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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Пред вама је летњи број Чаролија са прилозима о активностима у мају и јуну 2015. 

године: прослава Дана школе, школски пројекти, угледни часови, екскурзије, дружење са 

писцем, завршетак школске године... Завршени су пројекти Здрав живот, Одељењски 

часопис и Ромео и Јулија и коначни продукти су представљени јавности. О настави и 

учењу и успешним часовима пише педагог Наташа Демић. О програмима за обележавање 

краја школске године пишу Ружица Будимкић, Љиљана Вићовац и Гордана Косанић. 

Постигнућа ученика на такмичењу у борби против болести зависности приказана су у 

рубрици Детињство, младост. Ученици VIII2 су писали на тему растанка са основном 

школом, а њихови млађи другови о утисцима са екскурзије. 

Рубрика Дечије стваралаштво презентује креативност ученика у писању и цртању. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

Ученици IV2 на часу физичког васпитања 

 



Чаролије број 22 2015. година 

страна 3 

Дан школе 
 

Претходни, специјални, број 

Чаролија објављен је, осим у 

електронској, и у штампаној 

варијанти, која је презентована на 

прослави Дана школе 22. маја 2015. 

године. Зато овај број започињемо 

прилогом о том догађају. 

Д а н  ш к о л е  

Одмах по завршетку рада на 

школском пројекту посвећеном 

Бранку Ћопићу, који смо имали у 

априлу, сви наши креативни ученици и 

наставници почели су интензивне 

активности на припреми програма за Дан 

школе који смо обележили 22. маја ове 

године. 

Наставнице српског језика, музичке 

културе и учитељи првака осмислили су 

обиман програм веома разноликог 

садржаја. Бројни гости могли су да 

уживају у добрим рецитацијама, 

квалитетном инструменталном извођењу, 

дивним етно песмама и увежбаним 

драмским сегментима, као и врло 

симпатичним песмицама наших најмлађих 

ђака. Програм је оплемењен и са две 

фолклорне тачке у којима је учествовало 

скоро 50 ученика наше школе у прелепим 

народним ношњама које су обезбедили 

наши кореографи из познатог КУД-а 

„Шумадија“. 

Посебан квалитет овогодишње 

прославе Дана школе јесте чињеница да 

смо успели да укључимо заиста велики 

број ученика, како из Мале Иванче, тако и 

из подручног одељења у Малом 

Пожаревцу и да све буде изведено у 

адекватном простору (у реновираној сали 

Месне заједнице), па је било могуће да 

све што смо припремили прикажемо 

завидном броју присутних родитеља и 

гостију. 

Надамо се да ћемо и следеће године 

успети да радимо у овако доброј 

атмосфери и организацији, да ће наши 

ученици и даље уживати у међусобном 

дружењу и припремама програма, а да ће 

се подршка директорке, родитеља и 

локалне заједнице наставити и 

продубљивати. 

Данка Стојановић,  

наставница српског језика 

Прваци певају песму Шапутање  
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 Лазар Митрашиновић прати на гитари Лазара 
Петровића који рецитује Барбару Ж. Превера 

Тијана и Сара у сцени из представе  
Мењам пубертет за било шта 

Лука и Исидора у драматизацији 
Прве љубави Б. Нушића 
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Настава и учење – О часовима из угла педагога 
 

Анализа посећених часова заснива се у највећој мери у односу на индикаторе који 

су у Плану самовредновања за 2014/2015. годину (2.5. и 2.7.), као и у односу на Акциони 

план коме су циљеви у области Наставе и учења били да се побољша логичко 

размишљање и закључивање код ученика, као и да се унапреди настава у односу на све 

облике образовно-васпитног рада. 

Пред почетак школске године, и у току ње, педагог и библиотекар су подстицале 

наставнике да више сарађују између себе у осмишљавању заједничких часова, као и да на 

стручним већима ускладе своје планове, временски и садржајно ради квалитетније 

организације часова тематске наставе, као и пројеката. Такође, стручни сарадници су 

континуирано подстицали наставнике да уводе иновације у реализацији образовно-

васпитног рада. 

Осим тога школа је укључена у пројекат Подршка систему осигурања квалитета на 

националном нивоу и нивоу установе, у оквиру кога су наставници и стручни сарадници 

учествовали у двојаким активностима: Развионица – Подршка развоју људског капитала – 

опште образовање и развој људског капитала и Примена тестова знања у основној и 

средњој школи. Шесторо наставника је похађало стручни семинар Развијање 

информационе и медијске писмености наставника и ученика- кључ за целоживотно учење. 

Стечена знања са ових обука су примењивана у пракси током школске године. 

У целини гледано, може се уочити напредак у реализацији редовних часова код 

већине наставника, нарочито у другом полугодишту. Већина наставника ефикасно 

структуира и повезује делове часа, а ефикасност у коришћењу времена нарушена је, 

углавном у последњем, завршном делу већине часова, када је сувише мало времена 

остајало да се провери оствареност постављених задатака часа. Некада су те провере 

усмене, са кратким питањима, некада само формалне, без довољно времена да би се 

урадила евалуација и самоевалуација, мада има и часова када је провера била веома 

успешна, са јасном намером шта се проверава. То је запажено на часу математике у II2, где 

су се, уз одличну временску динамику, основни појмови и садржаји које је требало 

усвојити, систематично проверавали у завршном делу часа.   

Такође, приметно је да више наставника у редовној настави користе рад по групама 

и рад у пару, нарочито у разредној 

настави, затим више очигледних средстава 

и очигледних примера за реализацију 

наставне јединице, више се подстиче 

активност деце на часу и видљивије је 

прилагођавање рада на часу различитим 

образовно-васпитним потребама ученика, 

опет, углавном, у разредној настави. 

Наставници, углавном, користе питања и 

идеје ученика како би усмерили 

интеракцију међу ученицима, али оно што 

је видљиво и треба поправити јесте 

недовољно искоришћавање погрешних 

одговора деце, као прилика за учење. 

Већина наставника јасно и разумљиво дају 

упутства и објашњења на часовима и 

истичу кључне појмове, али је приметна и 

лоша пракса да сами наставници доносе 

закључке и тачна решења, што омета мисаоно укључивање ученика да сами дођу до 

суштинских закључака, чиме би се на најбољи начин подстакло логичко размишљање и 

разумевање. Често то буде само вербална активност, уз репродуковање готових решења.  

Атмосфера на часовима је, углавном, подстицајна, нарочито на часовима разредне 

наставе. Већина наставника даје могућност ученицима да слободно постављају питања, да 

дискутују и коментаришу, тако да је, већим делом присутан демократски однос уважавања 

између ученика и наставника. Немотивишућа атмосфера, испуњена нервозом, 

конфликтима и стресом је ретка. 
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На неким часовима, поједини наставници веома успешно подстичу ученике да сами 

себе процењују и оцењују, и такво самооцењивање треба омасовити у наредној школској 

години. На часу математике у VIII1 ученици који раде по ИОП-у су, након урађених 

задатака, добили могућност да сами провере резултате дигитроном.  

У комбинованом одељењу II3/IV3, такође на часу математике, активности су тако 

осмишљене да се само тачним одговорима долази до исправно решене слагалице, што је 

прилика да деца сама прате да ли су успешно урадила задатак и да га сами и одмах 

исправе ако нису дошли до тачних одговора. На истом часу осмишљена је активност за рад 

у групама, уз изражено самооцењивање, али сада тако што су у оквиру групе једни друге 

оцењивали. To време самосталног рада и самопроцењивања успешности урађених 

задатака, наставник је искористио да се посвети индивидуалном раду са учеником који 

ради по ИОП-у. Заиста, похвалан пример добре организације часа са елементима 

унапређења наставе и техника самооцењивања. 

У г л е д н и  ч а с о в и   

Угледни часови су били добро и темељно припремљени, реализација је у већој мери 

била иновативна, пре свега у избору и употреби наставних средстава а затим и у 

примењеним методама које су биле добро осмишљене и ефикасне у односу на постављене 

циљеве часа. Од наставних средстава највише су коришћени ЦД плејер, пројектор, 

рачунар, играчке у млађим разредима, штампани и писани текстови, фотографије, 

географске карте, наставни листићи за самостално учење, наставна средства која су 

ученици направили (модел вулкана, панои,...), прибор за вађење и сакупљање биљака за 

хебаријум и сл. Већина часова веома је добро осмишљена и сваки је на свој начин по 

неком сегменту значио помак у односу на редован час и као такав вредан да буде за углед 

и размену искустава са другима. 

У предметној настави, угледни час из математике у VI1 карактеристичан је због 

добро изабраног начина да се временски ефектно искористи час уз помоћ ПП презентације 

којом су деца на најбољи и занимљив, очигледан начин могла да виде поступак 

конструисања углова од 60 и 90 степени, а затим да одмах то што су видели и примене на 

чисто белом папиру. Такође, задатак им је био и да уоче а касније и примене начин 

записивања онога што је конструисано. Оно што карактерише овај час је и домаћи задатак 

који су ученици добили, који је пажљиво осмишљен и на основу кога је наставник  могао 

да провери колико је успешно остварен циљ часа. Права је штета што час није могла 

посетити наставница математике која ради у издвојеном објекту у Малом Пожаревцу. 
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Право освежење у реализацији физичког васпитања био је час у VI2, наставна тема 

Гимнастика, наставна јединица „Прескок преко козлића“. Припремљен је видео и аудио е-

материјал и коришћени су пројектор и лаптоп. Музика у позадини пратила је цео час и 

допринела опуштајућој и подстицајној атмосфери током свих активности. Ученици су били 

јако мотивисани, подстицани су од стране наставника да ураде захтевано, трудили су се да 

испуне очекивања, а деца која су спретнија имала су прилику да изводе и неке захтевније 

прескоке како би показали своје умеће и тиме анимирали и остале ученике да више и боље 

вежбају. Завршни део протекао је у опуштајућој атмосфери, a ученици су износили утиске 

и анализирали постигнућа на овом часу. 

Угледни час који је био изузетно посећен је час географије у V2, коме су осим 

наставника, присуствовали и ученици седмог разреда. Наставна јединица је била 

„Литосферне плоче – вулканизам и 

земљотреси“ у оквиру наставне теме 

Унутрашња грађа и рељеф Земље. Час 

је био изразито динамичан, деца су 

имала различите задатке за рад по 

групама, а имали су прилику да 

погледају и кратак видео прилог, 

филм о вулканима и земљотресима. 

