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Реч уредника
Драги читаоци,
У јубиларном броју Чаролија можете прочитати прилоге о школским пројектима и
програмима за обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића.
Оштро Перце је национални пројекат Друштва школских библиотекара Србије у који
је укључена наша школа. Део његових активности посвећен је писцу Бранку Ћопићу, а
ученици и наставници су их презентовали у програмима, којима су обележени и
Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге и ауторских права. Ученици IV1 су
извели представу Авантура у Бајкограду у оквиру одељенског пројекта Медији, бајка и
авантура.
У априлу је обележен и Дан планете Земље, о пројектној настави Планети у походе
пишу Ружица Будимкић и Јасмина Ковачевић.
У Поповићу и Малој Иванчи организоване су поводом Ускрса радионице за ученике
нижих разреда и њихове родитеље, а у Малој Иванчи и Ускршњи вашар.
Читајте и уживајте!
Редакција
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Оштро Перце 2014/2015 - завршена пета сезона
Заршни сусрет пројекта Оштро Перце, у коме учествује и Основна школа „Милорад
Мића Марковић“, одржан 2. априла 2015. године, као део активности којима је Друштво
школских библиотекара Србије обележило Међународни дан дечије књиге.
Програм за школску 2014/2015. годину обогаћен је новим садржајима и намењен
ученицима свих разреда основне школе, као и средњошколцима, а добио је и мото: „Читај,
мисли и стварај“. У мају и јуну 2014. године у оквиру пројекта урађено је истраживање о
читалачким навикама и информационој и медијској писмености ученика, наставника и
библиотекара. На основу резултата, који су показали недовољну заступљеност елемената
ИМП у наставном плану и програму, Оштро Перце 2014/2015. увело је новине, међу којима
су осмишљавање квиза, писање састава на теме у вези са прочитаним текстовима и сл.
Реализација
У програму, који је трајао од октобра 2014. до априла 2015. године учествовало је 17
основних и 5 средњих школа, 60 библиотекара и наставника и око 600 ученика. Пројекат
се одвијао кроз три области:
1. Побољшање читалачких навика ученика
Библиотекари и наставници подстичу ученике на читање књижевноуметничких и
информативних текстова и разговор о њима, као и на вршњачко учење када деца
препоручују вршњацима текстове који им се свиђају.
2. Развијање информационе и медијске (и информатичке) писмености ученика
Ученици прате лекције и раде задатке којима стичу вештине ИМП, тј. упознају се са
моделом информационе писмености BIG6 и проналазе одговарајуће информације за
решавање задатка и проблема, и упознају медијски језик и елементе различитих медија,
упоређују садржаје различитих медија и креирају медијску поруку одређеног садржаја за
одређену публику.
3. Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића
Библиотекари, наставници и ученици организују школске програме за обележавање
годишњице, који обухватају развијање читалачке културе и информационе и медијске
писмености ученика.
Ауторке пројекта, Анђелка Танчић и Слађана Галушка, припремиле су наставни
материјал једнако користан свим учесницима. Ученици могу да користе модел BIG6 (за
млађе ученике SUPER3), као и кључна питања за анализу и креирање медијске поруке за
израду задатака из свих предмета. Наставници и библиотекари су добили идеје за
повезивање садржаја више наставних предмета, а то значи и за организацију тематске и
пројектне наставе, што је део професионалног развоја и стручног усавршавања у установи.
Јубилеј Бранка Ћопића је пружио могућност за додатно повезивање активности
библиотекара и наставника, али и школе и локалне заједнице, као и за промоцију рада
ученика и школе.
Као примери добре праксе у вези са развијањем информационе и медијске
писмености ученика и обележавања годишњица, учесницима пројекта представљени су
радови ученика, наставника и библиотекара ОШ „Милорад Мића Марковић“, реализовани
током школске 2013/2014. године. Ти радови су представљени на веб страни школе и у
школском листу, као и у чланку Школа, позориште и телевизија: библиотекар у години
јубилеја (аутор Слађана Галушка), објављеном у часопису Школски библиотекар број 6 1.
Током шест месеци трајања ученици су читали песме, приче и романе и гледали
филмове, а затим су писали приказе и правили трејлере, илустровали текстове које су
читали, састављали своја књижевна дела, драматизовали их, изводили позоришне
представе, осмишљавали квизове, цртали плакате и корице за књиге и сачињавали разне
друге медијске поруке и показали да су стекли вештине ИМП. Најбољи радови су
постављени на веб страни Супер учења.
1

Школски библиотекар број 6,
http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/aktivnosti/publikacije/63-skolski-bibliotekar-broj-6
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Завршни сусрет
На Међународни дан дечије књиге, 2. априла 2015. године, у Америчком кутку у
Београду, одржан је завршни сусрет пројекта који је окупио 150 ученика, наставника и
библиотекара. Присутне је поздравила председница Друштва школских библиотекара
Србије Роксанда Игњатовић и говорила о важности књига и библиотека, као и програма
који подстичу децу на читање и креативност.

