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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Нову годину започињемо новим Чаролијама. Уводимо нове рубрике и нову 

мултимедијалну форму школског листа и водимо вас на бројна школска дешавања, 

реализована током првог полугодишта. 

Овај број доноси текстове ђака и наставника о часовима тематске и пројектне наставе, 

прославама, разноврсним програмима и забавним активностима, као што су: Дечија недеља, 

Новогодишњи вашар и ђачко предузетништво, Новогодишње чаролије, школска слава Свети 

Сава, екскурзија и посета Сајму књига. 

Препоручујемо за читање радове Тијане Глишић у рубрици Представљамо и текстове 

Анђеле Стојановић у рубрици Из бележнице. Похваљујемо веома креативне ученике првог и 

четвртог разреда из Мале Иванче, чији су дивни ликовни радови на тему јесени и зиме део 

овог броја. 

Пажљиво пратите стране Чаролија и пронађите означене елементе текста иза којих се 

крију специјални ефекти. Видећете додатне фотографије и моћи ћете да из часописа 

посетите веб стране школских пројеката. Аудио и видео прилозима дочараћемо вам 

атмосферу са појединих догађаја. 

Читајте, гледајте, слушајте и уживајте! 

Редакција 

Прваци у Малом Пожаревцу 

1. септембра 2015. 
поздрављају учитељицу 

 
Главни и одговорни уредник 
Слађана Галушка 

 
Уредници 
Данка Стојановић 
Гордана Косанић 
Сандра Пајић 
Ружица Будимкић 
Сања Петровић 

Љиљана Вићовац 
Нада Аранђеловић 
 
Сарадници 
Анђела Стојановић II2 
Катарина Бранковић IV1 
Тијана Глишић VI1 

Михаило Ићитовић VI2 
Сандра Павловић VI2 
Сандра Пошмуга VI2 

 
Технички уредник 
Слађана Галушка 

 
Директор 

Ксенија Илић 
 
Адреса редакције 
ОШ „Милорад Мића Марковић” 
11233 Мала Иванча 

Трг братства и јединства 8 
 
Телефон: 011 8253202 



Школски лист Чаролије, страна 4 

Дешавања у школи 
 

Прваци 

За ученике првог разреда у свим 

објектима школе старији другари и 

наставници организовали су 1. септембра 

2015. активности којима су им пожелели 

добродошлицу. 

 

У Малој Иванчи ученици петог 

разреда су помогли у украшавању 

школских просторија и припреми поклона 

(мајице, качкети, свеске, оловке и гумице) 

за нове ђаке. Прваке и њихове родитеље 

поздравиле су директорка и учитељица. 

Затим су ученици нижих разреда, на 

наочарима од картона, цртали шта су 

радили током лета и радове постављали 

на заједнички пано са називом „Успомене 

са летњег распуста“. 

 

Гордана Косанић 
 

Дан писмености 

Поводом Међународног дана писме-

ности, 8. септембра, са ученицима свих 

разреда је разговарано о историји писама 

и писмености. На часовима ликовне 

културе ученици виших разреда су 

израдили прелепе радове на тему писања 

и писама и цртали своје иницијале. 

 

Нада Аранђеловић 

Дешавања у школи 

Анђела Недељковић и Младен Савић VIII1  

Ивана Пантелић VII1  
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Дечија недеља 

Дечија недеља је обележена од 5. до 

9. октобра 2015. у свим објектима школе 

бројним активностима повезаним са темом 

Подршка породици – најбоља подршка 

деци! 

У Малој Иванчи ученици шестог 

разреда су после разговора о дечијим 

правима сачинили пано на ком су писали 

мисли познатих људи о деци и 

илустровали их. 

 

У Поповићу је поводом ове теме 

реализован пројекат Школа и породица. 

У Малој Иванчи за ученике нижих 

разреда први дан (понедељак, 5. октобар) 

је био посвећен пријатељству, лепим 

речима, порукама и жељама. Другог дана 

су разговарали о породици и кредама је 

цртали у школском дворишту. У среду су 

се такмичили у разним спортским играма, 

качили су кухињске крпе на канап и 

скидали их, а онда је организована трка у 

џаковима у којој су деца показала 

спретност и сналажљивост. 

 

Следио је дан креативности у ком су 

ђаци правили пано са кућицама и 

члановима породице. На крају недеље 

ученици другог, трећег и четвртог разреда 

организовали су веома лепу приредбу за 

своје најмлађе другаре и тако прославили 

пријем првака у Дечији савез. 

У Малом Пожаревцу првог дана са 

ученицима се разговарало о дечијим 

правима. Уторак је био резервисан за 

посету издвојеном огранку Градске 

библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу. 

Ученици су се упознали са условима уписа 

у библиотеку и новим књигама, а онда је 

изведена генерална проба програма за 

пријем ђака првака у Дечији савез. 

 

У среду је био спортски дан; ђаци, 

подељени у четири категорије, такмичили 

су се у трчању. Четвртак је био посвећен 

креативности, писању и цртању на теме 

Јесен и Права деце. Завршна активност, у 

петак 9. октобра, била је сусрет деце, 

родитеља и наставника. Ученици другог, 

трећег и четвртог разреда извели су 

програм поводом пријема првака у Ђачки 

савез. 

 

Гордана Косанић и Љиљана Вићовац 
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Јесен 
 

У оквиру Дечије недеље одржана је 

креативна радионица (тематска настава) „Јесен у 

мом селу“ са ученицима другог и трећег разреда у 

Малом Пожаревцу. На часовима српског језика у 

трећем разреду кроз говорну вежбу ученици су 

казивали своја осећања о јесени и запажања о 

променама у природи. Затим су то преточили у 

литерарне радове. 

На часовима ликовне културе су 

илустровали текстове и правили дрвеће и 

плодове јесени од природног материјала: лишћа, 

цвећа, кестења, жира, маховине... На часовима 

музичке културе певали су песму под називом 

Песма о јесени. 

У вредновању активности тематског дана 

кроз интервју, деца су рекла да су им се часови 

веома допали, јер су заједно била два разреда и 

могли су да на различите начине испоље 

креативност. 

Босиљка Ћорковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боје и мириси јесени 
 

Крај је лета, идемо у школу. Дошла је јесен, 

годишње доба које много волим. Све је 

препуно лепих боја. Највише се радујем што 

моје село мирише на кувани млади кукуруз, 

жуте дуње и печено кестење. Скупљају се 

сласни ораси и спремају киселе паприке. 
 

Анастасија Вујић III2 

 

Моје село у јесен 
 

Јесен је годишње доба када се све мења. 

Улице су прекривене златним теписима. 

Звекећу секире, људи цепају дрва за 

огрев, ложи се и из оџака већ излазе 

велике сиве лопте. Спрема се зимница. 

Деца користе топле дане да се играју 

напољу. Свуда се шири опојни мирис 

воћа и шареног цвећа. 
 

Никола Милошевић III2 

Прича једног листића 
 

Причао ми је један увенули листић своје 

доживљаје. 

„Било је пролеће и био сам срећан поред 

свог друга белог цветића. Сваког дана смо се 

дружили, причали приче и играли. Онда је 

дошло лето и он се претворио у љупку црвену 

јабуку. То није променило ништа у нашем 

другарству. Једног јутра дошао је дечак и убрао 

је јабуку. Мој друг је нестао и и то ми је сломило 

срце. 

Стигла је јесен, међу опалим лишћем сам 

био и ја. Упао сам у речицу и дуго сам путовао. 

Ухватио ме је једно рибарче и избацило на 

копно. Уморан сам и мокар, али се и даље 

дружим са природом.“ 
 

Лазар Поповић III2 
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И ученици других разреда су током Дечије недеље писали саставе на тему Јесени. 

Овде представљамо неке од њих. 

Моје село у јесен 

Дошла је јесен и цео мој крај изгледа другачије него пре. 

Ујутру када устанем и када је сунчано, мама отвори прозор и мене пробуди опојан 

мирис крушака и јесењег воћа које зри. 

Сваког дана шетам и видим пуно јесењег воћа: крушке, јабуке, грожђе, мушмуле. Све 

је обојено у жуту, наранџасту, браон и благо позлаћену боју и изгледа чаробно. Лишће 

опада. Дрвеће, осим зимзеленог, скида своје зелене хаљине, а ускоро ће имати бели 

покривач. Ветар дува тако јако да ми се чини да ће одувати и дрвеће и мене. Ласте и роде 

одлазе на југ. Волим јесен када пада киша и понеки сунчев зрак благо милује капљице 

воде, тада настаје дуга која шара мутно небо. 

Лидија Вуковић IV2 

Моје село у јесен 

Јесен је стигла у моје село. Дошла је у златним кочијама и донела пуно воћа: јабуке, 

крушке, грожђе и мушмуле. Ласте и роде иду на југ. После кише свуда има блатњавих 

барица. Са кућа, из оџака, вијори се дим, почела грејна сезона. 

Дани су краћи, а ноћи дуже. Небо је тмурно. Облачимо се топлије. Гране су скинуле 

своје дивне хаљине. Дворишта су прекривена жуто-наранџастим лишћем. Ја се осећам 

тужно јер не могу да се играм у дворишту. 

Људи се припремају за зиму. 

Када је јесен, долази нам нова школска година, улицама деца иду у школу и чује се 

смех. Дружим се са другарима и једва чекам када ће бели покривач покрити блатњаве 

барице. 