Једна од активности за рад у групи 

била је да добијене црвене (активни 

вулкани) и плаве троуглиће 

(земљотреси) расподеле и залепе на 

своју скицу континента (за сваку 

групу по један). Представници група 

су након тога изашли, спојили скице и 

тако се јако добро могло видети који 

делови света имају највише трусних 

области и области активних вулкана. 

Осим тога, добијено је једно одлично 

наставно средство које и друге 

генерације могу да користе. Неки 

ученици су за овај час, од глине и 

других материјала, направили моделе 

вулкана који су коришћени у свакој 

групи за демонстрацију ерупције. На тај начин су деца могла да, бар делимично, искусе 

како то изгледа ерупција, а све то уз помоћ сирћетне киселине, соде бикарбоне и црвене 

прехрамбене боје. Сјајно изведено! 

Угледни час из биологије, одржан 19. маја 2015. године у V2, специфичан је по томе 

што је већим делом реализован напољу, изван учионице, у природи. Наставна јединица је 

„Прикупљање биљака за хербаријум“. Овај час је, заправо, практичан рад, вежба, у којој 

су ученици, са припремљеним прибором за рад и прецизним упутствима, добијеним од 

наставника, сакупљали биљке за школски хербаријум. Напољу, након демонстрације 

наставника како се вади биљка из земље и како се одлаже у кесу, ученици су, подељени у 

групе према породицама биљака које треба да сакупе, приступили самосталном раду. 

Сваку ископану биљку убацивали су у кесу, уз пропратни папирић на коме је требало да, 

према датом упутству, напишу основне податке о њој, када је убрана и локалитет. Да би 

успешно урадили задатак, свака група на терену морала је да има папир, оловку, ножић, 

вртларске маказе, лопатицу и кесу. По повратку у учионицу, ученици су, такође у групама, 

слагали, према прецизним упутствима, сваку биљку између листова хартије. Добили су 

упутства и о начину чувања ових биљака у наредном периоду, све док се добро не осуше. 

Деца су била јако мотивисана за рад, активна, самостална, а наставник је пратио рад и 

помагао им. У завршном делу часа, наставник је проверавао да ли је свака група сакупила 

довољно различитих биљака, а затим је са ученицима приступила класификацији донетог и 

сложеног ботаничког материјала. Израда школског хербаријума трајала је више часова, а 

ово је био успешан почетак тог посла. Штета што час није био посећен од стране колега 

предметне, нити разредне наставе. 
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У млађим разредима већина угледних часова била је коректна, а неки од њих су 

били јако успешни. Часови у I2 (Свет око нас) и II2 (Математика) карактеристични су по 

врло ефикасно исплани-

раном времену и по вели-

кој активности свих 

ученика где су и 

најслабији ученици били 

видно ангажовани, на 

примерен начин. 

Часу у првом 

разреду присуствовала је 

и студенткиња на пракси 

која је потпуно равно-

правно учествовала након 

часа у анализи и диску-

сији и дала своје мишљење и сугестије о часу. 

Учитељица Ружица Будимкић која ради у комбинованом одељењу II3/IV3 припремила 

је угледни час који је репрезентативан, јер је комбиновала српски језик и слободне 

активности ученика. У оквиру наставне теме Бајка (други разред), односно Домаћа лектира 

(четврти разред), деца су, утврђивањем садржаја бајке „Бајка о рибару и рибици“ и 

„Пепељуга“ у две верзије, народна и уметничка бајка, подстицана да схвате необичан свет 

слика, да схвате улогу маште у свакодневном животу, да уочавају стварне и нестварне 

догађаје и ликове, да уђу у свет маште и слободно дају своје мишљење, и сл. 

Час је био изразито динамичан са разноврсним облицима рада – фронтални, групни, 

рад у пару, индивидуални, са разноврсним наставним средствима – укрштеница, наставни 

листићи, посебни картончићи са смајлићима за евалуацију часа, хамери, драмски текстови, 

итд. Овај час карактеришу и изразито подстицајна, унапред припремљена, питања за 

ученике, како у средишном делу часа за други, тако и у завршном делу часа за четврти 

разред. Њима су деца подстицана да креативно размишљају, да развијају машту и да се 

слободно изразе и изнесу своје мишљење. Учитељица је вешто пратила и усмеравала рад 

група док су смишљали или писали одговоре а сваки члан групе је активно учествовао. 

Након часа српског језика, угледни час је завршен извођењем драматизације „Бајке о 

рибару и рибици“, од стране ученика другог разреда коју су ово припремали на часовима 

драмско-рецитаторске секције. На овом часу је до изражаја дошло ефикасно коришћење 

времена за подршку и усмеравање ученика два разреда, ефикасно повезивање делова 

часа као и функционално коришћење постојећих наставних средстава. Часу је 

присуствовала друга колегиница која ради у комбинованом одељењу и колегиница из 

Малог Пожаревца. Веома похвално! 

У мају су реализована три изразито успешна угледна часа у разредној настави у 

Малој Иванчи у првом, другом и четвртом разреду. Сваки је био посећен од стране колега 

који су након часа учествовали у анализи и евалуацији. Утисци су јако позитивни а 

коментари драгоцени за будући рад. У I1 и II1 угледни часови су били из ликовне културе. 

Прваци су утврђивали знање о дечијем луткарском позоришту које представља повезаност 

говорног, музичког и драмског са ликовним стваралаштвом. Час ликовне културе имао је 

циљ да деца, завршавајући радове са претходног часа, направе делове сцене за луткарску 

представу „Два јарца“. Овако амбициозно осмишљен час имао је видљиву и истакнуту 

корелацију са математиком, светом око нас, српским језиком, физичком културом и 

драмско-рецитаторском секцијом. 

На часу је коришћено читаво богатство наставних средстава од којих су деца 

правила сценографију и лутке за представу: старе кутије, лепак, маказе, темпере, картон, 

салвете, дрвени штапови, камење, шишарке, пројектор, рачунар и сл. Након тога, заједно 

са учитељем, постављена је сцена која је изгледала беспрекорно, а затим су ученици, у 

пару, увежбавали драмски текст и на крају изводили луткарску представу. Сва деца су 

учествовала у свим фазама часа и у финалној драматизацији. У завршном делу ученици су 

говорили своје утиске о представи. Осим изузетне креативности у осмишљавању и 

реализовању овог часа, драгоцени су и продукти који су на њему настали у виду наставних 

средстава који и други учитељи могу користити на својим часовима. Изврсно! 
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Добро осмишљен двочас ликовне културе реализован је у другом разреду са темом 

Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем, наставна јединица „Етикета 

за амбалажу – за флашу сока“. Ученици су на очигледан и врло креативан начин усвајали 

и применили знање о начину израде етикете за амбалажу и то спајањем разноврсних 

материјала: папир и пластика, фломастери, дрвене боје и темпере, итд. Наставница је за 

час припремила одличне видео прилоге који су у потпуности били у функцији постизања 

циља часа. Првим записом ученици су, слушајући разговор о амбалажи и етикети, усвајали 

значење ових појмова, а другим су се упознали са машином и поступком прављења 

етикете. Усмеравани су да обрате пажњу на све оно што је важно у изради, а у разговору 

после прилога, наставник је проверавао колико су деца разумела оно што су видела и 

чула. Након тога, ученици су применили научено осмишљавањем скице, а онда, на основу 

ње, дизајнирали су и правили етикете за амбалажу (флашу). Радили су самостално, а 

наставник их је усмеравао да дођу до идеје и подстицао их да ту идеју успешно и 

реализују. На крају другог часа урађена је анализа и естетско процењивање радова. Веома 

успешан пример подстицања дечије радозналости, оригиналности и маштовитости. 

 

У четвртом разреду реализован је угледни час из српског језика са наставном 

јединицом „Кад се снови остваре“ на коме је књижевно дело Бела грива обрађено са 

ученицима кроз веома добро и оригинално осмишљене активности, наставне листиће са 

задацима за рад у групама и за израду интервјуа и листиће вишеструког избора. Час је 

почео методом грозд, где су деца говорила своје асоцијације на задату реч 

ПРИЈАТЕЉСТВО. Били су јако активни, тако да је час започео у пријатној, радно 

мотивишућој атмосфери. Обнављање радње романа у уводном делу часа било је 

поткрепљено ПП презентацијом, која је слајдовима пратила Фолков живот, ликове, тему и 

сл, а након тога јасно је истакнут циљ часа и настављено је са различитим активностима, 

радом у четири мање групе. Пета група формирана је за децу која раде по ИОП-у и они су 

имали посебне задатке, у вези са истом наставном јединицом. Врло оригиналан задатак, а 

који је дат ученицима по групама, био је да осмисле интервју, свака група за себе, где је 

представник групе имао улогу лика из романа (Фолко, Бела Грива, коњокрадице, ...), а 

остали чланови су осмишљавали питања за њега. Када су све групе завршиле, уследило је 

интервјуисање, а након тога и дискусија. У завршном делу часа ученици су добили 

наставни листић са вишеструким избором, на коме су наведени различити начини 

доживљаја романа, а требало је да заокруже оне ставке које изражавају лични доживљај. 

До краја часа је разговарано о њиховим различитим осећајима које је пробудило ово дело. 

Час је био динамичан, ученици су били заинтересовани и активни а презентације по 

групама показују да су остварили постављен циљ часа. 

Наташа Демић, педагог 
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У учионици I1 
 

Угледни час из ликовне културе у одељењу I1 одржан је у мају 2015. године, наставна 

јединица „Луткарско позориште – Два јарца“. Часу су присуствовале учитељице Гордана 

Косанић, Наташа Пејовић и Катарина Филиповић, педагог школе Наташа Демић и директор 

школе Ксенија Илић. 

Циљ и задатак часа био је да ученици стекну нова знања о позоришту лутака. У 

уводном делу часа поновљена су раније стечена знања о баснама. Помоћу пројектора и 

рачунара приказани су текст и илустрације басне „Два јарца“, а ученици су истовремено 

могли да слушају и аудио запис са CD-а. Затим су у разговору са наставником поновили 

знања о позоришту, глуми, глумцима, сцени, сценографији, костимима, и започели нову 

тему – Луткарско позориште. Упознали су и усвајали кључне појмове везане за луткарство: 

сценограф, сценографија, луткар, луткар глумац, сцена, а онда је уследила израда 

луткарске представе „Два јарца“. Ученици су били подељени у две групе, једна је имала 

задатак да направи сцену, а друга лутке. Вође група били су сценограф и луткар. У изради 

сцене употребљено је много елемената: два брда, поток, дрвеће, стене, камење, жбуње и 

сл. Лутке су биле веома успешно направљене и обојене. 