Ауторке пројекта су прогласиле најбоље радове у петој сезони Оштрог Перцета,
заједно са Маријом Вукосављевић представником Издавачке куће „Одисеја“, која је
пријатељ и сарадник пројекта и која је обезбедила књиге за најуспешније учеснике. Уз
доделу награда, диплома, похвалница и захвалница, учесници су чули неколико
литерарних радова, погледали победнички прилог о обележавању стогодишњице рођења
Бранка Ћопића и најбољи трејлер за књигу.
Специјални гост био је глумац Иван Јевтовић, који је монологом из Шекспировог
комада „Хенри VI“ забавио ђаке, а затим позвао да и даље читају и буду креативни. У
простору библиотеке постављена је изложба најбољих плаката и корица за књиге, које је
публика погледала после формалног дела сусрета.
Слађана Галушка
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Оштро Перце у Основној школи „Милорад Мића Марковић“
Библиотекар и наставници разредне наставе договорили су се да подстичу ученике на
читање књижевноуметничких и информативних текстова и разговор о њима. Ученици III1 и
II3/IV3, направили су одељењску библиотеку. Сакупљен је новац и купљене су књиге за
сваког ђака, а онда јеј требало да ученици размењују књиге и што више их прочитају.
Наставници и библиотекар су разговарали са ученицима о прочитаним књигама.
Ученици свих разреда су читали романе издавачке куће Одисеја, а најревноснији су
били ученици трећег и четвртог разреда. Трећаци су читали роман Вера, Ника и њихових
седам бака, а четвртаци роман Једно другом до увета, разговарали о њима, писали приказе
и илустровали их. Ђаци виших разреда су мање читали, јер изостаје сарадња наставника
српског језика у подстицању деце на читање додатне литературе.
Читалачке навике ученика и даље треба побољшавати и за то је потребна сарадња
библиотекара и свих наставника, посебно у вези са читањем информативних текстова.
За развијање информационе и медијске писмености, ученици су могли да прате прате
лекције на страни Супер учење, тј. у виртуелној учионици школе у курсу Оштро Перце2.
Библиотекар је припремио и додатни наставни материјал, такође, у виртуелној учионици, у
курсу Библиотека3. У оквиру часова информатике и рачунарства у седмом разреду обрађује
се наставна јединица Електронско учење, па је за ученике наше школе посебно био
организован курс у коме су могли да се упознају са теоријском причом о е-учењу, а онда и
да решавају тест постављен на Мудл платформи. Ученици трећег, четвртог и петог разреда
могли су да решавају квиз у вези са прочитаним романима, а за све узрасте постављени су
и квиз и укрштеница у вези са здравим животом.
Библиотекар и наставници су у четвртом разреду држали часове на тему Прича о
медијима током којих су се деца упознала са основним појмовима из области нформационе
и медијске писмености: Појам медија, Медијски текст и језик, Штампани и електронски
медији, Анализа и разумевање медијске поруке, Креирање медијске поруке.
Затим су за свако одељење организоване додатне активности кроз које су ученици
применили стечено знање и пронализили су потребне инфомације за решавање задатака и
израђивали разноврсне медијске поруке.
За ученике IV1 додатне активности су се одвијале на часовима пројектне наставе
Медији, бајка и авантура. Део постигнућа, представа Авантура у Бајкограду презентована
је публици кроз програм школске телевизије ТВМ3.
Ученици IV2 учествују у пројекту
Здрав живот, а презентација ће бити у
мају 2015. Ученици IV3 у оквиру
пројекта Прича о медијима израђују
одељењски часопис, који ће се
публика моћи да чита, такође, у мају.
Знања из области информационе
и медијске писмености примењивали
су сви ученици током припреме
програма за обележавање стогодишњице
рођења
Бранка
Ћопића:
проналазили су информације о животу
и раду писца, читали су његова дела,
учествовали
у
драматизацијама,
припремали
извођење
појединих
сцена, илустровали су текстове и
припремали плакате и паное.
Обележавање јубилеја Бранка Ћопића организовано је кроз програме у свим
објектима школе, као и у органку Општинске библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу, што је
део сарадње са локалном заједницом.
Слађана Галушка
2
3

Супер учење, Оштро Перце, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=2
Супер учење, Библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14
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Медији, бајка и авантура
За ученике IV1 додатне активности су се одвијале на часовима пројектне наставе
којима су повезани садржаји више наставних предмета: српски језик, народна традиција,
ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, грађанско васпитање и слободне
активности. Ученици су читали бајку Трнова ружица (или Успавана лепотица) у више
варијанти и гледали цртане филмове рађене на основу њих, разговарали са наставником и
библиотекаром о бајкама, а затим их илустровали и израдили стрипове.

Део стрипа који је направила Тамара Трајковић IV1
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После тога су добили задатак да напишу савремену бајку на исту тему. Читали су
своје саставе, а онда су заједно са наставником и библиотекаром осмислили заједничку
причу, драматизовали је и припремили је за извођење. Своје знање о медијима су
показали тако су што су радњу представе Авантура у Бајкограду сместили у неколико
телевизијских емисија: ток шоу, интервју, вести, реклама... Текст је осмишљен као
детективска бајка у којој се истражује загонетни нестанак принцезе. Радња се дешава
„ових дана“ у телевизијском студију, модној агенцији, адвокатској канцелараји, двору, на
улици, али се повезује и са догађајим од пре много година. Ликови у дијалозима
разрешавају заплет и откривају тајне из прошлости, које их доводе и проналаска
изгубљене девојке. У исто време водитељка телевизијског програма уживо позива
гледаоце да се прикључе потрази за принцезом и одгонетну мистериозно појављивање
једне лутке у модном студију и начин деловања чаробне огрлице. Тако се пружа могућност
да гледаоци учествују у грађењу приче.