Тамара Грујић IV2 

Јесен 

Стигла је чаробно бакарна 

јесен. Ја волим боје јесени: жуту 

као сунце, браон као очи моје 

сестре, црвену као срце. 

Пијаце су пуне а трпезе 

шарене. На све стране има воћа, 

поврћа и цвећа. Домаћице 

спремају зимницу. Кува се 

парадајз, баре паприке, прави се 

туршија. Баке спремају слатко и 

пекмез. 

Долази хладно и кишовито 

време. Дани постају краћи а 

ноћи дуже. Шарено лишће 

полако опада. Дува хладан ветар 

и доноси досадну кишу. Киша 

јури децу са игралишта као да нам скреће пажњу да је време за кишобране, чизме и топлије 

јакне. Ветар се поиграва увелим лишћем и отвореним кишобранима. Птице селице одлазе у 

топлије крајеве. На пољима људи ужурбано прикупљају јесење плодове. Стада се повлаче у 

торове. Трава се уморила, полако пада у сан и покрива се браон-жутим покривачем. 

Јесен је дошла на велика врата, па је природа обукла капут од злата. 

 

Теодора Будимкић и Тамара Будимкић III3 

Рад ученика I1  

Рад ученика I1 



Школски лист Чаролије, страна 8 

Новогодишње чаролије 

У сусрет Новој 2016. години 

ученици нижих разреда у Малој 

Иванчи учествовали су у радионици 

под називом Новогодишње чаролије. 

Н о в о г о д и ш њ е  ч а р о л и ј е  

Активности за радионицу Ново-

годишње чаролије су ми се баш 

допале. Прво што смо тога дана радили 

било је прављење новогодишњег 

часописа. Од учитеља смо добили 

задатке да свако направи своју страну 

часописа онако како је он замишља. 

Овом задатку сам се посебно радовала, 

јер и сама волим да пишем приче и 

песме, па сам тако написала једну 

новогодишњу песму. 

Након тога, правили смо звезде 

које смо самостално украшавали, а од 

којих су учитељице касније направиле 

једну велику јелку која је сјајно 

изгледала. Волела бих да чешће 

организујемо радионице сличне овој са 

још више креативних активности. 

 

Катарина Бранковић IV1 

Н о в о г о д и ш њ a  з в о н a   

Кaдa топлије време прође примећује се нa свимa, 

осмеси су им нa лицимa, јер стиглa је зимa. 

Сa њом полaко долaзи годинa Новa, 

препунa игрицa и дечијих сновa. 

Пaкетићa и поклонa имa нa све стрaне, 

свaком детету идејa новa бaне. 

Зa то је зaслужaн Дедa Мрaз, 

он спремa пaкетиће и поклоне зa нaс. 

Пошто их пaкује све до у поноћ, 

ирвaси су му нaјвећa помоћ. 

Ирвaси су увек добре воље, 

па посaо иде брже и боље. 

Кaд Дедa ускочи у сaнке своје, 

по небу се виде прелепе боје. 

Он поклоне дели свој деци светa, 

то рaди тaко брзо - јури кaо рaкетa. 

Не сме дa кaсни, дa буде тaчaн морa, 

јер ускоро ће стићи годинa Новa! 

Ускоро ће двaнaест сaти 

чује се сa свих стрaнa. 

Знaмо дa никaд не кaсне, 

то су новогодишњa звонa. 

 

Катарина Бранковић IV1 

Нова година 

Радови ученика IV1 на тему зиме и нове године 

Марија Божанић IV1 
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Нова година 

Долазак Нове 2016. године облежен је у свим 

објектима школе разноврсним програмом. Ученици 

су цртали и украсили учионице, певали, играли, 

глумили и рецитовали, а гледаоци су били 

родитељи и наставници. 

У Малом Пожаревцу наставници и ученици су 

организовали и прославу у Дому месне заједнице, а 

у Поповићу је одржан Новогодишњи вашар. 

Н о в о г о д и ш њ а  п р и р е д б а  

Новогодишња приредба је одржана 30. 

децембра 2015. у Дому културе у Малом 

Пожаревцу, а програм је организовала наставница 

Данка Стојановић. Прво је наступала старија 

фолклорна група са играма из нашег краја, вокална 

група је певала песму Косовски божури, а онда су и 

млађи играчи одиграли једну игру. Затим су 

ученици извели неколико драмских текстова и 

рецитација, Анђела Симић је свирала флауту, а на 

крају је наступала фолклорна група са игром Катанка. 

Програм је био фантастичан, што је потврдио огроман аплауз. У публици су су биле 

важне личности попут директорке школе и председника општине. Атмосфера је била лепа, а 

после уметничког програма било је и послужење за све присутне. 

Надамо се да ће ова приредба постати традиционални догађај у Малом Пожаревцу. 

 

Сандра Павловић, Теодора Божић, Ана Митровић и Николина Петровић VI2 

Новогодишњи вашар и предузетништво 

У Поповићу је 29. децембра 2015. одржан Новогодишњи вашар. Ученици оба одељења 

су уз помоћ својих наставница и родитеља, током децембра, израдили многобројне предмете 

на тему зиме и празника, а затим их продавали на вашару. 

Током ових активности ученици су развијали предузетнички дух, подстицани су да 

истражују и експериментишу, смишљају идеје, решавају проблеме и буду креативни. 

Такође, наставнице су их охрабриле да у припрему и реализацију програма укључе и 

родитеље и друге чланове локалне заједнице. 

Од дечијих ликовних радова су настали плакати и постављени су поред улазних врата 

школе као реклама. Израђене су позивнице које су ученици поделили родитељима, 

рођацима и комшијама и припремљен 

је свечани и забавни програм. 

На дан вашара у извођењу 

програма придружили су се и 

предшколци. Гостима, наставницима, 

родитељима и мештанима, прво су 

деца представила своје вештине и 

знања у рецитовању, глуми, певању 

и плесу, а затим је организована 

продајна изложба. Посетиоци су били 

одушевљени целокупним догађајем, 

разноврсношћу и лепотом радова и 

похвалили су креативност деце. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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Ђаци предузетници о 
Новогодишњем вашару 

 

Крајем новембра учитељице су нам 

предложиле да у Поповићу организујемо 

Новогодишњи вашар. Сви смо били 

одушевљени идејом и једва чекали да 

почну припреме. На почетку смо се 

договорили како желимо да изгледа тај 

дан и кога ћемо укључити у реализацију и, 

наравно, за шта ћемо употребити зарађени 

новац. 

У изради предмета учествовали су и 

наши родитељи. Материјал за израду смо 

доносили од куће, нешто су учитељице 

прикупиле и купиле, а нешто смо добили и 

од директорке. Радовали смо се сваком 

новом израђеном предмету којих је сваким 

даном било све више и били смо поносни 

на свој рад. Родитељи су долазили да нам 

помогну када су били слободни, а највише 

смо радили са учитељицама. Упоредо смо 

припремали и весели новогодишњи про-

грам, а посебно смо се радовали док смо 

увежбавали кореографију, коју је сми-

слила учитељица Сања. 

Да би вашар успео потребна је и 

добра реклама. Од ликовних радова 

посвећених новој години и одговарајућег 

текста направили смо три велика плаката 

која смо окачили на зграде школе, 

продавнице и месне канцеларије. 

Учитељице су одштампале и мање 

плакате које су залепиле по целом селу. 

Наш задатак је био да позивнице, 

флајере, поделимо породици, рођацима и 

комшијама. Један део смо оставили у 

продавници у центру села уз молбу 

продавачици да их подели купцима. 

У холу школе смо окитили велику 

јелку, окачили много ликовних радова и 

направили великог снешка од стиропора. 

Снешку смо ставили капу и шал. Хол 

школе, стубове испред школе и ограду 

окитили смо надуваним балонима. Хтели 

смо да тог дана скренемо пажњу и 

обичном пролазнцима да се у нашој школи 

нешто лепо дешава и да их заинтересујемо 

да сврате. 

У дест сати 29. децембра били смо 

свечано обучени и спремни за почетак 

великог догађаја. У школи је било весело 

и чула се гласна музика. 

На припремљеним клупама су се 

шепурили предмети за продају: 

новогодишњи венчићи, вазе, магнети, 

зидне слике, свећњаци, украси за јелку... 

Дошло је много гостију. За њих смо 

извели забавни програм. Рецитовали смо, 

глумили и плесали и били у центру пажње. 

Након тога учитељице су замолиле 

присутне да разгледају наше радове и ако 

им се нешто допадне нешто купе. 

Поносно смо стајали иза тезги и 

хвалили производе. На њима нису биле 

цене, јер смо желели да посетиоци 

процене сами колико вреди наш рад. 

Око новогодишњих венчића и зидних 

слика на дрвету је била највећа гужва и 

њих смо прве све продали. Хол је био пун 

посетилаца који су разгледали и куповали 

робу, па смо знали да смо вашар успешно 

одрадили. 

Остварили смо циљ - да зарадимо 

новац и да на пролеће одемо негде на 

излет, или да купимо зелене завесе за 

учионице. Сви смо били срећни згог тога, 

а уз то смо се и лепо забавили. 

Једва чекамо следећу нову годину да 

то поновимо. 

Ученици III3 
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Свети Сава 
 

Велики православни српски празник 

посвећен Светом Сави обележен је у нашој 

школи током целе недеље бројним 

активностима. У Поповићу су организо-

вани часови тематске наставе, а у Малом 

Пожаревцу јавни час. 