После поменутих припрема ученици су у паровима изводили луткарску представу 

„Два јарца“. Кратак текст басне, мали број ученика у одељењу и више извођења омогућили 

су да сви ученици буду глумци. Они су били веома срећни што учествују у свим 

активностима часа. 

Присутне колегинице оцениле су час као добар и веома интересантан. Планирани 

циљеви и задаци су успешно остварени, ученици су били веома активни и усвојили су и 

разумели наставну јединицу, добро су искоришћена многобројна наставна средства. 

 

Синиша Босић, наставник разредне наставе 
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У учионици II 2 
 

Ученици II2 су своју креативност 

показали израдом цртежа и маски. 

На часовима ликовне културе и 

слободних активности цртали су лето, за 

њих најлепше годишње доба, а затим су 

осмислили пано на који су поставили 

ликовне радове и слова за наслов – лето.  

Правили су маске омиљених ликова 

животиња из басни које су читали у другом 

разреду и поставили су изложбу. 

 

Босиљка Ћорковић, 

 наставница разредне наставе 
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Примена знања стеченог на семинару 
 

Семинар, електронски курс Развијање информационе и медијске писмености 

наставника и ученика- кључ за целоживотно учење похађала су по три наставника 

разредне и предметне наставе током новембра и децембра 2014. године. Они су стечена 

знања примењивали у пракси током школске године, а како је један од аутора и 

реализатора обуке школски библиотекар, део активности је реализован кроз заједнички 

рад на школским пројектима. 

Програм семинара је представљен и осталим колегама у школи кроз наставни 

материјал који је припремио школски библиотекар, те су се у реализацију пројеката 

укључили и наставници који нису били полазници. У Чаролијама број 20 представљени су: 

Оштро Перце (чији је део програм за обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића у 

коме су учествовали сви наставници разредне наставе, наставник српског језика и 

библиотекар) и Медији, бајка и авантура, који су реализовале наставница разредне 

наставе и библиотекар. 

У овом броју су прилози о часовима посвећеним Шекспировом делу Ромео и Јулија 

(реализовале су га две наставнице енглеског језика, две наставнице српског језика и 

наставник информатике и рачунарства), и пројектима Здрав живот (троје наставника и 

библиотекар) и Одељењски часопис (наставник разредне наставе и библиотекар). 

Ромео и Јулија 
 

На часовима енглеског језика у одељењу VIII2 

је реализован пројекат на тему „Ромео и Јулија“, 

настао применом знања стечених на семинару 

Развијање информационе и медијске писмености 

наставника и ученика- кључ за целоживотно 

учење. Циљ активности је био: упознавање 

ученика са једним од најпознатијих дела Виљема 

Шекспира, подстицање истраживачког духа тра-

жењем информација путем интернета, развијање 

способности писања дијалога на одређену тему. 

Пројекат је настао у корелацији са неколико наставних предмета: српским језиком, 

ликовном културом и информатиком и рачунарством. 

Наставник енглског језика је представио ученицима ток рада и задатке. На часовима 

српског језика су се упознали са животом и делом Виљема Шекспира и прочитали и 

анализирали дело Ромео и Јулија. На часу информатике и рачунарства у дигиталној 

учионици проналазили су информације на интернету су у вези са делима у којима се јавља 

мотив трагичне љубави приказане у Шекспировој драми. Један број ученика је добио 

задатак да укратко прикаже те информације за домаћи задатак, што ће касније послужити 

за прављење паноа. На часовима енглеског језика ученици су читали сиже дела Romeo and 

Juliet који се налази у уџбеницима. У групама су ученици разрађивали дијалог једне од 

сцена из овог дела, а потом глумили написани дијалог. Потом су ученици одгледали 

верзију филма Ромео и Јулија из 2013. За домаћи задатак ученици су анализирали разлику 

између књижевног текста и филма и описивали своје утиске везане за филм и књигу. На 

часу ликовне културе ученици су илустровали ликове Ромеа и Јулије. 

Циљ пројектне наставе је у потпуности испуњен. Ученицима је садржај овог 

књижевног дела представљен кроз различите медије, па су били мотивисани за рад на 

садржају који је дат кроз филм и текст (лектиру). Све ово је учинило да активности буду 

занимљивије и ученици, кроз писање дијалога, стекну практична искуства у области 

усменог и писаног изражавања на српском и енглеском језику. Иновација је што су 

ученици подстакнути да размишљају о садржајима презентованим путем медија на 

другачији начин и тако имали прилику да повежу и развијају елементе информационе, 

читалачке и медијске писмености. 

 

Јелена Стевановић, наставница енглеског језика 
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Ромео и Јулија 
 

На часовима енглеског 

језика у VIII1 реализован је 

пројекат Ромео и Јулија, од 

марта до маја 2015. Циљ је био: 

упознавање ученика са једним 

од најпознатијих дела Виљема 

Шекспира, подстицање истражи-

вачког духа проналажењем 

информација за израду задатака, 

развијање способности писања 

приказа и поређења књиге, 

филма, опере и балета.  

Успостављена је корелација 

са садржајем више наставних 

предмета: српски језик, истори-

ја, музичка култура, информатика и рачунарство. У организацији су примењена знања 

стечена на семинару Развијање информационе и медијске писмености наставника и 

ученика – кључ за целоживотно учење и наставни материјал који је израдио библиотекар 

школе. На часу информатике и рачунарства ученици су гледали филм Ромео и Јулија из 

2013. године. На часу енглеског језика су изнели своје (не баш позитивне) утиске о њему. 

Читали су, преводили и анализирали причу о Ромеу и Јулији која се налазио у школским 

уџбеницима, а затим су поредили причу са одгледаним филмом. Већина ученика се 

сложила да је боље и реалније урађен филм из 1996. са Леонардом Ди Каприом, који су 

раније већ гледали иако је његова радња смештена у савремено доба. Тако смо дошли до 

идеје да пишу и о њему али и о верзији из 1968. која је доста хваљена на различитим 

сајтовима, као што је Rotten Tomatoes где су ученици нашли ове филмове 

(http://www.rottentomatoes.com/).  

На следећем часу смо разговарали о сцени на балкону, коју су анализирали раније на 

часу српског језика, а затим смо исту сцену гледали у Гонодовој опери, Прокофјевљевом 

балету и позоришној представи (Royal Shakespeare Company) из 2010. године. Разговарали 

смо о различитим сценским приступима овом делу и делили утиске о њима. 

Други део рада је обухватао израду задатака. Ученици су подељени у групе или 

парове писали састав о трагедији Ромео и Јулија, тј. о начину како је представљена у 

одређеном жанру. Прво су сами проналазили информације потребне за решавање задатка 

на одабрану тему. На часовима редовне, додатне и допунске наставе смо преводили и 

анализирали дати материјал и заједно правили одабир информација које би се 

искористиле за пројекат. Једна група је поредила три филма о Ромеу и Јулији из 1968, 

1996. и из 2013. и скраћено дело које смо обрадили на часу. Друга група је имала за тему 

балет. Они су писали о Прокофјевљевом балету. Помогла сам им у превођењу и писању 

одређеног састава. 

Најуспешнији рад је био на тему Костими, који су урадиле две девојчице. Оне су 

написале заиста занимљив састав пропраћен сликама и скицама о одећи у доба краљице 

Елизабете и костимима коришћеним у представама у то доба и на којима би и „краљеви 

позавидели“. Оне су направиле занимљиву пауер поинт презентацију која је пратила 

састав. Други пар је имао Гонодову оперу. Они су написали краћи уопштени састав о опери 

која је била највећи хит и изабрали одговарајуће слике. Последњи пар је имао за тему 

позоришне представе. Они су писали о најбољим представама које су извођене од дана 

када је Шекспир написао ово дело и о томе како су се представе мењале из године у 

годину. Они су нам дали интересантне информације о добу када су глумци били само 

мушкарци, о првој професионалној глумици која је глумила Јулију, итд. 

Пројекат је био занимљив и ученицима и наставнику. Сазнали смо толико нових и 

занимљивих информација о овој трагедији које се не могу наћи у школским уџбеницима. 

Приказивање различитих сценских приступа ове трагедије су учинили часове 

интересантним. 

Марина Ружић, наставница енглеског језика 

http://www.rottentomatoes.com/
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Здрав живот 
 

Пројекат Здрав живот реализован је 

са ученицима IV2 и VI2 и у сарадњи 

наставника разредне наставе, наставника 

енглеског језика и физичког васпитања и 

библиотекара. Тема је изабрана, јер је 

уочено да деца у школи за ужину обично 

једу грицкалице и пију кока колу и друга 

безалкохолна и енергетска пића. Такође, 

осим активности на часовима физичког 

васпитања, мали број се бави спортом и 

рекреацијом. Живе у сеоској средини која 

је позната по узгајању воћа и поврћа, па 

је идеја наставника била да се ученици 

подсете на основе здравог стила живота и 

кроз очигледну наставу побољшају 

животне навике.  

Ученици четвртог разреда су на 

часовима природе и друштва и физичке 

културе учили су о развоју људског тела и 

здравом начину живота користећи 

информације из различитих медија.  

Припремљен је посебни наставни 

материјал, лекције, за пројекат под 

називом „Здравље“ и постављен је на 

посебној страни школског сајта 

www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdravlje. 

Ученици су читали и друге текстове 

и гледали телевизијске емисије у вези са 

здравим животом. Затим су разговарали 

са наставницом и библиотекаром о томе 

шта су научили. Добили су задатак да 

своје знање презентују кроз различите 

медијске поруке.  

Договорили су се са наставником и 

библиотекаром да осмисле телевизијски 

програм Школске телевизије ТВМ3 у више 

емисија (ток шоу, квиз, вести, реклама...) 

кроз који ће се разговарати о задатој 

теми.  

Како у одељењу има мало ученика, а 

програм би захтевао више учесника, 

позвали су другаре из шестог разреда да 

им се придруже. Они су на часовима 

физичког васпитања и часовима 

библиотекара разговарали о здравом 

стилу живота, али и о врстама и одликама 

медија и медијских порука. На часовима 

енглеског језика у оба одељења обрађене 

су наставне јединице у вези са медијима, 

храном и здрављем и ученици су 

разматрали пирамиду здраве исхране и 

пирамиду физичких активности. 

