Већ после три сата изложености повећаном електромагнетном зрачењу концен-

трација слаби, што условљава веће менталне напоре и психичко напрезање да би се 

одржала потребна ефикасност у раду током целог дана. Повећава се напетост и нервоза и 

наше тело је под већим стресом. Расположење опада, а међуљудска комуникација се 

ремети. Како време одмиче и иритираност расте, толеранција је све мања. 

Стоматолози доводе у везу пораст парадентопатије код младих, као и брже 

пропадање и губљење зуба, са ефектима електромагнетног зрачења. Доказано је да 

зрачење битно слаби имуни систем, подстиче и убрзава разне дегенеративне промене, што 

парадентопатија јесте, и вишеструко убрзава укупан процес старења. 

Како смањити штетни утицај елекромагнетног зрачења? Како и колико користити 

компјутер, мобилни телефон...? 

Телевизор 

треба гледати са 

просечне даљине од 

седам дијагонала 

екрана. Вертикална 

фреквенца монитора 

компјутера треба 

бити подешена на 72 

до 80 херца. Не 

претеривати и сати-

ма седети поред 

монитора. Мобилни 

телефони имају мно-

го, много, много 

веће снаге зрачења и 

треба их држати што 

даље од тела. 

Разговори би треба-

ло да трају што кра-

ће или користите слушалице. Телефон носите у торби. Ако га носите у џепу много лакше 

ћете сломити екран, а и зрачићете више. Ако вам виси око врата сви другари ће бити 

задивљени, али ви ћете и даље много зрачити. 
Душица Милисављевић, лекар 
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Здрав живот - савети за тинејџере 
 

Према анкети у којој су учествовали ученици наше школе, а у вези са навикама у 

исхрани, деца највише воле и најчешће једу брзу храну, сендвиче и грицкалице, а најређе 

или никад не једу поврће, воће, рибу и житарице. 

Ниједна намирница не садржи све хранљиве састојке потребне нашем организму, зато 

исхрана мора бити разноврсна. 

Основ исхране су воће, житарице (интегралне), зелено и суво поврће. Другу групу 

чине намирнице које садрже знатну количину протеина - поврће, уљарице, млеко, млечни 

производи, риба, месо. Протеини су највише потребни у периду развоја организма. 

Намирнице треће групе, масти животињског порекла (маслац, масни сиреви, сланина, 

сухомеснати производи) су један од најштетнијих елемената исхране. Ове масти нису 

неопходне у исхрани и могу се заменити биљним мастима. 

У пубертету хормони и исхрана утичу на на здравље и лепоту. За акне и нечисту кожу 

углавном је одговорна неправилна исхрана. Грешка је ако се у великим количинама 

користе бело брашно, млеко и млечни производи (од њих се добијају беличасте, водене 

бубуљице) и слаткиши (изазивају болне бубуљице). 

Боље је јести интегралне житарице (пиринач), јер чисте крв. Слаткише треба 

заменити свежим или сувим воћем и орашастим плодовима. Да бисте унели довољно 

гвожђа једите ражени хлеб и пијте чај од коприве. Једите свежу храну, воће и поврће, јер 

кувањем се губе витамини. Једите полако и добро сажваћите храну. 

Наши ђаци највише воле и најчешће пију кока колу и воћне сокове, ретко чај и млеко. 

Али пију и гуарану и слична енергетска пића, фаст и ред бул. Можда ће, кад сазнају нешто 

више о тим пићима одустати од њих. Сва ова пића садрже кофеин (150 mg/l у кока коли до 

320mg/l у ред булу) и таурин (400mg/l у сваком), а гуарана садржи и екстрат биљке 

гуаране. 

О кофеину: токсична доза је 0,5 г, летална доза је 10г. Кофеина има и у црној кафи и 

кинеском чају (кафа садржи 0,7% - 2% кофеина, а гуарана 4% - 8%). Ако се претера са 

количином унетом у организам долази до тровања; симптоми су немир, дрхтавица, 

узбуђење, лупање срца, аритмија, несаница, хипертермија. Смрт настаје услед престанка 

рада срца и крвне циркулације. 