Централна прослава одржана је у 

Малој Иванчи 27. јануара. 

Први део се одвијао у школи. Након 

сечења колача присутним наставницима и 

ученицима обратио се свештеник Марко 

Стевановић, честитао им празник и позвао 

их да следе пут Светог Саве. Затим су сви 

прешли у салу Дома месне заједнице где 

је изведен пригодни програм у коме је 

учествовао велики број ученика, а у пуб-

лици су били ђаци, наставници, родитељи 

и гости. 

Ученици петог разреда су отпевали 

„Химну Светом Сави“, затим је вероучитељ 

говорио о значају Светог Саве за нашу 

културу, а три девојчице су читале кратак 

текст о његовом животу и делу. Тијана 

Глишић је прочитала свој састав „Свети 

Сава – светло име наше историје и 

културе“. 

Певачки трио осмог разреда је извео 

народне песме „Густа ми магла паднала“ и 

„Уснила је дубок санак“, ђаци VI1, песму 

„Свети Сава“ Војислава Илића, трећаци и 

четвртаци су певали и рецитовали стихове 

песама посвећене Светом Сави. Чланови 

драмске секције извели су кратки комад 

„Свети Сава и голубица“, а фолклорна 

група две народне игре. 

Интересантан, разноврстан и динами-

чан програм одушевио је све гледаоце. 

 

Никола Јовичић и Сара Павловић VI1 

Т е м а т с к и  д а н  у  П о п о в и ћ у  

Часови тематске наставе Свети Сава 

реализовани су 25. јануара 2016. за 

ученике свих разреда у Поповићу. Прво су 

ђаци пратили презентацију о животу и 

раду Светог Саве, а затим су читали 

различите текстове о животу највећег 

српског просветитеља и анализирали их. 

У наставку активности придружили 

су се предшколци и родитељи. Деца су 

рецитовала песме о Светом Сави, а онда је 

организована креативна радионице за 

децу и родитеље, подељене у четири 

групе, кроз коју су израђени ликовни 

радови на тему Свети Сава у више техника 

и коришћењем разноврсног материјала 

(боје, кукуруз, пасуљ, пиринач, пшеница, 

лак...) 

Ружица Будимкић 

 

У Малом Пожаревцу је 28. јануара 

одржан јавни час у част првог српског 

просветитеља у ком су ученици виших 

разреда извели кратки програм за своје 

другове. Уз музичке, драмске и 

рецитаторске тачке на свечан начин је 

завршено обележавање Дана Светог Саве. 

Рад ученика I1  

Немања Јовановић VI2 

 Рад ученика I1   

Немања Јовановић VI2  
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Школа и породица 
 

 

Наставнице Ружица Будимкић и 

Сања Петровић осмислиле су пројекат 

Породица и школа којим је обележена 

Дечија недеља у Поповићу. У 

реализацији су учествовали ученици сва 

четири разреда и њихови родитељи. 

Програм је прилагођен теми Дечије 

недеље Подршка породици - најбоља 

подршка деци и трајао је од 5. до 15. 

октобра 2015. године. 

Циљ пројекта је био да се деца и 

родитељи упознају са дечијим правима и да 

им се укаже на улогу породице у 

остваривању тих права, као и на важност 

подршке родитеља у школском учењу, кроз 

дружење, игре и креативне радионице, 

чиме се побољшава и сарадња школе и 

породице. Повезани су садржаји више 

наставних предмета и ваннаставних 

активности. У појединим сегментима 

придружиле су се и наставница енглеског 

језика и библиотекарка. 

Први део пројекта се одвијао од 5. до 

9. октобра током трајања Дечије недеље, 

сваког дана са посебном темом: Дечија 

недеља, Дечија права, У маминим и 

татиним ципелама, Игре без граница и 

Мали и велики ствараоци. 

Првог дана ученици су разговарали о 

породици и односима у њој и колико им је 

важна. На терену у школском дворишту 

кредом у боји цртали су своју породицу и 

писали поруке упућене родитељима. 

 

Следећа тема била су дечија права и 

обавезе, после разговора ђаци су писали и 

илустровали поједина права, а онда је 

настало и „дрво права. Трећег дана у 

активности су се укључили и родитељи и 

помогли у организацији модне ревије у 

којој су деца носила одећу одраслих. 

Ученици су затим цртали своје породице и 

од тих радова је уређен пано „Породица“. 

Писали су поруке родитељима кроз 

реченице које почињу: „Срећан сам ...“ и 

„Тужан сам ...“ 

Следио је дан посвећен спорту, 

играма и забави. Последњег дана је 

организована креативна радионица за децу 

и родитеље на тему јесени. Родитељи су 

донели воће и поврће, лишће и гранчице и 

од тог материјала, као и од тканина које су 

донеле учитељице, настала су права 

уметничка дела. Резултат је био предивна 

изложба у холу школе. 

Други део пројекта се одвијао од 12 

до 16. октобра, а обухватио је припрему 

радова за презентацију и вредновање 

пројекта. Ученици су писали и цртали на 

различите теме и тако су настали радови 

на основу активности претходне седмице: 

порука, писмо родитељима, цртеж 

породице, састав на тему Јесен, кратки 

извештај о активностима. 

Деца и родитељи оценили су овај 

пројекат успешним из више разлога: сви су 

били срећни током дружења, пуни пози-

тивне енергије, показали су креативност, 

ученици су учили кроз игру, родитељи су 

увидели важност пружања подршке и деци 

и учитељима у остваривању програма. 

Наставници су задовољни одазивом 

родитеља да учествују у активностима и 

целокупним програмом којим су остварили 

предвиђене циљеве. Планирају се нове 

активности и сарадња школе и родитеља за 

новембар и децембар. 

 

Сања Петровић 

Ружица Будимкић 

Пројекат 
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Д е ч и ј а  н е д е љ а  

Мени се највише допало трећег дана, јер 

су са нама били и родитељи. Долазили су они и 

учествовали у нашим активностима и следећа 

два дана, али је моја мама била само трећег. 

Само тог дана је успела да убеди колегиницу 

да замене смене. Помогла ми је у одабиру 

гардеробе за модну ревију „У маминим и 

татиним ципелама“. Ја сам одабрао да обучем 

декину кошуљу и сако. Нисам могао да узмем 

татине ствари, јер он не живи са мном и мамом 

и живи далеко. Мало сам се збунио када су ми 

присутни родитељи аплаудирали, али ми је 

било драго што је међу њима била и моја мама. 

Када су родитељи отишли ми смо направили 

коверте од разнобојних папира. У њих смо 

ставили поруке за родитеље о томе шта волимо 

а шта не. И учитељице су написале поруке за 

родитеље. 
Бранислав Васић III3 

Деца о Дечијој недељи 

 

Првог дана смо цртали породицу, 

куће и цветиће и била сам много 

срећна. 

Та недеља је била баш забавна, 

посебно што сам у једној игри победио. 

Дружили смо се и било је 

другачије, јер немамо увек неку 

приредбу. Волео бих да чешће правимо 

нешто од воћа и поврћа и будемо 

креативни. 

Највише ми се свидело кад смо 

правили животиње и кад су ми 

помагали другови и родитељи. 

Играли смо се и дружили, али је 

најлепша била модна ревија. Сви су 

рекли да Цеца и ја можемо да будемо 

манекенке. 

Учешће родитеља је важно да би 

се мало разбудили и играли са децом и 

помагали им у играма. Код куће тата 

мене зове да му помогнем у неким 

пословима. 

Родитељи су се понашали као 

деца, скакали су и навијали и рекли су 

да овако треба да се друже чешће. 

Све је било супер, само је мама 

била уморна. 

Сада ћемо мама и ја више времена 

заједно да проводимо и играмо се, а не 
да ја играм игрице, а она лежи. 

Рад Јоване Косанић III3 на тему Краљица јесени 
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Учење је забава 
 

Сарадња наставника и повезивање 

садржаја више наставних предмета довела 

је до реализације часова тематске наставе 

на више тема током првог полугодишта 

школске 2015/2016. године. 

Вук 

Наставнице Ружица Будимкић и Сања 

Петровић реализовале су 6. новембра 2015. 

часове тематске наставе са ученицима у 

Поповићу на тему Вук Стефановић 

Караџић. Током пет часова ученици су 

стицали, утврђивали и проширивали знања 

о животу и раду Вука Караџића и народним 

умотворинама. Разговарали су о начину 

живота у прошлости, читали текстове и 

тумачили их. 

Дан је започео договором о начину 

рада и игром асоцијација којом је 

најављена тема. На часу српског језика 

ученици су, подељени у групе, читали 

народне умотворине и тумачили их. Свака 

група је извештавала о прочитаном делу, а 

затим су сви учествовали у дискусији. 

На часу физичког васпитања слушали 

су народну песму „Ја посејах лубенице“ и 

„Дивна, Дивна“, и певали и уз музику 

играли. Затим је организован тест/квиз за 

све ученике у вези са обрађеним тексто-

вима: питалицама, бројалицама...  

 

На часовима ликовне културе ученици 

су цртали Вука Караџића и кућу у којој је 

живео, а онда су израдили пано о његовом 

животу. 