Припремљен је сценарио за ток шоу 

емисију Здрав живот, која се снима у 

студију пред публиком, чији су елементи: 

разговор са гостима, две рекламе, вести и 

разговор са публиком. Текст су написали 

ученици, уз помоћ наставника и 

библиотекара, користећи пронађене 

информације. 

Један водитељ разговара са три 

госта, лекаром, куваром и спортистом о 

здравом стилу живота, а други са 

гледаоцима из публике о њиховом начину 

живота и позива госте да то коментаришу. 

Прва реклама указује на недостатке брзе 

хране и лоше последице по здравље, а 

друга афирмише конзумирање свеже 

цеђених сокова и воде као здравих пића. 

Школске вести су промоција активности 

школског спорта и похваљивање 

најуспешнијих ученика на турниру у 

стоном тенису. 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdravlje
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После тога су подељене улоге, 

изабрана је музика и увежбаван је текст и 

кретање на сцени. 

Осмишљена је и емисија Квиз у којој 

учествују две екипе сачињене од ученика 

оба разреда, али и публика. Питања су 

смишљали ученици, уз помоћ наставника, 

а за сам јавни час била су мало измењена 

да такмичари не би знали одговоре 

унапред. Питања за гледаоце, ученике 

првог, другог и трећег разреда, одабрао 

је водитељ. 

Презентација продуката пројекта је 

одржана 3. јуна 2015. године у учионици 

за физичко васпитање, ТВ студију, а гости 

су били ученици првог, другог и трећег 

разреда и чланови Наставничког већа. 

Током рада на пројекту ученици су 

нацртали пирамиде здраве хране и 

физичких активности (једна на енглеском 

језику) и ти радови су били део 

сценографије. Један рад је био постављен 

на склопљеном столу за стони тенис и он 

је померан - кад гошћа, куварица, говори 

о намирницама у свакој од група, сто је 

поред ње, а затим се враћа у угао 

учионице и отвара простор за друге 

активности. 

Публици су посебно били 

интересантни делови у којима гости дају 

практичне савете. На столу у студију биле 

су чиније са воћем (јагоде, трешње, 

банане), а куварица је показала како се 

прави ужина - воћна салата. Спортиста је 

после савета о важности вежбања, 

заједно са неколико добровољаца и уз 

музику, урадио сет вежби и препоручио 

свима да слушају музику и играју и 

вежбају уз њу. 

У једној од реклама две девојчице 

су, такође, радиле вежбе, а онда правиле 

сок за освежење од поморанџе, лимуна и 

воде, који су били на столу. 

У другој реклами два дечака су јела 

грицкалице и пила кока-колу, а једна 

девојчица је коментарисала да је то 

пример који никако не треба имитирати, 

јер представља лоше навике у исхрани.  

Следио је разговор са гледаоцима из 

публике. Двоје је говорило о навикама у 

исхрани и физичком вежбању које нису у 

складу са принципима здравог животног 

стила и затим су добили савете од гостију 

како да их побољшају. Трећа гошћа је из 

иностранства и она је о својим навикама 

говорила на енглеском језику, а коментар 

водитељке је био да су то добре животне 

навике. 

У Квизу су такмичари одговарали на 

по три питања, а затим и ученици у 

публици. Награда за тачне одговоре било 

је воће: јагоде, трешње и банане. 

На крају програма урађено је кратко 

вредновање јавног часа, једна од 

новинарки ТВМ3 разговарала је са 

наставником физичког васпитања и са 

ученицима гледаоцима о припреми 

програма и о утисцима и 

успешности презентације. 

Они су рекли да је програм 

користан, да су нешто 

научили и да је било 

забавно. О томе су писали и 

кратке извештаје.  

На Наставничком већу 

директорка школе је 

похвалила учеснике про-

грама и целокупни рад на 

пројекту. 

 

Слађана Галушка 

Љиљана Вићовац 
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Здрав живот 

 

Током другог полугодишта на различитим часовима учили смо о здравом 

начину живота. Учитељица нам је причала о правилној исхрани о хигијени и 

појаснила нам је шта значи живети здраво. Мислила сам да бити здрав значи само 

када нисмо болесни, али сам током нашег пројекта научила да бити здрав значи 

много више. Најкориснији су ми били часови када смо говорили на који начин 

треба да решавамо проблеме. Наша библиотекарка Слађана Галушка нам је 

долазила на часове, показивала презентацију и помагала нам да смислимо 

сценарио за телевизијску емисију. Моја улога на јавном часу је била улога 

водитељке. Задовољна сам што су баш мене изабрали. Трудила сам се да улогу 

одиграм добро. Радо ћу у свом даљем школовању учествовати у јавним часовима. 

Трему нисам нимало имала. 

 
Анђелија Симић IV2 

Здрав живот 

 

На часовима у априлу и мају спремали смо се за јавни час. Свидело ми се што 

смо учествовали заједно са шестацима. Ја сам био водитељ квиза, који је био на 

крају нашег телевизијског програма. Најзанимљивији део били су ми часови ликовне 

културе. Наш задатак је био да направимо пирамиду исхране, пирамиду физичких 

активности и плакат са саветима за здрав живот. Учитељица и библиотекарка су нам 

показале презентацију и различите интернет стране и онда смо добили идеју како би 

то требало урадити. Знања која сам стекао трудићу се да применим. Посебно ми је 

занимљива пирамида здраве исхране. Увек ћу се ње сетити када ми рука пође за 

коцкицом чоколаде и кесицом чипса. 

 
Михаило Остојић IV2 
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Одељењски часопис 
 

Пројекат Одељењски часопис реализован је у комбинованом одељењу II3 и IV3 ју 

Поповићу. На часовима српског језика и ликовне културе и часовима библиотекара 

ученици су стицали вештине информационе и медијске писмености. 

Пратили су лекције 

Прича о медијима у 

електронском курсу 

Библиотека и упознали 

се са врстама и одли-

кама медија и медијских 

порука. Део ових часова 

је посебно био посвећен 

новинама и часописима, 

Користили су часо-

писе за учење. О важно-

сти очувања природе 

учили су на часовима 

природе и друштва и 

чувара природе, током 

марта, априла и маја 

2015. године. Обележи-

ли су Дан планете 

Земље, говорили о томе 

како деца могу да утичу 

на смањење проблема 

који прете опстанку 

планете и наводили примере доброг и лошег понашања за очување животне средине.  

Редакција, коју су чинили сви ученици, наставник и библиотекар, разматрала је 

најуспешније активности током школске године. Међу многобројним литерарним и 

ликовним и дечијим радовима, најбољи су били они на тему књига и читања, као и у вези 

са природом и бригом о њој. Одлучено је да рубрике у одељењском часопису буду: 

Школски дани, Дружење са књигом и Зелене стране. Ученици су предложили да део 

часописа буде посвећен смешним причама из школског живота и екскурзији. Обележавање 

стогодишњице рођења Бранка Ћопића, замена улога наставника и ученика и ускршња 

радионица, такође веома успешне активности, 

приказане су кроз фотогра-фије на коричним странама 

часописа, јер је о њима већ писано за школски лист 

Чаролије. Било је много предло-га како да се назове 

часопис, а изабрана је краћа варијанта једног предлога 

и он је добио име – Радост. 

Часопис је израђен на 16 страна, основни део чине 

оригинални ликовни радови и састави (песме, приче, 

прикази, репортажа, анегдоте са часова...) у штампаној 

форми. Поједини делови текста (уводници за сваку 

страну, коментари уз фотографије...) су исписани 

руком. Радост је представљен родитељима и гостима 

током програма, којим је обележен крај школске године, 

11. јуна 2015. године. Сви присутни су похвалили идеју 

за израду часописа и његов изглед и садржај. Часопис 

је урађен и у електронској форми, која је веома слична 

оригиналу. Овде представљамо један литерани рад и 

неколико ликовних. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 

Ружица Будимкић, наставник разредне наставе 
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Ј е д н о  д р у г о м  д о  у в е т а  

Књига има четири дела и на почетку ми се чинило да ништа не разумем, па сам 

размишљала и да одустанем од читања. Али, била сам упорна и кад сам упознала све 

ликове, књига је постајала све интересантнија. У њој се описују догодовштине многочлане 

породице у којој има шест дечака, који сви имају исто име – Жан. Њихови надимци су :  

Жан А, Жан Сит Сам Свега, јер се стално жали, 

Жан Б, Жан Дебељуца и он прича причу о својој породици, 

Жан Ц, Жан Дудук, који је веома расејан, 

Жан Д, Жан Мајстор Квариш, 

Жан Е, Жан Шушкавко, јер шушка док прича, 

Жан Ф, Жан Жива Дрека. 

Они су врло занимљива породица у којој се тата, лекар, и мама труде да однегују 

шесторицу синова, који су сви различити. Они им помажу да одрасту и да развију љубав 

унутар породице. Роман прати многобројне догађаје: селидбе, летовања, одласке на базен, 

прославе рођендана, одлазак у госте. Сви су на занимљив начин описани и сваки се 

претвара у праву авантуру, а свака страница показује колико су дечаци маштовити. 

Док сам читала књигу, причала сам о њој мами и баки, па су је и оне прочитале, а 

онда смо разговарале о томе колико сличних доготовштина има у нашој породици. Имам 

две сестре и наши распусти, летовања и игре су такође весели и личе на згоде породице 

Жанова. Зато ми се књига још више допала. 

Препоручујем је за читање другарима, али и одраслима. Кад би је маме и тате 

прочитале, лакше би разумели дечије несташлуке. 

Јована Будимкић IV3 

 

 

 Илустрација приче „Пас и његова сенка“, рад Јоване Косанић II3 
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Рад Јоване Косанић II3 на тему „Пролеће“ 

Рад Јоване Косанић II3 на тему „Моја природа“ 
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Детињство, младост 
 

Завршна манифестација такмичења 

у борби против болести зависности у 

организацији Већа градске општине 

Сопот одржана је 26. маја 2015. у 

Центру за културу Сопот. Ученици 

основних и средњих школа су писали и 

цртали радове на тему „Детињство, 

младост...“, а основци су учествовали и у 

школским спортским такмичењима. 

Аутори најбољих литерарних и ликовних 

радова су у Сопоту обишли Градску 

библиотеку Сопот добили награде   

Ученици наше школе који су 

присуствовали манифестицији, искори-

стили су тај дан да посете Градску 

библиотеку Сопот. Тамо су имали час на оме су се упознали са УДК распоредмом књига у 

библиотеци, а онда су изабрали књиге за читање и у читаоници провели још један час. 

Потом су обишли галерију Центра за културу Сопот и пратили програм. Чаролије 

представљају награђене литерарне и ликовне радове. 

Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Детињство подсећа на експлозију боја и мешавину савршених звукова. Деца су 

опуштена и једино што треба да раде је да смисле где ће се окупити и шта ће радити. 

Осећамо се слободно, немамо великих брига, ни проблема. Забаву проналазимо свуда и 

све нам иде на руку. Дешавају се прве љубави и прва разочарења, склапају се 

пријатељства за цео живот и на све се гледа са позитивне, светле, стране. Учимо важне 

лекције које остају за цео живот, али треба да донесемио и неке велике одлуке. У једном 

тренутку је све смешно, а у следећем је све тужно. 

Време не постоји, ужива се у сваком тренутку. Проводимо га у различитом окружењу 

и тражимо место у које ћемо да се уклопимо: напољу, на улици, код другова, рођака, 

комшија, у дворишту пуном деце и лопти, вијача, кликера,... Ништа лепше од тога. 

Постављамо циљеве, прихватамо изазове и превазилазимо сами себе. Имамо своје успоне 

и падове. Грешимо и учимо се на грешкама. Пожелимо да пређемо границе и избегнемо 

органичења. 

Док смо мали, журимо да одрастемо 

мислећи да нас чека свет у коме је све 

савршено. Не знамо да је то, заправо, једна 

сложена замка, попут паукове мреже. 

Невидљива је и замршена, а инсекти који 

журе и не пазе, упадају у њу. Ту је крај 

њиховог живота. Назад није могуће. Тако је 

и са детињством. Превише журимо да га 

напустимо, а кад одрастемо схватимо шта 

се догодило, али тада је касно, јер се у 

прошлост не можемо вратити. Зато у 

детињству треба уживати, испунита га 

срећом, љубављу и задовољством. Треба га 

пунити дивним успоменам и савршеним 

тренуцима. Тај период треба да буде, и 

јесте, најлепши део нашег живота. 

Зато, уживајмо у детињству, јер је 

јединствено, савршено и непоновљиво. 

Сања Симић VIII2 
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Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Били ми деца или тинејџери, сви 

ћемо проћи кроз то доба, доба између 

детињства и одрастања. То је важна 

раскрсница нашег живота до који води 

пут са много препрека и лажних 

смерова. Преласком сваке препреке 

постајемо све јачи и све више увиђамо 

који је пут онај прави. Током 

адолесценције ништа не разумемо. 

Мислимо да нас родитељи наводе и 

скрећу са пута, за који мислимо да је 

прави, па се деси да погрешно бирамо. 

Често се свађамо са родитељима око 

небитних ствари. Мислимо да су 

родитељи криви за сваки наш проблем. 

Супротстављамо им се, понекад их 

мрзимо. Запостављамо школске оба-

везе, кваримо оцене. Уместо да учимо, 

проводимо време на друштвеним 

мрежама и слушамо музику, не марећи 

за то што узалудно проводимо време. 

Правимо свакојаке глупости. Прово-

цирамо наставнике, а онда настају 

конфликти.  

Код неке деце проблеми су више 

изражени, код неких мање. Али, зашто 

да их правимо, свађамо се и мрзимо? 

Било би боље да о њима причамо са 

школским педагогом или родитељима, 

који би нас посаветовали и помогли да 

лакше стигнемо до циља. Они би били 

водичи на путу „детињство – младост“, 

који треба да пређемо. 

 

Данијел Јовановић VII2 

Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

 

Одрасли стално говоре да је детињство најлепши период живота и често се присећају 

доживљаја из свог детињства. Понекад мислим да је лакше бити велики, а понекад сам 

срећан што сам дете. 

Питам се зашто је лепо ићи у школу и учити о генитиву, простим бројевима, грађи 

ћелије, географској ширини и дужини. Кад покушам да замислим живот  без школе, 

другова, веког одмора, ... чини ми се да би ми живот био досадан. У школи се уче чак и 

корисне и занимљиве ствари  

Као и свако дете правим несташлуке и наљутим родитеље. Они ме понекад изгрде и 

казне, али то све брзо прође. Ако заборавим недостајући бод за петицу из математике, 

промашени гол на утакмици, метлу којом ме баба гађа, разбијен комшијин прозор и још 

неке ситнице, моји дани су дивни и безбрижни.  

Срећан сам што трчим по ливади, што као ветар јурим на бициклу, што имам дивне 

другове, родитеље, бабе и деде. Сад сам схватио да је много лепо бити дете. 

 

Немања Јовановић V2 

Андријана Илић V1 

Лазар Којић VI1 
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Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Кад би ме неко питао шта највише волим да радим, могла бих само да кажем да волим 

да се играм. Уживам у новим доживљајима и данима када је довољно да будем само дете и 

не бринем ни о чему. Лепо је кад имаш неког да брине о свему, о сваком кораку, о свакој 

потреби и свакој жељи. 

Не разумем свет одраслих. Кажу да неме потребе ни да се трудим и да ће доћи дан 

када ћу све схватити, али да не морам да журим. Волим слободу коју сада имам, што могу 

да уживам са својим друговима, да се смејем, певам и не мислим шта ће бити сутра. Једног 

дана ће ми бити важно када ћу лећи и кад ћу устати, а сада о томе брину мама и тата.  

Детињсто је само по себи лепо. О младости не могу сада да причам, тек кад стигнем 

до ње. За сада ми је лепо и ништа не бих мењала.  

Ана Митровић V2 

Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Детињство је најлепше животно доба. Кад си дете, нико не очекује ништа од тебе. 

Можеш да се играш по цео дан, гледаш телевизију, црташ, бојиш, певаш. Једино није 

добро што мораш рано у кревет и што те родитељи стално кљукају здравом храном. 

А, онда детињство почиње да се гаси. Кренеш у школу, дозвољено ти је више ствари, 

али добијеш обавезе и људи од тебе очекују нешто мало више. После долази младост. 

Нећеш се играти као док си дете и имаћеш друга интересовања. Имаш много обавеза и 

много се тражи од тебе. Имаш осећај да можеш све, постајеш одрастао. 

 

Михаило Ићитовић V2 

Сања Симић VIII2 
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Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Одрасли често знају да кажу да је детињство најлепше доба човековог живота. Иако 

ми желимо да што брже порастемо и уђемо у свет одрасли, потајно знамо да су у праву. 

Рађамо се сићушни и зависни од помоћи других. Родитељи нас хране, уче првим 

корацима и речима. Обасипају нас пажњом и љубављу, радују се првим зубићима и 

речима. Године се нижу и долази време вртића и школе. Полазак у школу доноси прве 

обавезе. То су неизбежне ствари које прате одрастање. Претварамо се у мале људе који на 

својим леђима носе терет школских књига. И даље смо само деца која наилазе на ситна 

разочарења и поред тога што имају ослонац и заштиту родитеља. Успевамо да савладамо 

препреке, али знамо да неће увек бити тако. 

Са одрастањем долази и већа одговорност и веће обавезе. Младост даје снагу да 

будемо спремни на сва искушења и и будемо победници у животној борби. 

 

Лука Милошевић VI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д е т и њ с т в о ,  м л а д о с т  

Један од најлепших делова живота је детињство. Кад смо мали, скоро увек смо у 

центру пажње. Желимо све да истражимо и све да знамо. До недавно за мене је најбитнија 

ствар била игра и забава и једва сам чекала да завршим обавезе и отрчим до лутака и 

других играчака. Играла сам се много и моје детињство је било безбрижно и срећно. 

Међутим, одједном сам приметила да играчке стоје запостављене, већ неко време 

нетакнуте. Постале су ми досадне, некада, омиљене игре. Почела сам сам више да читам, 

размишљам, маштам. Раније ми је све некако било одређено и јасно, а сада ми се дешава 

да се истовремено смејем и плачем. Моја интересовања се мењају. Нешто што ми је пре 

било занимљиво, више није. Некад сам читала нерадо, из обавезе. Сада највише волим 

баш читање. Другачије се понашам и све ми је некако чудно. Не пратим више туђа 

упутства и наредбе. Учим доста, али не као раније. Постале су ми занимљиве ствари о 

којима раније нисам размишљала. И људи су постали некако другачији, ваљда је то због 

мене саме. 

Све чешће озбиљно размишљам о својој будућности. Више не кажем: „Има времена, 

одлучићу!“ У овом прелазном периоду брига о будућем позиву је све важнија. По томе знам 

да је време детињства већ прошло. 

Христина Поповић VII2 

Христина Поповић VII2 
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Сара Павловић V1 

Жељана Радовановић VIII1 
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Дечије стваралаштво 

М о ј а  у ч и т е љ и ц а  

Моја учитељица је дивна и лепа. 

Кад уђе у учионицу, она као да процвета. 

Учитељица то дивно створење, 

научила нас је множење и дељење. 

Она зна сваки проблем да реши 

и зна саваког да утеши. 

Са њом нам дан брзо прође, 

једва чекамо да следећи дође. 

Учитељица је наша друга мама 

тринаесторо деце негује сама. 

Увек је весела и ко сунце сија 

и мени је најмилија. 

 

Марија Митровић II2 

 

У п о з н а ћ у  в а с  с а  

Шетајући кроз живот упознајемо 

разне особе, желели ми то или не. 

Сећам се дана кад сам упознала своју другу наставницу флауте. 

Био је септембар. Кад сам 

је угледала, изгледала је 

опуштено. Имала је плаву косу 

средње дужине. Пружила ми је 

руку и рекла: „Ја сам Ива.“ На 

први поглед није ми се 

свидела, али сваки следећи пут 

кад бих је видела, схватала сам 

да то није била добра процена. 

Увек је била спремна за час и 

насмејана, никада није викала. 

Подржавала ме је у раду и због 

тога сам почела да вежбам 

више. 

После неког времена 

истражила сам њено име на 

Јутјубу. Тек тада сам открила 

ко је она уствари. Сазнала сам 

да је она Ивана Угрчић, прва 

флаутискиња Србије, једна од 

две најбоље у Европи. Нисам 

ни сањала да ће ми интернет 

рећи више о некој особи него 

она сама. Схватила сам да 

људи крију неке ствари од 

других, јер иако су најбољи, 

желе да се други понашају 

према њима као и према 

осталим особама. Драго ми је што сам је упознала. 