Данијела Станојевић IV1

У изради сценарија за презентацију пројекта, укључили су се и старији другари из
VIII1, као чланови редакције ТВМ3 и водитељи појединих емисија. Заједно су израдили и
елементе сценографије (цртеже, пароле...) и реализовали програм пред публиком. Ученици
VIII1 су најавили дешавања, учествовали у припреми и емитовању вести и рекламе. Вести
су биле стварне: похвала најуспешнијих ученика на општинским такмичењима,
објављивање конкурса за израду текста и мелодије школске химне и логоа школе и најава
Ускршњег вашара. Реклама је за тему имала измишљену ситуацију, нову колекцију модног
креатора Стеве, лика из представе, за коју су ученици осмог разреда као илустрацију
нацртали моделе.
Последњи део замишљен је као интервју са глумцима о току пројекта, као и са
публиком о томе да ли им се допао програм.
Слађана Галушка
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Авантура у Бајкограду
У среду, 1. априла 2015, у Малој Иванчи изведена је представа Авантура у Бајкограду
као део телевизијског програма школске телевизије ТВМ3.

Учесници неколико емисија били су ученици IV1, а у уводном и завршном делу,
вредновању активности програма, помогли су им старији другови из VIII1.
Јавном часу су присуствовали ученици нижих разреда, родитељи ученика IV1,
наставници, библиотекар и директор школе.
Простор студија, учионица за физичко васпитање, била је посебно уређена за ту
прилику сценографијом коју су чиниле
тканине јарких боја, дечији ликовни радови и
презентација, која је пратила ток представе и
дочаравала
аудио
и
визуелне
ефекте
телевизије.
Посебност
овог
догађаја
била
је
интерактивност драмског текста, те су се у
ток представе укључивали и гледаоци, као у
правом програму уживо.
Учесници и публика су оценили програм
веома занимљивим и успешним, а најављена
је и реприза за мај 2015. године.
У последњем делу, у емисији Озбиљни
разговори, ученици четвртог разреда су
одговарали на питања уредника ТВМ3, а на
часовима српског језика су писали о току
рада на пројекту, глуми и премијери. Ти
текстови су део извештаја о реализацији
пројекта.
Гордана Косанић
Слађана Галушка
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Улогу водитеља сам желела да
добијем од првог тренутка, веровала
сам да могу ту да будем најбоља. На
моју срећу и добила сам је. Улогу сам
спремала скоро два месеца. У почетку
је било тешко, пошто има доста текста.
Још већи проблем је био што сам на
пробама добијала додатни текст и
требало је све то да спојим у једну
целину и запамтим. На крају сам
успела, веома сам задовољна улогом
водитељке.
Сада често размишљам о томе
како бих и ја једнога дана, у стварном
животу, могла постати водитељка.

У овој представи, моја улога је
била веома захтевна, пошто сам био
новинар. Било је великих проблема
док смо увежбавали, јер је требало
запамтити када ко иде и којим редом
се мењају сцене. Све смо савладали,
а представу су увеличали наши
костими. После напорних и дугих
проба, постигли смо успех. Имали смо
трему, али када смо почели да
глумимо, нестала је.
Мој утисак је феноменалан.
Улога ми је веома драга и сада
размишљам да се бавим професијом
новинара кад порастем.

Тамара Трајковић IV1

Вељко Глишић IV1

Једнога дана смо добили домаћи да напишемо сами бајку „Трнова Ружица у
модерном времену“. Када смо прочитали наше бајке, нисмо знали чија је најбоља и
тада смо одлучили да из сваке бајке узмемо најзанимљивије делове и направимо
једну заједничу бајку. Било је доста улога, за све моје другаре, што ми је било
посебно драго. Ја сам добио улогу детектива, која је имала доста текста. Једва сам
га научио. Када смо почели пробе, нисам могао да савладам сцену у Двору. Морао
сам да утрчим, да се поздравим и станем мирно као војник. Али, учествујем у и
најлепшим сценама, у студију телевизије МТВ3 и адвокатској канцеларији. Мени се
допала ова улога зато што сам много сазнао о професији детектива, о којој сам
мало знао. И то ми се допало. Такође, уверио сам се да сав труд, који смо уложили
увежбавајући ову бајку, на крају се исплатио. Схватио сам да ништа није
немогуће. Много сам срећан.
Данас смо имали премијеру пред родитељима, другарима и учитељима.
Њихови осмеси и дуг аплауз нам говори да смо били доста добри.
Давид Васиљковић IV1
Ја сам у представи краљица. Прво је требало добро научити текст, а затим
припремити одговарајући костим. Много сам се трудила да све прође савршено, а
најтеже је било говорити гласно. Испало је добро, добила сам похвале од публике.
Имала сам малу трему када је требало да плешем на сцени, али та трема је брзо
нестала. У овој улози сам сазнала да могу бити гласна на сцени и да се лепо осећам
док то радим.
Марина Радосављевић IV1
Представа и глума то је моје друго име. То је нешто у чему уживам. Уз сваку
представу коју смо до сада извели уживао сам, али уз ову највише. Моја улога је
била веома захтевна, пошто сам био краљ. Морао сам учити веома дугачак текст.
Једно две три недеље радио сам на тексту. Учитељица и библиотекарка су ми,
након наученог текста, показале како да се крећем на сцени и како да изговарам
речи. У почетку ми се улога није допала, имала је доста текста за учење, али ипак,
схватио сам да ја то могу и да то знам. После напорних проба, дошли смо до
успеха. Представу су увеличали и наши костими, тако да је све изгледало
бајковито. Тако, мој општи утисак је - било је феноменално.
Драган Васиљковић IV1
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Много сам се обрадовала када
сам добила улогу принцезе. Али,
убрзо сам схватила да баш и није
тако лако. Требало је да правилно
изговарам речи, што ми је тешко
ишло. Трудила сам се доста, али
никако нисам успевала. Тек на крају
сам све научила. Имала сам зелену
хаљину, која се слагала са бојама у
студију.
Око
врата
сам
имала
„чаробну“ огрлицу, коју је креатор
Стева требало да скине. Глумим
принцезу која је учитељица балета,
па сам морала и да плешем док
говорим. Успела сам и то да увежбам.
Улога ми се допала, осећала сам
се на трен као права принцеза.
Бојана IV1