Ученици од другог до четвртог 

разреда су вредновали активности попуња-

вањем евалуационих листића. Већина је 

одговорила да им допада што су радили 

заједно, договарали се и једни друге 

слушали, као и да би желели да имају још 

оваквих тематских дана. Пет ученика је 

изјавило да им се веома допада овакав 

начин рада, један да му се допада начин 

рада, али да није задовољан радом свог 

пара или групе. Да су им задаци били 

нејасни, помало тешки и да су због тога 

били збуњени, изјавила су четири ђака. 

Прваци су оценили тематски дан забавним 

и успешним цртањем смајлића. 

 

Сања Петровић 

Ружица Будимкић 

 

Тематска настава 
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Нови век 

Током октобра, новембра и децембра 

2015. године за ученике седмог разреда 

организована је тематска настава Нови век 

у сарадњи наставника историје/грађанског 

васпитања, техничког и информатичког 

образовања/информатике и рачунарстава и 

географије, вероучитеља и библиотекара. 

Циљ је био да ученици стекну знања у 

вези са новим веком кроз повезивање 

садржаја више наставних предмета. Тако су 

о великим географским открићима учили и 

на часовима историје и географије, о 

развоју технике и технологије на часовима 

историје и техничког и информатичког 

образовања, о друштвеним и политичким 

променама на часовима историје, 

грађанског васпитања и веронауке. 

 

На заједничким часовима наставника 

историје и информатике и рачунарстава и 

библиотекара обрађене су наставне једи-

нице Електронско учење и Дигитална 

библиотека и ђаци су упућени на одгова-

рајуће изворе информација, у дигиталним 

библиотекама, важним за израду задатака. 

Библиотекар је израдио наставни 

материјал, лекције у електронском курсу 

Дигитална библиотека у е-учионици школе. 

Један од прилога који су ђаци гледали је 

представљање дигиталне књиге, 

https://www.ted.com/talks/mike_matas. 

Реакције ученика су биле да би они 

радо учили из таквих књига. 

 

 

 

 

 

Ученици су добили задатке да 

самостално пронађу информације у вези са 

појединим темама и да их представе на 

различите начине: кроз текстове, цртеже, 

паное, ПП презентације и сл. Посебно су 

важни задаци чије теме повезују садржаје 

више предмета, као што је Ренесанса 

(историја, књижевност, ликовна култура, 

музичка култура,...). 

 

 

 

 

Ђаци и наставници су оценили 

активности тематске наставе успешним и 

занимљивима. 

Слађана Галушка 

Ивана Пантелић VII1 са задатком 
на тему Музика ренесансе 

Ученици VII2 цртају мапу великих 
географских открића 

http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15
https://www.ted.com/talks/mike_matas
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У свету бајки 

За ученике нижих разреда у Малој Иванчи учитељи су 12. новембра 2015. године 

организовали тематски дан и креативну радионицу под називом У свету бајки. Преносимо 

утиске ученика четвртог разреда о активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематска настава 

У  с в е т у  б а ј к и  

Ова радионица је била једна од најлепших које смо до сада имали. 

Прво смо поновили све што знамо о бајкама кроз решавање скривалице, која ми 

се посебно свидела. Коначно решење је био назив бајке „Успавана лепотица“, коју смо 

ми, четвртаци, нешто раније учили у школи, али под другачијим називом – „Трнова 

Ружица“. Ове две бајке су исте, али постоје и неке разлике међу њима. Разликују се по 

броју вила које се јављају у њима. 
Након тога гледали смо цртани филм и са учитељицом смо разговарали о 

догађајима у њему. Дошли смо до важних поука, а то је да добро увек побеђује зло и да 

не треба чинити лоша дела другима. 

После тога смо подељени у групе по разредима, правили дворац од картонских 

кутија, колаж папира и других материјала. Све групе су биле одличне, а сваки дворац 

се по нечему разликовао од осталих. Сви смо били задовољни, јер смо се лепо дружили 

и направили лепе ствари за наше учионице. На крају смо спојили радове свих разреда 

и добили једно мало царство. 

 

Катарина Бранковић, Драган Ољача и Јелена Радовановић IV1 

 

 

Овај дан ми се свидео, јер сам научила како да направим неке нове креативне 

ствари и желела бих да се ускоро радионица слична овој понови.  
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Пепељуга 

 

У првом разреду у Малом Пожаревцу 

реализована је у децембру 2015. тематска 

настава Пепељуга кроз садржаје више 

наставних предмета, а циљеви су били: 

- стицање знања о карактеристикама 

бајке, 

- уочавање главних ликова, њихових 

карактеристика, особина и поступака као и 

запажање основних емоционалних стања 

(радосно, тужно, смешно), 

- богаћење речника на српском и 

енглеском језику, 

- проширивање знања о илустра-

цијама и стицање знања о стрипу као 

средству изражавања. 

На часовима српског језика 

наставница је разговарала са ученицима о 

бајкама као књижевној врсти, а затим су 

ученици читали бајку Пепељуга, препри-

чавали је и говорили о главним ликовима. 

Следило је решавање задатака у вези са 

текстом: описивали су ликове са што више 

речи, проналазили речи са истим или 

сличним и са супротним значењем и на 

крају су писали поруке бајке. 

На часовима ликовне културе ученици 

су се упознали са појмом стрипа, а задатак 

је био да кроз четири слике прикажу или 

целу бајку или њен најзанимљивији део. 

На часу енглеског језика обрађени су 

придеви big, small, fat, thin кроз део приче 

о Пепељуги. Ученици су увежбавали 

дијалог представљен кроз слике, користећи 

поменуте придеве. 

 

Потом су у радној свесци лепили 

стикере, доцртавали делове приче који 

недостају и повезивали сличице. У другом 

делу часа су цртали део приче који им се 

највише свидео, састављајући реченице и 

увежбавајићи научене придеве. Тако су на 

занимљивији начин и са лакоћом упамтили 

нове речи, које су повезане са ликовима из 

познате бајке. 

 

Уз инструкције и помоћ наставника 

ученици су успешно урадили све задатке. 

Тематски дан је био занимљив за децу, а 

наставнице су оцениле да су сви циљеви 

остварени у потпуности. 

 

Љиљана Вићовац 

Јелена Стевановић  

 

Зима 

Првог радног дана у новој 2016. 

години, 11. јануара, за ученике првог 

разреда у Малом Пожаревцу организована 

је тематска настава посвећена зими. 

Повезани су садржаји више наставних 

предмета: српског језика, математике, 

музичке културе, физичког васпитања и 

ликовне културе. 

Прваци су читали и цртали, на часу 

математике радили задатке чији је садржај 

у вези са зимом, певали су песму о зими и 

плесали корацима „као на леду“ и „ходање 

по дубоком снегу“. 

Завршна активност тематског дана 

била је илустрација песме „Пада снежак“ 

кроз колаже који одлично дочаравају слику 

зиме. 

Љиљана Вићовац 
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У рубрици ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ ученица Анђела Стојановић, репортер Чаролија, извештава 

о дешавањима у школи и ван школе. Посебно су интересантне њене дневничке белешке са 

распуста, у којима су препоруке за читање неких књига и часописа, као и кратки приказ 

једног филма. 

Слађана Галушка 

Извештај о првој посети Арени 

У петак, 15. јануара 2016. године са нашом 

учитељицом, наставницима и старијим ђацима били 

смо у београдској Арени да гледамо женски 

ватерполо. Играли су Србија и Шпанија. Србија је 

нажалост изгубила, али смо ми све време гласно 

навијали и подржавали наше девојке. Након те 

утакмице сви смо се заразили ватерполом и до 

краја првенства смо пратили утакмице наших 

делфина на телевизији и славили када су освојили 

златну медаљу и онај занимљиви пехар. Гледали 

смо и када су се ватерполисти појавили на балкону 

Скупштине града пред великим бројем људи. 
 

Анђела Стојановић II2 

Три прославе Савиндана 

За Светог Саву у Малом Пожаревцу у цркви, после литургије, одржана је мала 

приредба, а после ње су деца која су учествовала добила пакетиће. После тога је била 

приредба у Малој Иванчи. Тамо су деца рецитовала, глумила, певала и играла. Било је 

много људи који су пратили приредбу. Мени се највише свидела песма „Густа ми магла 

паднала“. Приредба је одржана и у школи у Малом Пожаревцу где су деца такође певала, 

свирала и рецитовала. Највише ми се допало када је један дечак из старијих разреда свирао 

„Ужичко коло“. 

Једва чекам неку нову школску приредбу и надам се да ћу и ја учествовати зато што 

волим да играм и глумим. 

Анђела Стојановић II2 

 

Дневник са распуста 

30. јануар 2016. 

Почиње рапуст, сви су одушевљени, само ће мени недостајати другари, школа и 

учитељица. У књижици имам све петице, срећна сам због тога. Морам да смислим како да 

што лепше проведем наредне дане. 

2. фебруар 2016. 

Мој љубимац, мали пас Клифи, коме 

ја тепам Њушкица, данас неће да ручка, 

па сам се много забринула, мало сам и 

плакала. Зато данас ништа не радим, 

само читам књигу, обилазим га и надам 

се да ће бити добро. 

3. фебруар 2016. 

Данас је Клифију боље, скакуће по 

дворишту и маше репом, зато сам га са 

мамом водила у школско двориште да се 

игра, а ја сам за то време дуго возила 

ролере и баш сам уживала. 

Из бележнице 
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6. фебруар 2016. 