Анђела СимићVI2 

Анђела Симић VI2 

Анита Јоксимовић V1 

Андријана Илић V1 
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И з л о ж б а  

Свако дете очекује дан који ће бити другачији од других. Такав дан је за мене била 

изложба ситних животиња. Једва сам чекао да сване. Мој отац је спремао изложбу у Малом 

Пожаревцу. Људи из различитих градова су доносили разне животиње: кокошке, голубове, 

зечеве, папагаје, фазане, итд. Изложба је била у Дому културе. Било је преко 500 

животиња. На изложбу сам донео две расе голубова: српског високолетача и мардини 

превртача. Животиње су оцењиване. Бодови су се кретали од 90 до 96. Оцена 90 значи да 

је животиња добра. Оцене 91 и 92 значе да је животиња врло добра. Оцене 93, 94 и 95 

значе да је животиња одлична, а оцена 96 значи да је животиња шампион. Када је живина 

донета, судије су почеле да их оцењују. Мој српски 

високолетач је оцењен 96-ицом, што значи да је 

постао шампион. Он се зове Радоје. Онај други, 

мардини превртач, је оцењен са 95. Он, на жалост, 

није шампион. Сутрадан је била додела пехара. 

Једва сам чекао да ме председник прозове. Када је 

то учинио, слатко сам се насмејао. Добио сам 

диплому и пехар за освојено прво место. Био је то 

један од највеселијих дана у мом животу. Обожавам 

животиње, узгајам их, бринем о њима, па ме и 

радује кад добију највише оцене. 

 
Михаило Менићанин VI2 

Н е ш т о  ш т о  м е  ч и н и  п о с е б н о м   

Виолина је нешто што ми је најближе срцу. 

Сећам се када сам је добила. Њен изглед ме је 

очарао. То је било нешто најлепше што ми се 

догодило. Замишљала сам себе као светски познатог 

музичара, виолинисту. Када сам је узела у руке 

помислила сам како би уз музику дрвеће заиграло, 

птице запевале, а цветови заплесали. Звук који се 

чује из Ф-отвора пробудио би цео свет. Звук који производи чисте мелодије, вратио би 

људима осмех на лице. Заволела сам је чим сам је видела. И тад сам почела да учим 

свирање. Данас је она нешто што ме целу окупира. Не испуштам је из руку. Свакодневно 

вежбам и у музичкој школи и у кући. Радујем се свакој наредној ноти, свакој песми коју 

одсвирам и која се допадне наставници и мени. Њен звук ме испуњава и чини срећном. 

Тако бих волела да упишем Музичку академију и да постанем позната и славна. 

 
Сандра Павловић V2 

Н е ш т о  ш т о  м е  ј е  у с р е ћ и л о  

Сви имају успомену из детињства, па и ја. Имам пуно успомена, али једна је посебна. 

Када сам била мала, ишла сам у зоолошки врт са мамом и баком. Ушле смо и прво сам 

угледала разне птице, папагаје, орлове, соколове... Наставиле смо даље и у једном 

тренутку испред нас се појавио велики слон који је био предиван. Уши су му биле огромне. 

Наишли смо на лавове, тигрове и пантере. Биле су то огромне мачке које су својим зубима 

могле свашта да ураде. Наставиле смо даље и виделе страшног вука којег сам се јако 

бојала. Видели смо и медведе и кенгуре и друге сјајне животиње. Угледала сам двогрбу 

камилу. Мама је помазила, а бака сликала. Те слике чувам. Дивно сам се провела у зоо 

врту гледајући тај чудан свет животиња. 
Исидора Нешић V2 

Младен Милићевић VI1 
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Н е з в а н и  г о с т и  

Било је то у јулу прошле године за време летњег распуста. Када сам стигао на село 

код баке, тамо је био мој рођак Урош. Ми сваке године проведемо неколико дана у селу. 
Једне вечери када смо Урош и ја отишли да спавамо, било је веома топло, па смо отворили 

прозор. Легли смо, мало разговарали, а онда смо и заспали. После неког времена ме је 

пробудио чудан звук. Погледао сам, али ништа нисам видео. Устао сам, упалио светло и... 

тад сам видео два шишмиша. Уплашио сам се и почео да вичем. Од моје вике сви су се 

пробудили. Урош и ја смо истрчали из собе, а шишмиши су одлетели кроз прозор. Дуго је 

требало да се смиримо. Oд тада више никад ноћу не остављамо отворен прозор. 

 
Никола Радовић V2 

С т р а х  

Ишла сам на Дивчибаре са друговима 

из фолклора. Када смо стигли договарали 

смо се где ћемо да идемо. Само најсмелији 

су ишли на најопаснију стазу. Са њима сам 

ишла и ја. Стаза није била велика. На крају 

се налазила провалија. Дуго сам гледала 

друге како се спуштају. Када сам скупила 

храброст села сам на клиско. Размишљала 

сам како ћу да се спустим. Сви су ме 

бодрили, а ја сам стајала, јер сам се 

плашила. Онда сам, ипак, кренула. Клиско 

је скоро летео, коликом брзином је ишао. 

Морала сам да жмурим. Када сам дошла до 

краја стазе много сам се уплашила. Обишла 

сам провалију и одлетела изнад ње. 

Престравила сам се. Али, на срећу ништа 

страшно се није догодило. Мој страх је 

нестао. Још неколико пута сам се спустила 

и увидела да сам се плашила без потребе. 

Свако следеће спуштање је било све боље и 

боље. На крају сам уживала у брзини коју је 

клиско постизао. 

 

Николина Јаковљевић VI2 

С т р а н и ц а  м о г  д н е в н и к а  

4. април 2015. 

Драги дневниче, данас сам имао прелеп дан. У школи сам добио две петице, из 

српског и енглеског језика. Пошто је била среда, имао сам тренинг у стоном-тенису. Када 

сам дошао тренер ми је рекао да ћемо данас имати турнир. Добио сам број 6. На једном 

листу су били записани бројеви играча и тако се знало ко са ким игра. Први меч сам играо 

против броја 1, Саве. Победио сам га 11:9. Морао сам причекати да моји другови одиграју. 

Следећи меч сам играо против Матеје. Победио сам га 11:4. Сада сам морао поново 

причекати и то два меча. Напокон, дошао је ред на мене и поново сам победио свог 

противника Луку Милошевића, 14:12. Дошао је одлучујући тренутак да одредимо ко ће 

бити број 1. Играо сам против Михаила Станковића. Уложио сам много труда, али сам 

изгубио. Освојио сам друго место. Михаило је био први. Без обзира што сам изгубио било 

ми је много забавно, јер сам освојио друго место, а то није мала ствар. 

 

Младен Гајић VI2 

Иван Ђорђевић VII1 
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Г р и ж а  с а в е с т и   

Осећај да сам урадила нешто што није у реду и који ме тера на размишљање назива 

се савест. Сваком човеку се деси да, чим уради оно што није добро или оно што не жели, 

осети како га савест гризе и изједа. Савест нам служи као глас разума од рођења па до 

смрти. И мени се, не ретко, дешава да осетим велику грижу савести, јер сам нешто 

погрешила, јер сам нешто могла боље. Некад ми савест не да мира, чак ни ноћу. Дешава се 

то и кад случајно погрешим. Све у свему, мени уопште тада није пријатно. И покушавам да 

умирим савест, коју искрено није лако умирити. 

Било је то у току сунчаног лета, у време летњег распуста. Није ми се свидело 

мишљење мојих рођака и нисам желела да их послушам. Кад смо се вратили кући, савест 

ми није давала мира, изгризала ме је изнутра и нисам знала шта да радим. Ни прелепо 

сафирно небо, ни занимљиве књиге, ни компијутер, нису ме могли орасположити. Савест је 

била јако немирна. Тек када сам јој обећала да више нећу нешто тако урадити осетила сам 

олакшање. Осећала сам се попут жедног човека који је пронашао извор. 

Савест нам је заправо јако корисна, без ње бисмо сви били безосећајни и суморни 

људи. Питам се како ли онда савест изгледа, иако је нико није видео, а свако је осетио 

њену слабију или, чешће, јачу страну. 

Христина Поповић VII2 

Д о г о д и л о  с е ,  

в р е д и  п а м т и т и   

За кратко време се 

може десити много лепих 

момената. За неке имамо 

успомене,а за неке само 

сећања. Када сам имала 7 

година, била сам јако 

узбуђена поводом Божића.  

Једва сам чекала да 

тражимо новац у чесници и, 

наравно, да видимо ко ће 

први устати и бити 

полажајник. 

Желела сам да то 

будем ја, јер сваке године је 

то био Немања, мој брат. 

Мама нам је увече одузела 

сатове, како би било још 

занимљи-вије. Нисам могла 

да заспим и веома дуго сам 

размиш-љала ко ће први 

устати. 

Иако то није много 

важно, јако сам желела да 

га макар једном победим. 

Када сам се пробудила брзо 

сам устала из кревета и обукла се. Изашла сам из собе и са десне стране стране, видела 

сам како Немања излази из собе! Изненадила сам се када сам га угледала и брзо појурила 

до баке, да бих била први полажајник. Потрчали смо обоје. Био је иза мене. Изашли смо из 

куће да бисмо стигли до ње, али ме је престигао и ушао пре мене. Он је поново био први, а 

ја сам поново размишљала о томе како да га победим следеће године.  

Од тог Божића 2009. увек спомињемо ту случајност и радо је се сећам. 

 

Анђела Симић VI2 

Милица Милутиновић VII2 Милица Милутиновић VIII2 
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Стефан Јовичић V1 

Тамара Глишић VII1 
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П р в е  т р е ш њ е  

Као и свако дете волим воће. Једно од омиљених 

су ми трешње. Прошле године смо ишли у школско 

двориште да једемо трешње. Дечаци су се попели на 

дрво и брали трешње девојчицама. Било је и првих 

знакова љубави. Видела сам да је дечацима забавно 

на дрвету, па сам се и ја попела. Кад сам силазила, 

нисам видела грану која се нашла испред мене, и 

пала сам. Сва срећа да сам само огулила кожу. Од тог 

дана се плашим и не пењем се на дрвеће. 

 

Сандра Павловић V2 

Н а  з а н и м љ и в о м  п о с л у  

Ова прича почиње у мом детињству. Кад сам био 

мали занимало ме је све ново. Са четири године сам 

поправио стари сат, барем ми је тако рекла мајка. 

Али, посебно ме је занимао посао на селу. Кад сам са 

дедом први пут сејао јечам и граорицу, то ми је било 

веома занимљиво. Моје сестре и ја смо се увек утркивали ко ће са дедом да сеје кукуруз. 