Велике дозе код деце изазавају пренадраженост центалног нервног система са 

конвулзијама (грчевима), повраћање и вазомоторни колапс. 

Као стимуланс нервног система, неповољно утиче на сигурност у саобраћају. Возач 

прекорачује физиолошку границу способности реаговања, јер кофеин одстрањује на 

извесно време биолошки ефекат умора. Кад нестане фармаколошко деловање стимуланса, 

настаје поспаност и дисрегулација крвног притиска. 

Код деце су још увек недовољно развијени ензими јетре који учествују у метаболизму 

кофеина. У јетри одраслих особа долази до деметилације кофеина, при чему настају 

продукти који су мање активни од кофеина. Код деце не долази до потпуне деметилације, 

па су продукти метаболизма активни као и сам кофеин и неповољни ефекти израженији. 

Таурин је есенцијална амино киселина. Садржи кофеина два до три пута више него 

кафа, али не испољава пропратне ефекте као кофеин. 

Биљка гуарана расте у џунгли Амазоније и садржи кофеин, теофилин и теобромин. 

Служи за подизање енергетског стања организма, сузбијање апетита, отклањање 

главобоље, одвикавања од пушења. Дејство траје до шест сати. НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ се 

лицима млађим од 18 година из истих разлога као и кофеин и зато што ништа од ових 

препарата није тестирано на младим особама. 
Слађана Галушка, библиотекар 

Душица Милисављевић, лекар 
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Како се слави слава 
 

 Јелена долази на славу 
Јелена: Срећна слава ! 

Милан: Хвала, добро дошла, прво се послужи 

куваним житом, црним вином и колачем (хлебом). 

Јелена се крсти, кашичицом узима мало жита, 

испија мало вина, узима парче славског колача, а затим се 

поново прекрсти. 

Милан: Оно што видиш пред собом: жито, вино, 

колач и свећу која гори, то чини прослављање светитеља и 

прослављање самог Бога. 

Јелена: Какво је значење свега тога? 

Милан: Колач (хлеб) представља тело Христово и 

жртву благодарности Богу. Славски колач се пресеца, 

крстообразно, у знаку крста и прелива црним вином које 

представља Христову крв. Жито се припрема за покој душе наших предака, не светитеља. 

Свећа је такође жртва, односно дар, она је обично од воска, не купује се никад бела, или 

неке друге боје, већ је увек боје меда. Свећа се пали на дан светитеља у подне кад се реже 

колач и читају молитве, упућене Богу. Свећа гори три дана, у нашем крају један дан, гаси 

се преливањем вином. 

Јелена: Приметила сам икону на зиду ? 

Милан: На икони је представљен Свети Никола. Икона је освећена у Цркви, тамо 

је стајала шест недеља. Икона се увек поставља на источну страну куће. 
Марко Стевановић, вероучитељ  

 

  Славсkи подсетник 
Крсна Слава подсећа на онај дан кад су наши преци примили веру Христову и 

крстили се у име Свете Тројице. Славу је посебно утврдио и благословио Свети Сава. 

Крсна Слава је сачувала православље у 

српском народу у најтежим данима 

његове историје. 

Слављење почиње са осталим 

парохијанима у цркви на заједничкој 

Светој Литургији. 

Слава је пре свега духовни 

догађај и доживљај уз оно што је, за ту 

пригоду, спремио домаћин. Славски 

ручак није јело ради јела, него заједничко 

обредно једење и пијење. Домаћинова 

кућа је госто-љубив дом и светионица, а 

кућа и породица су заједница, црква, где 

се Богу приносе на дар побожне мисли. 

Разна су схватања и обичаји у 

вези са позивањем на славу. Негде домаћин позива госте (телефоном, позивницом), негде 

се не упућује позив, већ се подразумева да гости долазе како је то већ установљено. 