Њушкица је данас опет болестан и не једе. Тата и ја смо га водили код ветеринара и 

добио је лекове. По први пут сам читала часопис Фризби који ми је мама купила. Часопис 

има много занимљивости и супер квизић који сам решавала. До сада сам радо читала 

Школарку и Мали забавник, а сада бих волела да купујемо и Фризби. 

7. фебруар 2016.  

Киша пада, негујем Њушкицу и правимо планове да сутра проведемо дан у Београду. 

Довршила сам књигу „Кажи тети ДОБАР ДАН“. Та књига је занимљива јер главни јунаци 

праве разне лудорије. У Малом дневнику сам већ три пута слушала о куглању, па бих јако 

волела да одемо да испробам тај спорт. Прошле године сам тако желела да испробам 

клизање и врло ми се допало, можда ће ми се свидети и куглање. 

9. фебруар 2016. 

Jуче сам са мамом цео дан провела 

у Београду. Прво смо са мамином 

другарицом и њеним ћеркама шетале по 

Калемегдану и Кнез Михаиловој улици, 

затим смо се играли у парку, а потом 

били у Мекдоналдсу. Дан је био хладан, 

али нама није сметало, све време смо се 

кикотале и изводиле неке фазоне.  

Најлепше је ипак било увече када 

ме мама одвела у биоскоп. Гледали смо 

филм који сам ја још два дана пре 

одабрала, зове се „Добри диносаурус“. 

Филм је заправо претпоставка шта би 

било да диносауруси нису изумрли. 

Прича ме је много пута насмејала, али је 

било и тужних детаља, двоје деце у мојој близини је наглас плакало. Филм је био у 3D 

облику и све време сам имала утисак да сам и сама учесник, нарочито су ме одушевиле 

прелепе слике природе, бистрих плавих вода, зеленила, али и застрашујуће олује и ликови 

животиња које су давно живеле. Волела бих да овај филм одгледају сви моји другари па да 

причамо о њему. Није ми жао што нисмо стигле на куглање, ваљда ћемо неки други пут. 

11. фебруар 2016. 

Данас сам у једном даху прочитала књигу коју смо пре два дана купили у Вулкан 

књижари. Књига се зове „ Како да разговараш са мамом“, а привукла ми је пажњу због тога 

што ју је написао дечак који има само десет година, зове се Алек Гревен. Он пише о томе 

шта маме не воле, шта воле, шта децу и маме нервира и како да се што боље разумеју. 

Мислим да је овај дечак за неке ствари у праву, а за неке не. 

12. фебруар 2016. 

Током дана сам вежбала математику, понављала сам таблицу множења и сама урадила 

око 40 задатака из Мислише, иако ми математика није омиљени предмет. После тога сам 

радила оно што много више волим, вежбала сам енглески и играла игрице. И сутра ћу 

вежбати задатке и писати речи из енглеског, а у паузама гледам цртаће и играм игрице. 

15. фебруар 2016. 

Провела сам дан у Младеновцу, време је било прелепо, шетали смо, обилазили радње, 

куповали неке поклоне за рођендан мојој другарици и мало се уморили. Распуст траје још 

само сутра, баш ми је брзо прошао и радујем се школи, али није било лоше ни то што сам се 

одморила, шетала, играла се, читала књиге, научила да возим ролере и обишла нека 

омиљена места. Кад дође летњи распуст још ће бити боље јер ћу месец дана бити код баке 

и родбине у Црној Гори и уживати у свакаквим активностима. 

Анђела Стојановић II2 
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Дечије стваралаштво 

О  д е ч и ј е м  с т в а р а л а ш т в у . . .   

Трудимо се да наш часопис буде огледало свеукупних дешавања и активности у 

школи. Он прати наставне пројекте, радионице, обележавање важних датума и јубилеја и 

слично. Ипак, најлепши део часописа, без чега и све друго не би имало толико смисла, јесте 

стваралаштво наших ђака. 

У сваком броју представљамо вам најбоље ликовне и литерарне радове, као и неке 

новинарске форме чији су аутори ученици. 

Надамо се да ће неки од ових радова бити тек први кораци у богатом стваралаштву 

наших будућих уметника или новинара. 

 

Данка Стојановић, наставница српског језика 

 

Чудесни свет детињства 

Моје детињство је баш занимљиво и 

чудесно. Правила сам разне несташлуке 

који су за мене били авантуре. 

Желим да вам испричам о авантури у 

којој сам правила фризуру. Све се десило 

једног поподнева. Била сам са баком код 

куће док су родитељи још увек били на 

послу. Важила сам за веома добро дете од 

само шест година. Бака је изашла до 

баште, а ја сам отишла у купатило. Узела 

сам маказе и почела да кратим своје, 

иначе, дуге шишке. Мало по мало стигла 

сам до корена косе. Ово је вама сигурно 

смешно, али ја сам на крају имала 

антенице од шишака. Одсечену косу 

бацила сам иза веш машине, у ћошак. 

Ставила сам шналице како бих прикрила 

шта сам урадила. 

Када се бака вратила ништа није 

приметила. Убрзо је стигла мама, била сам 

јој необична, јер обично не волим да носим 

шналице. Поскидала их је са моје главе, а 

онда - косе није било. Почела је да виче. 

Позвала је мог оца и рекла му шта сам 

урадила. Он је тада био са мојим ујаком и 

нису схватили то озбиљно, већ су се 

смејали.  

После неког времена су и они стигли, 

али се више нису смејали. Добила сам 

забрану коришћења компјутера недељу 

дана. Али, мој отац је добар и већ наредног 

дана је укинуо забрану. Мајка је косу 

нашла пар дана касније приликом 

сређивања куће. 

Искрено се надам да сам вас 

насмејала. Мој савет је да ово никако не 

радите. Бићете смешни, а можете бити и 

кажњени. 

Тамара Трајковић V1 

Дечије стваралаштво 

Рад ученика IV1 
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Себи на дар 

 

Када некоме дајемо нешто, сви се обично трудимо да то буде нешто изузетно и да се 

на лицу драге особе појави осмех. С друге стране и сами себи би требало, с времена на 

време, да поклонимо неко лепо сећање, или осећање, неко ново знање или нешто што ће 

бити корисно за нас, сада или у будућности. Треба сакупљати нова знања, поклонити себи 

шансу за бољу будућност, таложити интересовања, али не сувопарно и са досадом, већ са 

љубављу да то не постане обавеза које бисмо се најрадије одрекли. 

Треба тежити циљу који води ка савршенству, одлажући непотребно и задржавајући 

најбитније, оно што је заиста важно. То су осмех, радост, нада, вера у бољи свет, 

пријатељство и, наравно, љубав, која ствара крила и онда несвесно летимо облацима, иако 

смо овде, на Земљи. 

Сами себи се може много тога даривати. Некада је неопходно себи дати озбиљност, 

некада опуштеност, понекад, чак и замишљеност. Увек прво добро размислити о свему, 

ништа не радити на брзину, већ даривати себи миран минут и бити сам у тишини сам са 

собом, јер ће тада све бити на свом месту. 

Христина Поповић VIII2 

Сањам о 

Неко сања да се вози возом, неко да лети авионом. Ја сањам да имам крила. Било би 

баш лепо кад би се сан испунио. Летела бих и летела и цео свет обишла. У школу не бих 

морала ићи пешице. Долетела бих до ње, док трепнеш и ево ме. До продавнице, 

библиотеке, другарице – свуда бих летела чаробним крилима. 

Зиму бих проводила у кући да се крила не заледе. Лети не бих много излазила 

напоље, јер би се крила превише угрејала. У јесен бих пажљиво летела, јер су јаки ветрови, 

па би ме ветар однео негде далеко. Једино бих пролеће провела у летењу да све обиђем и 

све видим. 

Али, кад мало боље размислим, крила би се уморила од толиког летења. Зато је 

најбоље да и даље свет обилазим ногама. 

Сандра Пошмуга VI2 

Сањам о 

Обожавам музику, посебно поп 

и фолк. Међу мојим омиљеним 

певачицама су Милица Павловић, 

Цеца и Николија. Оне спадају у 

најбоље певачице данашњице. 

Желим да будем као оне – лепог 

изгледа и фантастичног гласа. 

Одувек сам маштала да сам на 

насловним странам и да наступам на 

бинама. 

Често сам као мала узимала 

оловку да ми буде микрофом и пела 

се на кревет да бих имала 

„позорницу“ и певала. На крају 

наступа бих узела папир, цртала 

себе и испод слике написала: 

„Сандра Павловић, највећа поп 

звезда, има концерт у Београду!“. 

Онда бих отишла код маме и тате и 

терала их да прочитају моју најаву. 

Да ме не би обесхрабрили, они су аплаудирали. 

Желим да будем певачица од детињства. Због тога сам се уписала у музичку школу, да 

бих научила нешто о музици. Од своје жеље не одустајем. 

Сандра Павловић VI2 

Ивана Пантелић VII1  
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Нешто о себи 

Како себе описати? То је јако тешко, 

али пробаћу да то учиним што боље могу. 

Зовем се Михаило Ићитовић, идем у 

шести разред Основне школе „Милорад Мића 

Марковић“ и одличан сам ђак. Имам млађу 

сестру. 

Имам браон очи, браон косу, атлетски 

сам грађен и доста јак, јер тренирам карате. 

Моја највећа мана је што увек касним. 