Сви смо са узбуђењем чекали да почне друго полугодиште и увежбавање
текста наше прве бајке „Авантура у Бајкограду“. Лако смо савладали текст, а затим
смо учили кретање на сцени. Имам дугу косу и то ми је помогло да у представи
изгледам као прави креатор. Мени је било најтеже када је требало да плешем са
мојом другарицом Бојаном. Неспретан сам био и при скидању огрлице са
прицезиног врата. Ова улога ме је подстакла да размишљам о занимању модног
креатора. О томе никада до тада нисам размишљао. Допало ми се што се креатор
бави модом, ради са манекенкама и све је то веома лепо.
Премијера је била добра, публици смо се представили у лепом светлу и
добили смо велики аплауз. Волео бих да спремамо још једну представу, а и да ову
још неки пут изведемо.
Стева Секулић IV1

Када сам добио улогу адвоката био сам
веома срећан, али у исто време и забринут
због текста и улоге. На почетку, на пробама,
био ми је проблем текст. Мало, по мало
савладао сам и то. Али после тога наишао је
други проблем, кретање на сцени. Схватио
сам да је то подједнако важно као и знати
текст. Мислио сам да је ту крај, али наишао је
огроман проблем, већи од свих осталих,
морао сам да научим да плешем. Ни на једној
проби плес ми није ишао. После дугих и
напорних вежби коначно сам и то савладао.
Данас смо сви глумили одлично. Оно
што сам научио је да увек треба бити упоран
и дати све од себе, тако ћемо и ствари које
нам у почетку делују много тешке, успети да
урадимо како треба.
Михајло Милетић IV1
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Бранко Ћопић – стогодишњица рођења
Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића одвијало се кроз многобројне
активности током школске године, а коначни продукти су презентовани на јавним часовима
у оквиру обележавања Међународног дана дечије књиге, 2. априла, и Светског дана књиге
и ауторских права, 23. априла.
Поповић
Пројекат је реализован кроз садржај више наставних предмета: српски језик, ликовна
култура, музичка култура, слободне активности. Учитељице су упознале ученике са
основним информацијама о животу и раду Бранка Ћопића, a Јована Будимкић IV1 и Емилија
Радовановић II1 су сажеле те податке и приредиле их за презентацију. Обрађена су дела:
Огласи купусовог листа, Шумски огласи, Болесник на три спрата, Мачак отишао у хајдуке и
Месец и његова бака. Ученици су читали, разговарали о текстовима и говорили стихове. За
ученике трећег разреда драматизована је прича Мачак отишао у хајдуке, подељене су
улоге и увежбавана глума и кретање на сцени.
Неколико ученика четвртог разреда је гледало филм Орлови рано лете, па су за њега
заинтересовали и остале. Уз помоћ учитељице друговима су препричали филм. Затим су
прочитали и део романа и договорили се да драматизују текст прве главе књиге.
На часовима ликовне културе израђене су илустрације текстова, ученици су цртали
ликове које ће глумити, припремили костиме и елементе сцене за представу. Урађен је
плакат за програм презентације пројекта и постављен је на улазу школе.
На часовима музичке културе уважбавано је певање песме Болесник на три спрата.
У понедељак, 30. марта, ученици I3/III3 и II3/IV3 извели су програм којим је
обележена стогодишњица рођења Бранка Ћопића, а то је била прилика да се укаже и на
још два важна дана - Међународни дан дечије књиге (2. април) и Светски дан позоришта
(27. март).
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У холу школе постављена је изложба ликовних радова на неколико тематских паноа и
плакату који су, уједно, били најава дешавања и део сценографије за драмски део
програма. На њима су биле илустрације прича и песама које су читали и ликова које ће
гумити.
У публици су били родитељи ученика, деца из предшколске групе и њихова
васпитачца, библиотекарка и директорка школе, а кроз програм их је водила наставница
Јасмина Ковачевић.

Ученици су говорили о животу и раду Бранка Ћопића, рецитовали су његове песме и
извели драматизације два текста, I3/III3 – Мачак отишао у хајдуке, II3/IV3 – Орлови рано
лете. На крају су заједно ученици и предшколци отпевали песмицу Болесник на три
спрата.
Све тачке су биле
одлично
изведене.
У
разговору који је следио
и учесници и гледаоци су
оценили програм веома
успешним.
Родитељи су похвалили
глумачко
умеће
ђака и залагање деце и
наставника, а директорка
их је позвала да се
укључе
и
у
друге
школске
активностима
најављене за наредне
месеце.
Ружица Будимкић
Јасмина Ковачевић
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Мали Пожаревац - Сарадња са локалном заједницом
У Малом Пожаревцу, у органку Општинске библиотеке Сопот, 31. марта, ученици
нижих разреда и шестог разреда, њихови наставници и библиотекар, одржали су два часа
посвећена јубилеју Бранка Ћопића.