Некад су гости као славски поклон доносили јабуку домаћину, а деци неке 

ситније поклоне. Данас се понекад претерује у скупим даровима, а то је супротно 

хришћанским нормама. Поклони морају имати симболични смисао и бити одраз пажње и 

поштовања. 
Слађана Галушка, библиотекар 
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Радионице 
  

 Географска секција 
24. марта 2007. ученици 5 и 6. разреда, чланови географске секције, посетили су 

Културни центар Младеновац и погледали поставку воштаних фигура из Сант 

Петерсбурга. 

 Грађанско васпитање 
У оквиру предмета грађанско васпи-

тање, ученици 52 и 62 у Малом Пожаревцу 

реализовали су акцију Улепшајмо учио-

нице и офарбали столице у својим учиони-

цама са надом да ће бити пример неким 

млађим генерацијама. 

 Чувари природе 
Ученици 43 разреда у Поповићу и 42 у 

Малом Пожаревцу, у оквиру предмета 

чувари природе, засадили су цвеће у 

саксије и саксије поставили на прозоре 

својих учионица да би им било веселији и 

ведрији часови које проводе у школи. 
Радица Јаћимовић, наставник геограљфије 

 

 Народна традиција 
Некада се није живело као сада. Куће, као 

и њихова унутрашњост, биле су другачије. 

Само домаћинство је производило све за себе, 

куповала се само со, а код имућнијих и шећер 

и кафа. Џем се, на пример, правио без шећера 

од шљива потпуно зрелих и слатких. Веш се 

прао без детерџента. Пепео букве се остављао 

у воду 24 сата, а онда се цедио и та вода (цеђ) 

служила је за прање. Сапун се правио од лоја и 

живе соде (NaOH). Квасац се није куповао 

него се увек остављало мало теста за следеће 

прављење 

хлеба. Наше су баке гајиле свилене бубе па су поред 

вуне, лана, конопље користиле и свилу за одевање. 

Дедови су гајили дуван и пушили на лулу, јер папира 

за цигарете није било. 

Поштовали су се различити обичаји и 

патријахално васпитање. Прела, посела и вашари су 

били места где су се људи дружили, забављали и 

играли. 

Девојка кад ,,проигра“, односно кад се ухвати у 

коло, онда је удавача. 

Кроз изборни предмет народна традиција и 

секцију за неговање народне традиције, ученици 

стичу знања о нашој прошлости. 
Слободан В. Карановић, наставник историје 

Љиљана Јовичић, учитељ 
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Занимације 
 

 Ми, Бунтовници 
Моји вршњаци и ја смо у прелазном добу између деце и одраслих. Ми смо тинејџери 

или адолесценти. Свако од нас се труди да 

пронађе своју личност и средину којој 

стварно припада. И мисли да је посебан и 

потпуно другачији од осталих. Нови дан, 

нови имиџ, само да бисмо били запажени. 

Имамо много недоумица, проблема и 

обавеза. Сви нам сметају и гуше нас. Сметају 

нам и родитељи, а сви говоре да смо 

бунтовници. А ми смо, уствари, збуњени и 

збуњујемо одрасле својим понашањем, али је 

мало бунтовника. Своју несигурност и 

осетљивост кријемо и баш бисмо да будемо 

бунтовници, али безуспешно. 

Прави бунтовници су храбри, имају 

своје ставове, супротстављају се свима за 

које мисле да нису у праву, живе брзо и 

слободно као птице и сањају о успеху. 

Ми гледамо серију БУНТОВНИЦИ и помало их имитирамо. То је teen серија чија се 

радња дешава u колеџу Elite Way School. Главни јунаци су студенти који праве поп групу, 

а они су и у стварном животу чланови музичке групе REBELDE и популарни су и као 

глумци и као музичари. Волимо их, јер без обзира на сплетке, правда и љубав побеђују. 

 
Јована Кузмановић VIII-1 

 

Занимљива историја 
 Хортензија 

Да ли сте знали како је цвет хортензија добила име? 

Жена Наполеона Бонапарте, Жозефина, није му могла 

родити наследника, те га је почела губити из „видокруга“. Да 

би га некако задржала, Жозефина је своју младу кћерку 

Хортензију удала за Наполеоновог рођака. Хортензија је 

пристала на тај брак без љубави само да би угодила својој 

мајци, међутим у том браку она је била несрећна. Несрећу 

своје кћерке приметила је и Жозефина, па је сматрајући се 

кривом за то, покушала да је 

бар мало усрећи на следећи 

начин: Француска је у време 

Наполеона (1794. – 1815.) 