Друга ствар коју себи замерам је да сам 

невероватан инаџија, када нешто нећу да 

урадим, нико не може да ме натера на то. И 

треће, себи постављам превелике циљеве 

које не могу да остварим. 

Осим мана, имам и много врлина. Једна 

је да за ствари које ме интересују имам 

одличну меморију. Врло сам искрен и немам 

тајни. Добар сам друг. Никога не издајем и 

кад год некоме треба помоћи, увек сам ту. 

Не волим дволичне особе и људе који 

оговарају иза леђа. У школи немам омиљени 

предмет, али их све волим, јер је сваки 

посебан на свој начин. Веома волим да се 

такмичим и надмећем и да постављам 

изазове. Моја највећа врлина је што у 

напетим ситуацијама остајем смирен. 

Ето, представио сам се и надам се да 

ме сада бар мало познајете. 

 

Михаило Ићитовић VI2 

Нешто о себи 

Шести сам разред. У петом 

сам био одличан, а у овом 

желим да будем још бољи. Јако 

сам духовит и волим да се 

шалим и на свој и на туђи 

рачун. Моја мана је да сам лењ 

и да ме све мрзи. За мене важи 

изрека: „Што можеш сутра, не 

ради данас.“ 

Имам старијег брата 

Николу, који има 19 година. 

Разлика је седам година између 

нас, тако да немамо много 

заједничких тема за разговор и 

често се свађамо. 

Имам кућне љубимце: пса 

Мишка, мачка Црњу и рибице. 

Са њима најчешће проводим 

време код куће. Кад немам шта 

да учим седим за рачунаром. 

Тренирам карате у клубу Гепард. Нисам сјајан у том спорту, али ми је забавно на 

тренинзима. Играм и кошарку и фудбал из забаве.   

Мислим да сам као и свако друго дете и волим што сам такав. 

 

Немања Павловић VI2 

Дечије стваралаштво 

Рад ученика I1  

Рад ученика I1 на тему јесени 
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Летос сам доживела 

Лето 2015. било је веома лепо. Уместо летовања на мору, одлучили смо да обиђемо југ 

Србије, у ствари да посетимо татине рођаке у околини Врања. 

Пут је трајао четири и по сата. Било је забавно разгледати природу и разна села кроз 

која смо пролазили. После дуге вожње стигли смо код татине тетке Добрице која живи у 

центру Врања. Ту смо провели неко време, а онда смо отишли код тетка Дивне у село 

Кршевица, близу Врања. У околини њене куће тече једна речица, па сам са својим братом 

Мартином отишла да је видимо. 

Била је мала и плитка као поточић, а нас двоје смо бацали каменчиће у њу. После смо 

обишли манастир у близини села и реке Пчиње по којој је добио име Прохор Пчињски. Око 

манастира су брда пуна зелених шума, а иза њих је граница са Македонијом. У дну брда је 

била њива пуна јечма која се пресијавала на Сунцу. Једна зграда манастира се реновирала, 

а у дворишту је било много цвећа о коме су се монахиње бринуле. Шетали смо стазом поред 

прелепе реке Пчиње. Могли смо да је прегазимо и видели смо мале рибе како пливају. 

Песак поред реке је био тако ситан да сам у једном тренутку помислила да сам на мору. 

Увече смо пут смо наставили до стрица Динка, код ког смо преноћили. Следећег дана 

смо отишли до друге татине сестре, Сузане, која живи у селу близу Бујановца. Она има два 

унука са којима смо се играли. Поподне смо кренули кући. Посматрала сам прелепе пејзаже 

док је залазак Сунца обасјавао брда и планине. Прошли смо Грделичку клисуру и место које 

се зове Џеп. У Мали Пожаревац смо стигли касно веома уморни од пута. 

Путовање је било напорно, али је вредело обићи родбину и видети прелепе пејзаже. 

 

Исидора Нешић VI2 
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Каква сам на први поглед 

Није лако описивати било кога, а 

посебно себе. Ипак потрудићу се да будем 

што искренија и да нешто не пропустим. 

Имам тринаест година, ниска сам, 

имам смеђу косу и плаве очи. Као личност 

сам сталожена, не журим, али не волим ни 

одуговлачења. Нисам злопамтило, али 

умем да се увредим и наљутим. 

Кад бих рекла да сам реалиста, не 

бих била у праву, јер ми се чини да сам у 

неком свом свету далеко од реалности. 

То не значи да запостављам своје 

обавезе којих има на претек,а међу њима је и учење. Учим колико треба, а понекад скратим 

време учења. Једноставно, досадно ми је да сатима седим над књигом или свеском. Боље 

учим визуелно, на пример лако памтим слике и лица људи, а за имена ми треба више 

времена. Занимају ме водене површине, жива природа, далека пространства, свемир... 

Волим уметност, волим да читам. 

Задовољна сам собом, мада има и неких ствари које бих променила. Своје недодстатке 

временом и уз велику упорност претворићу у добре особине због којих ће ме други још 

више волети и поштовати. 

Христина Поповић VIII2 

Сањам о 

Моја највећа жеља је да упишем средњу школу IHTS што значи Средња школа за 

информационе технологије. Још као мали на интернету сам нашао ову школу. једини 

проблем је што је то приватна школа и школарина је велика. На сајту школе сам видео и 

обавештење: „Бесплатно за најбоље ученике и посебне погодности за вуковце“. Одмах сам 

знао да је ово права школа за мене и почео сам више да учим. На јутјубу сам гледао снимке 

из те школе и стално маштам да сам ја један од ученика тамо, да сам на часовима. Ђаци 

уместо свезака имају таблете, уместо књига лаптопове. У тој школи је прави рај. 

Имам осећај да бих тамо уживао и зато се трудим да своје снове претворим у јаву. 

 

Михаило Ићитовић VI2 

Ја на први поглед 

Шта могу да вам кажем о себи 

сад кад ме видите први пут? Ја сам 

ђак осмак, један пубертетлија коме 

се расположење стално мења. Не 

размишљам коју ћу школу да упишем 

и шта ћу да учим. Само ми је једна 

жеља у глави – спорт. Тренирам 

фудбал. Висок сам, браон очију, на 

први поглед озбиљан, веома 

културан, пристојан и пажљив. Добар 

сам друг, имам доста пријатеља које 

поштујем и пружам руку помоћи ако 

им затреба. Понекад тврдоглав, 

нерасположен, или пак тако сладак, мио и драг. А за све су криве моје године. 

Понекад не знам шта бих са собом. Могу да лежим по цео дан у кревету. Кад ми се 

појаве бубуљице по лицу веома сам нервозан, онда не могу ни да учим. Тада стижу казне и 

трају и мало дуже, све док се не упристојим и не постанем опет нормално дете. 

Ја сам један обичан дечак, искрен и хиперактиван и волим све што и друга деца мог 

узраста, а што је добро и здраво. 

Лазар Остојић VIII2 

Дечије стваралаштво 

Рад ученика I1  

Рад ученика I1  
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Коме да поверим свој бол 

Свако има проблеме, понекад су сваког дана другачији, понекад дођу и прођу, а 

понекад расту. Тако је и мој бол био све већи и већи. 

Много пута сам хтео да се решим тог бола, али нисам успевао. Коме год да сам 

покушао да се обратим, није ме слушао у потпуности. Прво сам се обратио друговима, али 

њима је увек било до шале, нису разумели мој бол. Обратио сам сестрама и родитељима, 

али није их било брига. Имају и они својих брига, па су ми само рекли: „Проћи ће то“. 

Убеђен да ће ме тај бол пратити до 

краја живота, изашао сам напоље и сео 

на пањ. Био сам сломљен. Помислио сам 

да више немам кога да питам за савет. 

Почео сам да причам о својој тузи 

наглас. Било ми је још теже и заплакао 

сам. Одједном, осетио сам да ми се неко 

приближава. То је била мачка која је 

села мени у крило. Њена мајка је 

угинула и њене сестре, а она је била 

јако болесна. Мислио сам да ће умрети, 

а она је дошла као да и њој треба савет, 

јер зна да је снашла грозна судбина и 

да јој је нестала цела породица. 

Погледао сам је и она мене, обоје смо 

били потиштени. Схватили смо да се 

време не може вратити. Тако смо седели и размишљали. Стварала се веза између нас. 

Спојио нас је бол. 

Од тада, сваког дана кад се вратим из школе, она дотрчи до мене и загрли ме. Воли ме 

и ја волим њу. Кад год имам проблема обратим се њој. Иако је мачка, разуме ме. 

 

Михајло Јаковљевић VIII2 

Учинилa сaм добро дело 

Штa могу рећи зa добрa делa? Могу дa кaжем дa онaј ко их чини, требa да буде веомa 

поносaн на себе. Ове године нисaм чинилa много добрих делa, aли једно сигурно јесам.   

Једног дaнa сам отишла у школу и осећала сам дa ће се нешто лепо догодити. Звоно је 

зaзвонило и нaјaвило почетaк чaсa. Ушли смо у учионицу и рaспaковaли своје ствaри. Првог 

чaса смо имaли српски језик, другог мaтемaтику, а онда је звонило за велики одмор. 

Учитељицa је реклa дa урaдимо и остaтaк зaдaтaкa из књиге зa мaтемaтику. 

Мојој другaрици нису билa 

бaш јaснa двa зaдaткa. Пошто мени 

јесу, желелa сaм дa јој помогнем. 