Лепо је кад се заврши посао и кад видим баку и деку насмејане, онда ми драго што сам се 

потрудио. Прошле године је било тако кад сам им помогао да посаде лук. Било је нас 

осморо и 40 кг лука који је деда добио. Једна жена из села му је дала лук, а кад смо то 

чули, сви смо дошли и почели са послом. Моја мајка и ја смо се кладили ко ће брже да 

заврши посао. Требало је да она посеје три врсте, а ја две. Бољи је требало да добије белу 

милка чоколаду. Било је тешко, али сам победио, био сам бржи за две секунде. Али, ова 

прича нема срећан крај. Била је 2014. година и онда знате да лук није преживео. 

Користили смо само млади за салату, а све друго је остало у води после силних мајских 

киша. Сав наш труд је пропао. 

Био сам тужан, али надам се да ће бити боље са следећим послом. 

 

Михајло Јаковљевић VII2 

Н а  з а н и м љ и в о м  п о с л у  

Занимљиво је радити оно што волиш. Мени је 

занимљиво оно што је корисно и некад заиста уживам 

док радим. У кући увек има неких послова. Највише 

ме занима кување и шивење. Потребно је имати 

уметничког дара да би из одређених састојака 

спремио укусно јело, или од комада тканине лепу 

одећу за лутке. Затим треба украсити кућу 

разнобојним цвећем, ставити украсне завесе и 

столњаке и поставити сваки предмет на место. 

Мање занимљиве послове не волим. Свако у 

вези са тим има свој укус, али морамо да научимо све 

што нам је потребно за будућност. Моја млађа сестра 

каже да ће бити дизајнер одеће кад порасте. Ја више 

волим да спремам храну, поготову колаче и 

слаткише. Лепо је и интересантно правити их, а још 

интересантније јести их. Још лепше је видети и да се 

другима свиђа моје дело. Онда је то заиста занимљив 

посао. 

Христина Поповић VII2 

Латзар Којић VI1 

Јелена Стевановић VIII1 
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Андријана Илић V1 

Михаило Ићитовић V2 
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Л е т о  м и  ј е  п о з а ј м и л о  с в о ј е  к о ч и ј е  

Мени свако годишње доба позајми своје кочије са даровима. Овог пута лето ми је 

донело један дар – срећу, коју чине цветови, топлота, смех, радост, разни плодови и 

купање у базену. Сваког дана се возим бициклом и гледам летњу радост. 

 

Јарић Ивана III2 

Л е т о  м и  ј е  п о з а ј м и л о  с в о ј е  к о ч и ј е  

Једног летњег дана возила сам се магичним кочијама и било је дивно. Тог дана сам 

шетала и одједном је дошла једна дивна кочија, окићена шареним украсима разних боја. 

Имала је позлаћене ивице и била је много лепа. Ја сам ушла у њу не знајући куда ће ме 

одвести. Зауставила се и ја сам изашла. Видела сам једно велико језеро пуно лабудова 

који су пливали, а поред њих била је једна чесма где су се купале птичице. Тамо ми је 

било предивно, али сам морала да се вратим. 

Следећих дана било ми је мало досадно, па сам поново ишла тамо. Схватила сам да су 

кочије дошле заједно са летом. 

Лидија Вуковић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л е т о  м и  ј е  п о з а ј м и л о  с в о ј е  к о ч и ј е  

Лето је моје омиљено годишње доба. Оно долази у златним летећим кочијама. Када је 

лето ове године дошло позајмило ми је своје кочије. Одлетела сам њима у једну долину где 

има много цвећа. Брала сам цвеће и украшавала кочију, а она је, препуна цвећа, била још 

лепша. Дан је полако одмицао. Требало је да вратим кочије. Лето је било презадовољно 

што сам их украсила и рекло је да ће ми их сваке године позајмљивати. 

Била сам поносна на лето и на саму себе и зато волим лето. 

Тамара Грујић III2 
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Шта је још било 

Д р у ж е њ е  с а  п и с ц е м  

Љубица Сикимић, писац, посетила је нашу школу и дружила се ученицима нижих 

разреда у Малом Пожаревцу. Она је говорила о томе како добија инспирацију за писање 

прича, затим је прочитала и испричала неколико. Уследио је разговар са децом о 

догађајима из прича, које су, углавном, биле о животињама. 

О сусрету пише ученица првог разреда Анђела Стојановић. Она је аутор и још једног 

текста и цртежа, као и неколико загонетки које представљамо у Чаролијама. 

А л а  ј е  л е п а  о в а  ш к о л а  

У првом разреду мени се све 

јако свидело, али брзо се завршила 

школска година, тако да бих ја и за 

време распуста ишла у школу. 

Највише ми се свидело када 

нам је у посету дошла песникиња 

Љубица Сикимић. Она нам је 

причала приче о животињама. 

Мени се највише свидела прича о 

једној слоници коју су давно 

довели из Африке. 

Та слоница је толико дуго живела да се разболела. Само је лежала, а остали слонови 

су је мазили сурлама. Тако су они показивали да брину једни о другима, а мене је то јако 

разнежило.  

Анђела Стојановић I2 

З д р а в  ж и в о т   

У нашој школи одржан је час о 

здравом животу. На том часу деца су 

направила пирамиду исхране и 

говорила о потреби да једемо здраву 

храну и увек будемо физички 

активни. 

Био је и мали квиз где сам 

освојила воћну награду, а од 

извођача ми се највише свидео Лука 

Милошевић који је радио вежбе. 

 

Анђела Стојановић I2 

З а г о н е т к е  

 

 

 

 

 

 

Анђела Стојановић I2 

1. На зиду висе, по њима се пише и брише. 

2. Паметна главица жељна петица. 

3. Занимљивости и знање крије. 

4. Пуна је домаћих задатака и цветића. Одговори:  

1. Табла  3. Књига  
2. Ђак   4. Свеска 
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Екскурзија 
 

Ученици петог и шестог разреда су били на екскурзији 5. јуна 2015. године и обишли 

Бранковину и Ваљево. Ученица петог разреда говори о својим утисцима. 

Истог дана ученици нижих разреда су обишли Аранђеловац, Тополу и Крагујевац. О 

том дану пишу ученици другог, трећег и четвртог разреда. 

Е к с к у р з и ј а  

Жељно смо ишчекивали нашу 

екскурзију. Учитељица нам је рекла где 

ћемо ићи и шта ћемо све видети. Нисам 

била много одушевљена. На лицу места све 

је било другачије од онога што сам 

замишљала. Посебно ми се свидело што смо 

обилазили она места о којима смо учили на 

часовима природе и друштва. Најснажнији 

утисак на мене су оставиле Шумарице. 

Скоро да сам заплакала кад сам чула целу 

причу. Најтужније су ми биле поруке које 

су људи остављали пре него што су 

стрељани и соба са светлим круговима где 

сваки круг представља жртву. Цело место је 

пуно свечане и тужне тишине. Пут нам је 

брзо прошао уз добро дружење. 

 

Милица Менићанин IV2 

 

Ученици IV1 са директорком и наставницом у Орашцу  

Ученици IV2 у Орашцу 
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И з в е ш т а ј  с а  е к с к у р з и ј е  

Ближи се крај још једне школске године у којој је било много догађаја. Највише се 

памте лепе ствари, као што је одлазак на екскурзију. Ишли смо у Орашац, Аранђеловац, 

Тополу и Крагујевац. 

У петак ујутру у 8 смо 

кренули из Малог Пожаревца. 

Прво смо стали у Орашац код 

цркве, а пешице смо сишли у 

Марићевића јаругу. То је стварно 

јаруга. У њој се налази споменик 

који обележава место на коме је 

подигнут Први српски устанак. 

Из Орашца смо отишли у 

Аранђеловац. Били смо у парку. 

Баш је леп и велики. Има пуно 

лепих мермерних фигура. Видели 

смо Аквапарк. Диван је. Одатле 

смо отишли у Тополу. На једном 

брду у Тополи смештена је 

велика црква на Опленцу. 

Разгледали смо цркву, а 

одушевио нас је огроман гвоздени лустер. Затим смо сишли у подрум. Тамо смо видели 

гробнице свих Карађорђевића. Одморили смо се на Опленцу, па пут продужили ка 

Крагујевцу. Ручали смо у једном ресторану. После ручка смо отишли у Шумарице. Све нас 

је растужио споменик у облику ласте сломљеног крила, који стоји на месту где је некада 

давно стрељано неколико хиљада деце. Међу њима је било много наших вршњака. Играли 

смо се на тој тужној ливади. 

Дан је био при крају. Било је време да се крене кући. У аутобусу смо пуно певали. 

Око 8 увече смо стигли кући. Били смо пуни утисака. Када су стигли родитељи имали смо 

свашта да им причамо, али нисмо знали шта бисмо пре. 

Ученици III2 

 
Ученици нижих разреда испред Музеја у Шумарицама 
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М о ј а  е к с к у р з и ј а  

Прошле недеље био сам на својој првој 

школској екскурзији. Било је прелепо на том 

кратком путовању. Најлепше је било дружење 

уз шалу и песму. У мом аутобусу су, сем мог, 

била још два одељења. Током путовања смо 

посетили историјске знаменитости и дивили 

се природним лепотама. Прво смо посетили 

Марићевића јаругу. На том месту је договорен 

Први српски устанак. У Орашцу смо још 

посетили Музеј пун предмета из тог времена. 

Путовање смо наставили до Аранђеловца. Ту 

смо обишли извор минералне воде, шетали 

парком и ужинали. Затим смо се упутили на 

Опленац где смо посетили цркву која је 

задужбина Карађорђевића. У њој смо видели 

пуно фрески са осликаним ликовима 

тадашњих владара. У Тополи смо обишли 

Карађорђеву спомен кућу. Ручали смо у 

Крагујевцу у сласт, јер смо већ били гладни. 

Након ручка смо обишли Музеј и споменик 

стрељанима током другог светског рата. 

Време до повратка смо провели у игри са 

друговима. Пошто смо били добри учитељица нам је обећала по сладолед. На повратку 

кући смо стали и учитељица је испунила обећање. 

Ја сам успут правио видео репортажу. Док су ме другови снимали на сваком месту 

које смо посетили, ја сам објашњавао где се налазимо. На овом путовању сам пуно тога 

научио и видео. Посебно су ми се свиделе војничке униформе из старих времена. Схватио 

сам значај музеја јер они чувају историју. На мене је највећи утисак оставила Карађорђева 

спомен кућа. 