На зиду је био пано ученика III2 са слоганом Ми волимо Бранка, што је био и назив
програма изведеног током часова. После разговора о животу и раду писца, ученици нижих
разреда су говорили стихове из Шумских огласа и Огласа купусног листа, IV2 је извело
драматизацију песме Мјесец и његова бака, а шестаци су причали о делима Поход на
Мјесец и Орлови рано лете.
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Мали Пожаревац
За ученике нижих разреда у фебруару и марту 2015. организован је пројекат, током
кога су читали песме и приче Бранка Ћопића, разговарали о њима, илустровали их и
писали текстове на сличне теме. Ученици другог разреда су читали Шумске огласе и
писали текстове на тему животиња, а затим их илустровали. Такође, читали су песму
Болесник на три спрата, певали је и илустровали.

Заједнички рад ученика IV2

Паметна пчела
Живела у кошници паметна пчелица по имену Лелица. Веома је мудра и вредна.
Највише времена проводи са другом Лалетом. Једног сунчаног дана обоје су летели изнад
цветне миришљаве ливаде. Одједном су из пукотине старог жбуна чули исцрпљен глас.
Пришли су и угледали бубамару. лежала је непомична и тражила помоћ. Лелица и Лале су
је ухватили за руке и пренели преко потока где је живео њен брат. Дали су јој полена и
меда и одмах јој је било боље. Бубамара им се захвалила. Лелица и Лале и даље помажу
другим инсектима.
Анђела Менићанин II2
Моја омиљена животиња
Моја омиљена животиња је куца. Црно-браон боје је и има малу њушку, мале уши и
шапице. Воли да разноси обућу по кући и да се игра лоптом. Сви се бринемо о њој. Ја је
много волим јер је лепа и умиљата.
Марија Митровић II2
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Моја Маца
Имам мацу којој сам дала име Шврћа. Храни се мишевима,
хлебом и млеком. Црне је боје и умиљата је. Воли да се мази и да да
се игра.
Тијана Пошмуга II2
Моја омиљена животиња
Моја омиљена животиња је папагај. Зовем га Радоје. Веома је
леп и има шарено перје. Кад га храним, цвркуће као да се захваљује
што бринем о њему. Пуштам га да лети по кући, то је уживање и за
њега и за мене. Кад кренем на спавање покријем га да му буде
топло. Ето, то је прича о мом пернатом љубимцу.
Матеја Станковић II2
Моја омиљена животиња
Моја омиљена животиња је папагај. Буди ме сваког јутра својим
певањем. Зове се Кића, перје му је беле и љубичасте боје, а на глави
има црне туфне. Проводим са њим доста времена, учим га да пева и
да прича и да дође кад га зовем. Купујем му разну храну, а он
обожава чипс и траву. Волим га много и срећна сам што га имам.
Тамара Николић II2
Моја омиљена животиња
Моја омиљена животиња је пас. Она се зове Маријана. Крзно јој је црно, а длака
дуга. Она је верна пријатељица. Хранимо је хлебом и остацима хране. Сваког дана бринем
о њој. Мислим да је паметан пас и да добро чува кућу. Много је волим.
Никола Милошевић II2
Ученци четвртог разреда су развијали информациону и медијску писменост.
Проналазили су информације у вези са животом и радом Бранка Ћопића, уз помоћ
наставнице, а затим саставили текст који ће говорити у презентацији пројекта. На
часовима српског језика, ликовне културе и слободних активности драматизовали су песму
Мјесец и његова бака, вежбали текст по улогама, израдили маске и припремали костиме.
Илустровали су песму и од тих цртежа су настали стрипови.
Ученици трећег разреда су
читали причу Мачак отишао у
хајдуке,
препричавали
је
и
илустровали. Стихове из Шумских
огласа су такође илустровали, а
онда писали одговоре на поједине
огласе.
У петак, 3. априла, у Малом
Пожаревцу одржан је програм за
ученике и наставнике посвећен
јубилеју Бранка Ћопића. У сали за
физичко постављени су панои са
литерарним и ликовним радовима
ученика од првог до четвртог
разреда, а продукте пројекта су
приказали у програму под именом
Казивање о Бранку Ћопићу.
Лидија Вуковић III2
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Ученици IV2 су говорили о животу и раду писца и извели су драматизацију песме
Мјесец и његова бака, за коју су израдили илустрације и стрипове, III2 су представили
своје радове на тему Мачак отишао у хајдуке и Шумски огласи, а прваци и другаци су
рецитовали стихове из Огласа купусног листа и Шумских огласа.