била „центар света“, не само 

у војном, економском, 

културном, већ и у ботаничком смислу. Жозефина је 

имала стаклену башту у којој је уз-гајала цвеће, па је 

један цвет из своје баште назвала именом своје кћери, те 

се тако и данас тај цвет назива Хортензијиним именом. 

 
Слободан В. Карановић, наставник историје 
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The Rolling Stones 
Ролингстонси, такође популарно звани и Стонси (енг. The Rolling Stones; rolling stone - 

онај који није у стању да се дуже време задржи на једном послу или на истом месту, онај 

кога "не држи место", луталица, тумарало) су британска рок група која је постала позната 

током шездесетих година 20. века. Првобитну поставу чинили су: Мик Џегер, Кит 

Ричардс, Брајан Џонс, Бил Вајман и Чарли Вотс. Као и већина раних британских рок 

група, они су били под утицајем других британских и америчких музичких праваца, 

посебно електричног блуза и раног рокенрола. Неки чланови су такође били под утицајем 

америчког џеза. Половином шездесетих, Ролингстоунс су спојили ове утицаја у себи 

својствен гитарски звук који је афирмисан као прототип хард рока. По популарности 

одмах иза Битлса, Стонси су имали имиџ побуњеника и лоших момака, који им је помогао 

у преображају од енергичне и модерне блуз групе до једног од највећих и најутицајнијих 

рок група на свету. До краја шездесетих, Ролингстоунс су издали велики број плоча, од 

којих је свака показивала брзину музичког развоја. Њихова музика се никад није далеко 

удаљила од блуза, а од 1969. су се тријумфално вратили хард року заснованом на блузу, 

кренувши на америчку турнеју на којој су означени као ”највећи рокенрол бенд на свету”. 

Већина људи сматра песму I can't get no satisfaction (Не могу да добијем задовољење) за 

најбољу песму Ролингстоунса и химну рокенрола. 

 

(I Can't Get No) Satisfaction (Jagger/Richards) 
I can't get no satisfaction, I can't get no satisfaction 

'Cause I try and I try and I try and I try  

I can't get no, I can't get no  

When I'm drivin' in my car, and the man come on 

the radio 

He's tellin' me more and more about some 

useless information 

Supposed to fire my imagination  

I can't get no. Oh, no, no, no. Hey, hey, hey 

That's what I say 

I can't get no satisfaction, I can't get no 

satisfaction 

'Cause I try and I try and I try and I try 

I can't get no, I can't get no  

When I'm watchin' my TV and a man comes on 

and tell me 

How white my shirts can be 

But, he can't be a man 'cause he doesn't smoke 

The same cigarettes as me  

I can't get no. Oh, no, no, no. Hey, hey, hey 

That's what I say 

I can't get no satisfaction, I can't get no 

satisfaction 

'Cause I try and I try and I try and I try 

I can't get no, I can't get no  

When I'm ridin' round the world, and I'm doin' this and I'm signin' that 

And I'm tryin' to make some girl, who tells me 

Baby, better come back maybe next week 

'Cause you see I'm on a losing streak 

I can't get no. Oh, no, no, no. Hey, hey, hey 

That's what I say. I can't get no, I can't get no 

I can't get no satisfaction, no satisfaction 

No satisfaction, no satisfaction  
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Ликовни радови: Јасмина Милосављевић VII-1, Бојана Косанић V-1, Марко 

Ристић I-1, Жељко Петровић VI-1, Анђела Марковић VI-1, Јавана Несторовић V-1, Сузана 

Ерић II-3, Милан Марковић V-1, Александра Ђорђевић III-1, Јелена Стевановић VII-1, 

Вања Ђорђевић V-1, Рада Гајић VI-1, Нина Илић II-1, Милан Јовановић VI-1, Дејан 

Кувекаловић IV-1. 

 