Зaједно смо прочитaле више путa и 

она је схвaтилa како треба да ради. 

Кaдa се одмор зaвршио, учитељицa 

је ушлa у учионицу и питaлa кaко 

смо урaдили тa двa зaдaткa. 

Неколико ученикa је подигло руку, 

међу њима и моја другарица. Било 

ми је дрaго што је учитељицa 

виделa дa и онa знa. Зaхвaлилa ми 

се после чaсовa на помоћи. 

Осећaлa сaм се лепо, јер сaм већ 

предвиделa дa ћу тога дана 

учинити нешто добро. 

Добрa делa могу бити и мaле 

ствaри, које не морају сви да 

примете. 

 

Катарина Бранковић IV1 

Рад ученика I1  

Рад ученика IV1  
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Представљамо 
 

Од овог броја у часопису имамо и неке нове рубрике, а међу њима и рубрику 

ПРЕДСТАВЉАМО. 

У оквиру ње овог пута доносимо малу збирку литерарних радова ученице Тијане 

Глишић. Њени састави су оригинални, сликовити и врло често духовити. Док се на часовима 

српског језика бавимо анализом ђачких радова, увек је посебна пажња ученика усмерена 

на оно што Тијана има да нам прочита, управо због чињенице да увек пише занимљиво, 

препознатљивим стилом, често са елементима хумора који је близак деци, али уме да озари 

и нас старије. Такође Тијана врло често уме да одушеви неком зрелом и лепом мишљу, 

фином самокритичношћу и изграђеним стилом. 

Зато топло препоручујем да прочитате њене радове и формирате сопствени суд о њима 

или да вам послуже као инспирација за ваше стварање. 

 

Данка Стојановић, наставница српског језика 

Kад зажмурим и кад заспим 

Зовем се Тијана. Несташна сам. 

Луцкаста. Слуђена. Неодговорна. Живим у 

неком свом свету. Често сам несхваћена. 

Родитељи, наравно, мисле другачије... 

Одмахују главом на моје снове. Цокћу. 

Испредају причу о мојој будућности у којој 

сам „чобаница“, јер шта бих друго са овим 

просеком оцена. 

Онда ја цокнем и кажем: „Неправда!“ 

а они мени: „Доста, Калимеро!“ И тако...  

Зато, у овом свету неправде, ја 

затворим очи. И видим себе у свету у коме 

нема неправде, мржње, злобе. У коме ми 

се другарица не подсмева зато што сам 

добила двојку а она четворку из матема-

тике. Затворим очи и видим себе на ТВ-у 

као главну глумицу у играној серији, или 

неком хорор филму, у некој комедији. 

Видим себе како шетам црвеним тепихом 

док ме осветљава хиљаду рефлектора, 

видим себе на насловној страни неког 

часописа. Видим себе како сам славна и 

популарна, видим како ми траже 

аутограме. 

Видим свет другачији од овога: свет 

у коме нема гладних, жедних, сиромаш-

них, беспомоћних, у коме нема прогнаних, 

у коме нема ратова, граница, санкција, 

блокада. Видим како ни у сну ни на јави 

нема батина. Зажмурим и мислим о 

људима којих овде више нема, а ја бих 

волела да буду ту, да их бар још једном видим. 

Зажмурим и мислим о себи каква бих могла да будем сутра. Видим себе у свету у коме 

нема притисака, наметнутних веза, ствари које не волим и не желим а морам зато „што то 

тако треба“. Видим себе на позорници али не као Станију и Сорају, већ као Оливеру 

Марковић, Јадранку Стојаковић или Ружицу Сокић, на пример. И како певам „Потражи ме у 

предграђу“... 

Кад спавам, ја спавам и немам снова. Кад затворим очи, ја сањам далеке неке 

пределе, хватам звезде, достижем неслућене висине. Кад само затворим очи, већ сам у 

бољем свету. 

Тијана Глишић VI1 

Представљамо 

Сара Павловић VI1 
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Мој крај 

Да сам баш неки таленат за географију, и нисам. Тешко ми је, због тога, да са 

сигурношћу путнику намернику објасним на ком се тачно степену географске ширине и 

дужине налази мој крај. Не знам ни да потенцијалном новом госту објасним да ли ће од 

Београда кренути на север или на југ, источно или западно, да би дошао до Мале Иванче. 

Када сам далеко, ослушнем своје срце. Оно ми увек покаже пут до мог краја и мог завичаја. 

Мала Иванча је село које се налази недалеко од Београда. У том селу налазе се 

прекрасне улице пуне цвећа и дрвећа. Мој крај је најлепши управо у јуну. Онда кад све 

озелени и ошарени. 

Прави је осећај када ујутру идем у школу. Удишем чист ваздух и посматрам дворишта 

људи који већ од раног јутра седе и уживају на својим терасама. Гледам кровове кућа 

окупане јутарњим сунцем. Срећна сам када махнем Анђи пекарки и осетим заносан мирис 

свежег пецива. Урезујем сваку слику у сећање и срце ми је пуно. 

Уживам у вожњи бициклом са својим друштвом из краја. Често одлазимо до оближњег 

језера Трешња и уживамо купајући се. Зими се језеро заледи па направимо клизалиште и 

клизамо се до миле воље. 

Могла бих да нашироко и надугачко причам и пишем о мојој Малој Иванчи. Да 

описујем њене брежуљке, њене шуме, ливаде, ону речицу Раљу што Малу Иванчу раздваја 

од Малог Пожаревца и Поповића. Да описујем каква је у пролеће, лето, јесен и зиму. Да вам 

кажем како је сада најлепша, како сва буја, расте, жубори, зуји, бруји, мирише. Могла бих и 

не бих лагала. Али шта је опис свега тога? Па свака шума је подједнако лепа, сваки поток, 

водоскок, сваки лептирић ма где на свету био је леп. 

Удишем тај ваздух пун мириса.Ослушкујем поново и поново. Поново и поново упијам. 

Упијам сваку слику, сваки покрет и звук. Урезујем их опет у своје сећање и у своје око. И 

опет ми је срце пуно. 

Једнога дана, када будем била далеко од родног краја, извући ћу те слике из свог ока 

и из свог сећања... Оне, те слике, чуваће ме и враћати родном крају - тамо где сам се 

родила, направила прве кораке и тамо где су моји корени и где је све моје. 

 

Тијана Глишић VI1 

Љиља Савић V1  
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Један смешан догађај 

Постоје догађаји који нам се 

урежу дубоко у сећање. Неки се 

препричавају, понешто им се 

одузме, најчешће им се дода по 

принципу да „од комарца направе 

магарца“. Неки су догађаји тужни, 

неки смешни. Неки служе као наук 

за будућа времена. 

Тај догађај ћу вечно памтити. 

Било је то у школи, на шестом часу. 

Верујем да ће га памтити и моји 

другови. Имали смо географију. 

Претходног дана, односно вечери, 

остала сам до касно гледајући неку 

серију, па сам на часу са напором 

покушавала да одржим концен-

трацију и испратим наставу. 

Наставница је причала нешто о 

космосу и питала како га ми 

замишљамо. Само за тренутак склопила сам очи и почела да замишљам свемир. Капци су ми 

постајали све тежи и тежи... Комете, Сунце, звезде, нису више били тако битни, мени је 

било тако лепо док сам тонула у све дубљи сан. 

Нечији телефон је продорно зазвонио. Тргла сам се. Око мене се орио смех мојих 

другова. У односу на мене, сви су били много виши. Схватила сам да се налазим да поду и 

да сам се ту нашла пошто сам, када сам се тргла из сна, пала. Они - моји другови, сви до 

једног, „плакали“ су од смеха. Наставница се ухватила за главу. Није могла да верује шта се 

дешава. 

Физичких последица, хвала Богу, није било. Неке друге последице осетила сам већ на 

следећем часу географије. На контролном, за који нисам знала, јер сам информацију о 

контролном преспавала, добила сам лошу оцену. По школи је почела да се препричава 

прича о мом спавању на часу и паду са столице. Причи су, наравно, додали и део да сам 

ужасно хркала. 

Не љутим се на своје другаре. Драго ми је да сам их насмејала. Што се тиче лоше 

оцене, прионула сам на учење. Преко дана учим а увече, уместо да гледам серије, одлазим 

на спавање, као свако послушно дете, на време. Схватила сам да су школа и концетрација 

на часу битнији од неке тамо серије. Серија има репризу, школа и живот не. „Одбачену“ и 

„Малу невесту“, по свему судећи, моћи ћу да гледам и када завршим факултет. Трајаће оне 

још дуго, дуго... 

Тијана Глишић VI1 

Представљамо 
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Портрет мог деке 

Како одрастам, на жалост, схватам да живот не чине само лепе ствари. Као жива бића 

предодређени смо да се рађамо, растемо, старимо и умиремо. Прошле године смо о томе 

учили у биологији када смо проучавали биљке, ове године учимо о тим процесима код 

животиња. Ваљда то тако треба. Међутим, тешко је, ужасно је тешко када умиру људи. Још 

теже је кад заувек оде неко ко ти је драг. То много боли. То ужасно боли. 

Срећна сам. Имам маму, тату, секу. Имам две бабе, стричеве, тетке, ујаке. Немам 

ниједног деду. Због тога сам тужна. 