Милица Менићанин IV2
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Слободан Карановић, наставник историје, пореклом из истог краја као и велики
писац, причао је о о Бранку Ћопићу, о ликовима из његових књига и животу под Грмечом.
Онда је, у дуету са наставником Синишом Босићем, отпевао песму Моја мала из Босанске
Крупе. Програм је завршен песмом Болесник на три спрата. Извођачи и публика су
оценили час успешним.
Слађана Галушка

П
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Мала Иванча
Ученици првог разреда су читали текст Сунчев певач, илустровали га и припремили,
уз помоћ учитеља, кратку драматизацију. Ученици другог разреда су читали Шумске огласе
и певали песму Болесник на три спрата. Ученици трећег разреда су читали стихове из
Шумских огласа - Лијин оглас и Јазавчев оглас. Била су им јако занимљива и смешна и
побудила су у њима интересовање за наредне задатке: писање гускиног одговора лисици,
размишљање о томе ко се и како јавио на јазавчев оглас, цртање приче по сликама. Осим
тога читали су причу Мачак отишао у хајдуке и припремали извођење стихованог драмског
текста. Ученици четвртог разреда су читали песму Мјесец и његова бака и илустровали је,
а затим и део романа Глава у кланцу, ноге на вранцу, који су драматизовали.
Одговор гуске лисици
Хвала ти, тета Лијо
Што си тако добра,
Али твоја су уста
Као велика торба.
Каже моја бака,
Гора си од мрака!
Ана Марковић III1
Одговор гуске лисици
Лијо, немој се надати да ћу доћи,
Јер можда времена нећу имати.
Немој се љутити,
Јер у пет сати
Долази ми кући мати.
Она иде из далека,
Ту је близу једна река.
Туговати немој ти,
Јер касно је у пет сати!
Маријана Малетић III1
Одговор гуске лисици
Гуска сад свој одговор даје,
Али он врло кратко траје:
Ох, баш у пет сати,
Тада ми кући долази мати!
Морам времена провести с њом,
Јер ће ми мати напустити дом.
Зашто не би могло у три,
Тада смо на окупу сви!
Лисица само слуша,
Због тих речи боли је душа,
Јер вечера се полако ближи
И ускоро ће бели снег
Испред врата да јој лежи.
Зато се она без хране нашла
И у невољи овој лоше снашла.
Катарина Бранковић III1
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Стогодишњица
рођења
Бранка Ћопића обележена је у
Малој Иванчи, 22. априла 2015,
програмом који су припремили
и извели ученици свих разреда,
уз помоћ наставника српског
језика, наставника разредне
наставе и библиотекара.
Простор једне учионице
уређен је као позорница са
богатом сценографијом (кулисе,
панои са текстовима и ликовним
радовима, презентација која
прати дешавања на сцени), а у
публици су били ученици и
наставници.
Јавни час је започео игром, асоцијацијом, чије је коначно решење име писца, а
решења појединих колона дела која читају ученици млађих и старијих разреда: Болесник
на три спрата, Доживљаји мачка Тоше, Чудесна справа и Орлови рано лете.
Наставница Данка Стојановић је најавила даље активности као презентацију пројекта
за обележавање јубилеја великог писца, реализованог од фебруара до априла 2015. за
ученике виших разреда. Кроз њега је повезан садржај више предмета (српски језик,
историја, информатика и рачунарство, ликовна култура, музичка култура), а ученици су
читали Ћопићева дела, илустровали их, проналазили информације потребне за решавање
задатака и развијали вештине јавног наступа.
Ученици осмог разреда су уредили садржај три паноа (текстови и фотографије) у вези
са животом и делом Бранка Ћопића, а пред публиком су о томе говорили Милица Ристић и
Урош Ђорђевић.
Ученици петог разреда су читали причу Поход на Мјесец и илустровали је, а публика
је могла да види ликовне радове на паноу и у презентацији.

Стефан Јовичић V1

Шестаци су читали роман Орлови рано лете, илустровали га и гледали истоимени
филм, разматрали су елементе два медија и правили упоредни приказ књиге и филма. О
сличностима и разликама, и томе шта им се више свиђа и зашто, они су говорили у
наставку програма. Читали су причу Чудесна справа, припремили одличне костиме и веома
успешно извели неколико сцена драматизованог текста пред публиком.
Ученици седмог разреда су читали роман Николетина Бурсаћ, а Анђела Недељковић и
Лазар Митрашиновић су извели драматизацију урађену на основу два дијалога из текста.
Јелена Марковић, ученица VII1, рецитовала је песму На Петровачкој цести, са којом је
освојила друго место на општинском такмичењу рецитатора.
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Задатак за седмаке и осмаке
био је и да пронађу анегдоте о
Бранку Ћопићу, најзанимљивије су
прочитали Невена Ненадовић VIII1,
Жељана Радовановић VIII1, Лазар
Митрашиновић VII1 и Младен Савић
VII1.
Ђацима
се
придружио
и
наставник
историје,
Слободан
Карановић, родом из истог краја
као и писац. Он је прочитао песму
Мала моја из Босанске Крупе, а
затим отпевао новију варијанту
стихова.
Све тачке и учесници су
награђени аплаузом, а затим су
гледаоци у разговору са Данком
Стојановић вредновали квалитет
часа.
Похвалили су посебно ученике VI1, који су показали вештине упоређивања књиге и
филма и глумачко умеће.
У наставку програма Слађана Галушка је рекла да је овај јавни час завршница
многобројних активности у школи за обележавање јубилеја великог писца, реализованих
током школске године. Оне су и део националног пројекта Оштро Перце у коме учествује
наша школа. Пројекат се одвијао кроз три целине: подстицање деце на читање, развијање
информационе и медијске писмености и обележавње стогодишњице рођења Бранка
Ћопића. Посебно је истакнута чињеница да су активности реализоване у нашој школи
2013/2014. током обележавања годишњица Његоша и Нушића, постављене као примери
добре праксе и били модели за организовање овогодишњег јубилеја осталим учесницима
Оштрог Перцета.
Ученици су читали различите
Лазар Којић VI1
врсте текстова, предвиђене школским
програмом, али и неке друге. У нашој
школи су посебно били вредни трећаци
и четвртаци који су читали романе
Вера, Ника и њихових седам бака и
Једно другом до увета, разговарали о
тим романима, илустровали их и
писали кратке приказе. Ђаци свих
разреда
су
се
упознавали
са
елементима информационе и медијске
писмености
и
радили
различите
задатке којима су развијали критичко
мишљење и креативност. У IV1 део
активности био је и рад на представи
Авантура
у
Бајкограду,
која
је
премијерно изведена 1. априла 2015.
Обележавање јубилеја одвијало се кроз различите активности током целе школске
године, посебно у млађим разредима. У Поповићу и Малом Пожаревцу презентације, јавни
часови, одржани су крајем марта и почетком априла и тако је, уједно, обележен и
Међународни дан дечије књиге, а програм у Малој Иванчи подсећа на Светски дан дан
књиге и ауторских права.
На крају програма ученици нижих разреда су говорили о својим активностима,
представили су ликовне радове и извели три кратке драматизације: прваци – Сунчев
певач, трећаци – Отишао мачак у хајдуке, четвртаци – Глава у кланцу, ноге на вранцу.
Слађана Галушка
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Сунчев певач у казивању првака
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Мачак отишао у хајдуке
Да би дочарали ликове које тумаче ученци су имали специјалну шминку и маске.
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Глава у кланцу, ноге на вранцу
Ученици четвртог разреда су кроз одлично сценско извођење дочарали гледаоцима
први дан Бранка Ћопића у школи.