Бранислав Васић II3 и ученици II3 и IV3 
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Е к с к у р з и ј а  

Ишли смо на једнодневну екскурзију 5. јуна 2015. године, а дестинација је била: 

Мала Иванча, Бранковина, Ваљево... Било нам је прелепо. Када смо стигли у Бранковину 

видели смо родну кућу познате песникиње Десанке Максимовић и сазнали занимљиве 

ствари о њој. У следећем месту, Ваљеву, видели смо родну кућу Живојина Мишића. Ручали 

смо у дивном ресторану. Након сласне гозбе вратили смо се у аутобус и размењивали 

утиске. 

Највише ми се свидело у Бранковини док сам слушала занимљиве ствари о Десанки 

Максимовић док смо били у учионици налик на ону у којој је Десанка учила и користили 

мастило и перо за писање. Ова екскурзија нам је била јако забавна, упознали смо нове 

другаре и лепо се провели. Надамо се да ће и следећа ескурзија бити овако лепа и 

забавна. 
Сара Павловић V1 
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Крај школске године 
 

Крај школске године је традиционално обележен 

разноврсним програмом ученика четвртог разреда и њихових 

млађих другара у сва три објекта школе.   

П о п о в и ћ  

Ученици оба комбинована одељења, I3/III3 и II3/IV3, 
извели су програм за предшколце, родитеље и наставнике 11. 

јуна 2015. године. У холу школе постављени су панои које су 

ученици радили током другог полугодишта, као подсећање на 

најуспешније активности. Учитељица Ружица Будимкић је 

поздравила госте и представила коначни продукт пројекта 

Одељењски часопис, часопис ученика II3 и IV3, Радост, и 

позвала све присутне да га касније разгледају. Предшколци 

су започели програм плесном нумером, а онда су су се ђаци 

представили глумом, рецитовањем, певањем и плесањем. 

Дружење деце, наставника и родитеља се наставило уз 

слане и слатке посластице које су маме припремиле за овај 

свечани догађај.   

Ружица Будимкић 

 

 

Девојчице оба одељења у плесној нумери са вијачама 
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М а л и  П о ж а р е в а ц  

Завршна приредба ученика 

четвртог разреда одржана је 12. 

jуна у Малом Пожаревцу. Приредби 

су присуствовали родитељи 

четвртака, будући прваци са 

својим родитељима, директор 

школе, учитељи, наставници. 

Програм је започео презента-

цијом (фотографије и пригодна 

музика) најзанимљивијих момената 

из школског живота четвртака. 

Онда су они пожелели 

добродошлицу гостима, а затим су 

ученици првог, другог и трећег 

разреда извели свој део програма.  

Ученици четвртог разреда су 

се представили публици кроз 

неколико драмских сцена, рецитација и песама. 

После програма приређена је мала закуска у учионици. 

Љиљана Вићовац 

М а л а  И в а н ч а  

Ученици IV1 и њихова 

учитељица организовали су пригодну 

приредбу за будуће прваке и њихове 

родитеље 10. јуна 2015. Након 

добродошлице ученици су певали, 

рецитовали и глумили показујући 

само делић онога што ђаке прваке 

чека у будућем школовању.  

Програм је обухватио више 

драматизација: одломак из романа 

Глава у кланцу, ноге на вранцу, Три 

прасета, Смешна бајка и Љутито 

мече. Такође, певали су и дечије 

песме уз одговарајућу кореографију. 

Будући ђаци су аплаузом испратили 

сваку тачку, а у последњој, плесној 

нумери, уз композицију Chocolate 

choco choco придружили су се 

старијим другарима на сцени. 

Завршетак четворогодишњег 

школовања ученици су обележили 

12. јуна 2015. програмом за 

родитеље, наставнике и ученике 

првог, другог и трећег разреда. 

Извели су детективску бајку 

Авантура у Бајкограду и још 

неколико кратких драмских комада, 

као и неколико певачких и плесних 

нумера. Изузетно глумачко умеће и 

одлични костими одушевили су гледаоце. 

Родитељи и наставници су похвалили вештине и залагање ученика. 

Бојана и Стева у Авантури у Бајкограду 
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Након тога публика је погледала и видео презентацију сачињену од фотографија 

важних одељенских школских догађаја из протекле четири године. 

Дружење је настављено уз музику и посластице. 

Гордана Косанић 

 

 

 

 

 

 

 
Ученици IV1 певају песме  

Бројалица, Пусти бригу, узми књигу и Нисам више мало дете. 

Тамара, Бојана, Стева и Драган у веселом и 

поучном драмском комаду Три прасета (аутор 

Луција Тасић). У глумачкој екипи били су и 

Вељко и Марина. 

 

Аца, Стева и Вељко у савременој 

бајци Смешна бајка (аутор Тоде 

Николетић) у којој су учествовали 
сви ученици и били веома успешни. 
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Осмаци, матура и растанак 
 

Ученици осмог разреда су писали саставе на тему Растанак са... После завршног 

испита прославили су крај основне школе на забави, одржаној 18. јуна 2015. 

Р а с т а н а к  с а  

Растанци умеју да буду болни и тешки, поготову ако се растајемо од вољених особа и 

ако је то на дуже време. Међутим, не морају увек да буду тужни, могу да буду лепи и за 

памћење. Преда мном је још један растанак. Завршава се поглавље једног дела мог 

живота. Од малих ногу познајем другове из разреда, а сада се растајемо. Чини ми се да ће, 

кад не будемо више у истој учионици, све бити другачије. Нико у одељењу не спомиње ту 

тему. Сви кажу да једва чекају да оду. Знам да лажу. Види им се у очима. Тачно је, 

свађали смо се, нисмо увек били сложни, али сви смо овде, у овој учионици, као један. Са 

њима могу да се смејем и плачем, на све могу да се ослоним. Сви кажемо да смо добро, а 

свако у себи брине. Плашим се одласка у непознати свет без иједне особе коју познајем и 

којој верујем. Још више се плашим да ће ново друштво бити сувише озбиљно, надмено и 

одрасло. 

Сећам се првог сусрета. Били смо мали и смешни. Једини проблем је био којом 

играчком да се играмо. Онда је дошао пети разред и ново друштво, деца из Сенаје су 

дошла у нашу школу. Дуго их нисмо пуштали у наше разговоре и шале. Искрено, и сада, 

после четири године, неки су још увек ван, али нису далеко, стоје ту, поред. Данас смо 

мало зрелији и озбиљнији, али не превише. Гледам их, сваког понаособ и покушавам да 

урежем сва лица у сећање. Понекад ме ухвати туга, па плачем. Надам се да ћемо остати у 

контакту, а већ знам да нећемо. 

Чудесни су растанци. Иако не желиш да буду тужни, они ипак јесу. Изгледа да 

другачије не може. 

Сања Симић VIII2 

Тамара Глишић VII1 
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Р а с т а н а к  с а  

Дошли смо до тренутка кад одлази један део нас, кад се са њим поздрављамо, 

кажемо „Збогом!“ и оставимо га у лепим сећањима, која временом бледе. Кажемо збогом 

пријатељима које волимо и школској клупи и детињству. Поздрављамо неизвесну 

будућност. 

Најтеже ће нам бити да се растанемо једни од других. Кад помислим да их нећу 

виђати сваког дана нека туга ме тишти, а сузе навиру. Изгубићу оно што сам досад имала, 

пријатеље који ми много значе. Ех, да време може да се заустави пуцкетањем прстију и да 

можемо остати у овом времену све док не будемо спремни на промене, на растанак од 

пријатеља који се увек држе заједно и кад су у невољи и кад све иде онако како треба. 

И даље не могу да замислим дан када ћу казати „Ћао!“, а следећег дана се нећу 

вратити у наше школске клупе. Можда ћемо остати пријатељи. Али, када видим колико 

људи овако оде и онда само у пролазу размене поздрав, или се више уопште не виде и не 

чују, нада почиње да вене. Шта ако и ми тако завршимо? 

Мрзим растанке и плашим се да ће даљина покидати све оно што нас је везивало. 

Ипак, негде у срцу постоји вера да ћемо се држати заједно. 

 

Александра Илић VIII2 

Р а с т а н а к  с а  

Драга нставнице, 

ускоро ће крај нашег 

дружења, а за ове четири 

године имали смо довољно 

времена да се упознамо. 

Као да се јуче десило, наш 

први долазак у ову школу. 

Били смо непознати једни 

другима, они из Малог 

Пожаревца и ми из Сенаје, 

а сви смо се плашили 

сусрета са наставницима. 

Онда су дошли неста-

шлуци, лудорије, шале, 

свађе. Али, најважније је да 

смо сви нешто научили. 

Биће ми тешко кад 

одем у средњу школу. 

Морам да се навикнем на 

нову средину, нове прија-

теље, нове професоре.  

Излазимо из детињ-

ства и постајемо одрасли 

људи. Морамо да разми-

шљамо о будућности.  

Тешко ће ми пасти 

растанак са друговима из 

одељења и са свим 

наставницима, посебно са 

нашим разредним старешином. 

Вас поштујем, јер тражите да се учи и тражите дисциплину и озбиљност. Захвална 

сам што знате какви смо ђаци и ко колико учи и што сте строги према нама. Хвала Вам за 

све што сте нас научили, то ће нам знање бити потребно. 

Милица Милутиновић VIII2 
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Матура 
 

После завршног испита ученици осмог разреда су прославили крај основне школе на 

забави, одржаној 18. јуна 2015. 

Другарско вече је одржано у лепо уређеном и свечано украшеном простору школе у 

Малој Иванчи, који је бљештао од светлосних ефеката – стробоскоп светло, диско кугла, 

ласер светлосни шоу... Матуранти су ходајући по црвеном тепиху ушли у школу и личили 

су на филмске звезде док их је фотограф сликао. Прослава је протекла у веселом ритму, уз 

разноврсну поп, рок и техно музику. Сви су били разиграни и није било застајкивања у 

игри и плесу. 

Врхунац је био избор за мис и мистер вечери. Присутни су вриском и аплузима 

давали поене такмичарима. Изабрани су мис - Тамара Станковић и мистер - Ђорђе Божић. 

Након тога су наступили плесни парови уз музику нежних балада. 

Разредним старешинама и бившим учитељима осмаци су уручили прогодне поклоне и 

кратко се захвалили за све године заједно проведене у школи. Изузетно лепо понашање и 

дивно дружење деце одушевило је наставнике те због тога можемо рећи да смо поносни на 

ову генерацију наших ђака. 

Саша Живановић, разредни старешина VIII2 
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Лазар и Сања Ђорђе и Жељана 

Урош и Катарина Стеван и Александра 