Данијела Станојевић IV1
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Ускршњи празници
Радионица Ускршњи празници организована је у Поповићу, 6. априла 2015. године,
за родитеље и ученике оба одељења, као и за децу предшколске групе, током два школска
часа. Активности су започеле излагањем вероучитеља Марка Стевановића о обичајима
везаним за прославу Васкршњих празника, посебно у вези са фарбањем јаја. Затим су и
учесници радионице фарбали јаја и правили корпице за чуваркућу. Они су донели већ
кувана јаја и материјал потребан за украшавање. Идеје су реализоване заједничким
снагама. Веселој радној атмосфери депринели су предшколци и одговарајућа дечија
музика.

Сузана Стевановић IV3
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На полици предвиђеној за изложбу дечјих радова ређале су се прелепе корпице са
оригинално украшеним јајима. Од фотографија начињених у току радионице направљен је
пано Весели васкрс и постављен је у холу школе. Ликовни радови ученика првог и трећег
разреда на тему Васкрса окачени су на зиду у ходнику школе испред учионица.

Резултатима рада били су задовољни деца, родитељи и наставници, а вероучитељ је
све позвао да на Велику суботу посете цркву и тамо, такође, учествују у фарбању јаја.
Ружица Будимкић
Јасмина Ковачевић
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Ускршњи вашар
Ученици нижих разреда у Малој Иванчи
су са свијим учитељима организовали веома
успешан Ускршњи вашар 8. априла 2015, на
коме су представили и понудили на продају
своје радове на тему Ускрса. Они су настали
на часовима редовне наставе и слободних
активности, као и током две радионице са
родитељима, који су показали умеће и
креативност у ликовном изражавању. Током
три
недеље
рада,
настали
су
веома
занимљиви
предмети
за
декорацију
просторија направљени од дрвета: украсни
магнети, подметачи за чаше и посуђе, слике
урађене на плочицама, држачи за јаја,
корпице за јаја, ускршње зеке, пилићи...
Продајна изложба је организована у
школском дворишту, чији је један део био
посебно декорисан, украшен балонима и са
исписаном добродошлицом.
Музика са дечијим песмама допуњавала
је свечану атмосферу. Вашар је пратило и низ
различитих активности за децу. Док је једна
група са родитељима продавала производе,
друга група је учествовала у игри сликање
лица. Дечија насмејана лица су постајала
цвеће, лептири, принцезе, мачке, кловнови.
Ускршње зеке, плави и розе, мамили су децу да провлачећи главу кроз хамер направе
своје најнеобичније и најлепше фотографије. На крају је организована караоке журка. Сви
су били срећни и задовољни певајући уз мелодије разних дечијих песмица.
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Одзив родитеља је био велики,
продата је већина изложених предмета, а
ученици и родитељи су се одлично
снашли у улози трговаца.
Добробити ове манифестације су:
стицање
нових
знања
о
великом
празнику, дружење деце и вршњачко
учење,
развијање
креативности,
презентација радова насталих у сарадњи
ученика,
родитеља
и
наставника,
побољшање сарадње школе и родитеља.
Гордана Косанић
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Дан планете Земље – Природи у походе
Дан планете Земље, 22. април, обележен је кроз пројекат Природи у походе,
реализован у свим одељењима у Поповићу током пет дана од 20. до 24. априла 2015.
Циљ пројекта је развијање еколошке свести ученика и указивање на опасности које
прете животу на Земљи.
Задаци су да ученици:
- Препознају изворе загађивања и уочавају последице:
глобално загревање планете,
климатске промене, смањење
озонског омотача, појава „киселих киша“, ефекат стаклене
баште,
- Науче на који начин
треба користити енергију из
обновљивих извора и штедети
енергију,
- Примењују рационално
коришћење природних ресурса,
- Стичу способност за
уочавање,
формулисање,
Даниела Павловић I3
анализирање
и
решавање
проблема,
- Развијају радозналост, активно учествовање и одговорност,
- Развију свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине.
Првог дана ученици су на часовима света око нас/природе и друштва и чувара
природе говорили о важности обележавања Дана планете Земље. Онда су пратили
презентацију и упознали се са појмовима: глобално загревање, озонске рупе, ефекат
стаклене баште, киселе кише, обновљиви и необновљиви извори енергије и енергетска
ефикасност. Постављали су питања и разговарали су са учитељицама о садржају
презентације, посебно о томе како треба да изгледа животна средина и незагађена
природа и као човек утиче на природу и како је уништава. Затим су наводили шта су
научили током часова и како деца могу да утичу на смањење проблема који прете опстанку
планете. Ученици су говорили о примерима свакодневног понашања у вези са очувањем
животне средине: бацање отпадака на улици, небрига о штедњи електричне струје или
воде, превише трошења фосилних горива и сл.
Неки детаљи из презентације нису били довољно јасни, као што је повећање нивоа
мора и нестанак станишта биљака и животиња као последица деловања човека. Зато је
договорено да се наредног дана изведу експерименти који ће помоћи у бољем разумевању
ових важних чињеница. Домаћи задатак је био да ученици припреме део наставног
материјала за огледе (посуде, лед, стиропор, картон...) и донесу их у школу.
На часовима ликовне културе цртали су радове на теме: Лепоте природе и Како
загађење утиче на природу.
Активности другог дана су започели постављањем огледа. Једна ученица је
направила и донела кућицу од стиропора а њен другар кућицу од картона. У изради
задатка су им помогли родитељи. Близнакиње, којима је кућа близу школе, донеле су
десетак коцкица леда и један већи комад. Остали материјал чиниле су пластичне посуде и
тацне. Деца су подељени у три групе, састављене од ученика свих разреда.
Прва група је добила задатак да у обе кућице (од картона и од стиропора) стави на
тацне исти број коцкица леда. Након тога је требало да прате и опишу промене које
настају у свакој од кућица. Друга група је сипала воду у провидну пластичну чинију,
ставила комад леда и маркером обележила ниво воде. На санту леда ученици су ставили
мале пластичне поларне животиње. Задатак је био да прате шта се дешава са ледом,
нивоом воде и животињама и бележе запажања. Трећа група је добила празну пластичну
кутију коју су поставили испод славине у школској кухињи која цури кап по кап. Након 40
минута ће измерити колико је воде накапало за тај период.
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Учитељице
су
групама
дале
упутство за рад, праћење и писање
промена које настају. Планирано је да на
другом часу вође група своја запажања
пренесу осталим групама и да се кроз
дискусију утврде резултати.
Током првог часа ученици су уз
праћење промена читали текстове у вези
са животним стаништима и поремећајима
у ланцима исхране које условљава човек
и разговарали о описаним догађајима са
учитељицама и библиотекаром.
На другом часу, пошто су сакупили
податке, вође група су известиле о току
огледа. Следила је дискусија, а затим су
изведени и општи закључци:
- изолацијом кућа стиропором
штеди се енергија,
- глобалним загревањем нестају
глечери и подиже се ниво мора и океана, чиме поларне животиње губе своје станиште,
- ако чесма цури кап по кап за 40 минута потроши се 200 милилитара воде за пиће;
ученици су израчунали да се таквим цурењем за 24 часа потроши 7 литара и 6 децилитара
воде; то значи да се превише воде потроши непажњом човека.
Ученици су говорили из личног искуства о изворима загађења у нашој околини као и
о начинима очувања животне средине. На часовима српског језика читали су и
анализирали текстове из штампе који говоре о загађењу и текстове из приручника
Нераскидиве везе. Рецитовали су „Химну чувара природе“. На часу музичке културе
слушали су песме посвећене нашој планети и певали песму „Планета земља“.
На почетку пројекта договорено је да се „рођендан“ планете Земље прослави шетњом
по околини, па је 22. априла организована теренска настава. Деца су на очигледним
примерима видела који су неки од фактора загађења природе у њиховом окружењу:
депонија поред пута, трава испрскана тоталом, отпад у реци... Шетња је искоришћена и за
опажање лепота природе која нас окружује и коју треба да чувамо: зелене ливаде,
олистале шумице, дворишта пуна цвећа, узоране и посејане баште и њиве, бистра вода у
реци, плаво небо над нашим главама и птице у лету. Разговарали су о томе како се треба
понашати у природи да би се спречило њено уништавање.
Задатак за ђаке је био да напишу састав на тему Природи у походе.
Наредна два дана била су посвећена изради литерарних и ликовних радова у којима
су ученици показали шта су научили.
Тако су настали савети о понашању у
природи, предлози за усвајање дрвета
или жбуна, тј. бригу о њима, песме на
тему планете, воде и пролећа, цртежи
и колажи који указују на важност
бриге о животном окружењу. Ученици
су схватили да је свако одговоран и да
свако има задатак да чува планету за
будућност. Најбољи радови су се
нашли на паноу.
Вредновање
активности
из
пројекта урађено је кроз анкету и
извештаје деце. Оцена је да је све
било веома занимљиво и поучно и да
им се највише допала теренска
настава.
Ружица Будимкић
Јасмина Ковачевић
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Пано ученика I3/III3

Пано ученика II3/IV3
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