Деда Мисе, татиног тате, сећам се као кроз маглу. Имала сам две године када је он 

умро. Сећам се само да ме звао Мицо, возио ме на трактору, цупкао на крилу. Дуго сам га, 

онако малена, тражила по кући. Узалуд! 

Деда Бана се бољем сећам. Деда Бане је био мамин тата. Када год бих отишла у Мали 

Пожаревац, деда би ме водио у продавницу, куповао слаткише и играо се са мном, бранио 

ме када би ме родитељи критиковали.Радио је са мном домаће задатке, ваљао се са мном по 

поду, трчао са мном, све радио за мене. Звао ме Тико. Моју сестру Јовану звао је Зврк. 

Правили смо планове за будућност. Деда је хтео да једног дана игра на мојој свадби. 

Онога мајскога дана кад сам га последњи пут видела, дуго, дуго, дуго ме је гледао, нежно, с 

љубављу, с поносом. Чини ми се, сада када вратим филм, да сам у његовим зеленим очима 

тада видела сузе. 

Умро је те мајске ноћи док сам ја мирно спавала у свом кревету. Ујутру су ми само 

рекли да је деда умро. Нисам схаватала што то значи: „Деда је умро!“. Гледала сам маму, 

тужну и очајну, сломљену од бола. И нисам схватала шта то значи: „Деда је умро!“. Гледала 

сам ковчег и дедино воштано тело и заувек склопљене очи и нисам знала шта то значи: 

„Деда је умро!“. 

Сада знам. Остала је празнина. Остале су фотографије, видео снимци, сећања. Остале 

су успомене и ова њихова крв што тече мојим венама. Поносна сам што сам их имала у свом 

животу. 

 

Тијана Глишић VI1 
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На пустом острву 

 

Сто пута сам пожелела да сам на пустом острву. Негде далеко где нема школе, 

наставника, тешких предмета, где нема родитеља и њихових критика. Негде где ћу 

бити сама. Кажу да је довољно нешто желети довољно јако и довољно дуго и онда ће се 

то остварити. Зато затварам очи и покушавам да се „телепортујем“ у неки други 

простор, далеко од кеца из историје и тројке из математике. Желим на пусто острво! 

Желим на пусто острво! Желим на пусто острво! -  понављам у себи. 

Изненада почињем да се давим, грчевито се борим за ваздух, уста су ми пуна 

слане воде. Млатарам рукама а онда тонем у мрак. Будим се, а око мене само вода, 

вода, вода и мало копна на коме стојим. Схватам да сам на пустом острву и да ми се 

испунила жеља. Али, пази шта желиш! Можда ти се и оствари. 

Крећу први проблеми. Жедна сам а од кока-коле ни трага. Гладна сам, а нема 

пице. Зваћу маму да ми нешто пошаље! Нема телефона. Бесциљно лутам. Од глади већ 

ми се причињавају печени пилићи. Ноге ме боле, већ су ми жуљеви поискакали, а од 

жеђи ми испуцале усне. Послаћу своју јадну слику па ће неко да је лајкује на фејсу, а и 

сетиће се да ми је потребна помоћ. Мислим, ваљда ће се сетити. Али, на пустом острву 

нема фејса. 

Вриснем, а од мог вриска из оближњег шумарка излети јато птице. Диже ми се 

коса на глави од њиховог крика. Изненада, угледам козице како пасу. Помислим, ето 

мени млека. Сад ћу да помузем козу и све ће бити у реду. Ја, која нисам знала разлику 

између козе и краве! Ја, којој козе ужасно смрде! НЕМА ШАНСЕ!  

Радије ћу умрети од глади и жеђи. Уосталом ја млеко НИКАДА не пијем без 

плазма кекса и НЕСКВИКА. На једном дрвету наранџе. Још кад био имао ко да их 

ољушти, па да макар мало утолим глад. Где си сада моја добра мамице? Црева почињу 

да ми завијају. Још увек лутам, лутам, лутам. Видим извор, али немам чашу. Иде ми се 

у ВЦ. Нема тоалета. Нигде људског бића да ми пружи утеху, да ме држи за руку, милује 

ме по коси. Да бар хоће људождери да наиђу па да ме поједу, да ме спасу ових мојих 

мука. Него, ионако сам жгољава, баш би се овајдили од мене. Једино што би могли са 

мном зубе да прочачкају. 

Наилазим на неку пећину. Улазим унутра. Одједном, сви ликови из филмове 

страве и ужаса израњају из пећинске таме, даве ме, стискају, вуку. Искезили се на 

мене и не дају ми мира. Бежим главом без обзира и поново сам напољу. Засукаћу 

рукаве па ћу да радим. Да. Копаћу. Риљаћу. Куваћу. Сетим се Робинзона и његових 

цака. Али, Робинзон је био у предности. Лако је било њему. Он је имао све. Имао је 

алат, старе ствари са насуканог брода, пшеницу, јечам, пиринач. Има је Петка, пса, 

мачку. Довољно за почетак. Ја немам никог и немам ништа. И не знам ништа. Неке 

животне ствари ја не знам ни за двојку. 

Нека ме однесе море заувек. Нека ме заувек успавају морски таласи. Шта ће 

мени овакав живот. Залетим се ка мору да ме заувек привије у свој загрљај. Љуља ме 

велики талас и ја тонем у сан. 

Из даљине допире нечији глалс. Неко ме дозива по имену. Отварам очи и схватам 

да сам у свом кревету. Стежем постељину плаву као море. Нема пустог острва, ни 

коза, ни жуљева. Мама ме зове да учим историју и вежбам математику. Жалим јој се 

на наставнике, на школске другове, на злу судбину. 

Мама каже: „Ти си, Тијана, мимо света. Па шта ти хоћеш? Хоћеш можда на пусто 

острво?“Нека, хвала, мама. НИКАДА ВИШЕ! 
 

Тијана Глишић VI1 

Представљамо 
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Писмо 

 

Драги моји другови, 
 

Досадило ми је више да „блејим“ у монитор, да куцкам по 
тастатури и шаљем мејлове. Досадило ми је више да своје мисли, 
осећања, жеље, збијам у 2-3 речи. Досадило ми је више да водим рачуна 
о протоку интернета и молим Бога да не нестане струја. 

Ја, драги моји другови, хоћу једно право правцато писмо. Знате, то 
је оно што се напише руком, лепим рукописом па се онда стави у 
коверат на који се налепи поштанска марка и онда се тај коверат 
убаци у поштанско сандуче. Хоћу да се радујем поштару када позвони 
на вратима и викне: „Писмо за Тијану!“ 

Питате се откуда то. Пре неки дан, претурали смо по старим 
стварима. У једној кутији, мама је нашла свежањ писама увезаних 
црвеном машницом. Давно, давно (мама ће ме убити због овог 
„давно“), дописивала се са девојчицом коју је упознала преко дечијег 
часописа „ТИК-ТАК“. Никада се нису званично упознале, али је 
преписка трајала годинама. Прва писма, дечија, невина (јер су обе 
имале 9-10 година) заменила су озбиљнија писма препуна размишљања 
о животу, будућим занимањама, а онда и о ратовима, страдањима, 
избеглицама. 

У једној другој кутији, тата је нашао своја писма „из војничких 
дана“ - црвена, розе, цветна. Није ми јасно зашто се мама одједном 
смрачила и рекла да су та писма „неписмена“ и да их „коначно треба 
бацити тамо где им је место - у канту за ђубре“. Тата се само слатко 
насмејао. 

Пронашли смо и старе часописе у којима су Јанез, Амира, Самира, 
Горан, Зоран, Јасна, Весна, Самир, Јасмин, позивали на дописивање 
младе широм Југославије. 

Заиста бих волела да добијем писмо. Зато, драги моји другари, 
уместо да ми шаљете е-mail или СМС, молим вас да ми пошаљете 
једно писмо. Не тражим да буду дугачко, да задовољи форму и 
стандарде. Нећу у њему тражити грешке, језичке и граматичке. Само 
ми пишите. Да се вратимо традицији писања писама и да се вратимо 
у неко друго време које је, тврде старији, било много лепше... 

 

Ваша Тијана 
 

Тијана Глишић VI1 
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Учење и забава 

На часовима српског језика ученици у Поповићу су учили о медијима и читали дечије 

часописе у штампаној и електронској форми. 

Забавне стране 
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Смешна страна школе 

 

 

 

Саобраћајна секција 

 

На часовима саобраћајне секције ученици петог разреда су 

учили о појмовима у саобраћају и саобраћајним знацима. 

Наставник показује један од знакова опасности који 

означава близину дела пута на коме домаће животиње под 

надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута. 

Наставник пита: Шта тај знак означава? 

Један ученик одговара: У близини је фарма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески или српски 

 

На часу српског језика 

наставница пита: Да ли знате шта је 

то бестселер?  

Ученик одговара: То је кад 
нема целера. 

Падежи 

 

На часу српског језика ученици 

увежбавају падеже. 

Наставница пита ученика: Како 

гласи вокатив од именице хлеб? 

Ученик одговара: Хеј, дај ми мало 

хлеба! 

Понашања бициклиста у саобраћају 

 

На часу саобраћајне секције 

разговарају наставник и ученици о 

сигурности у саобраћају. 

Наставник: Како се постиже сигурност 

и која су правила за кретање бициклиста на 

путу? 

Ученик: Бициклиста треба да носи на 
леђима знак СТОП. 

На табли 

 

Учитељица је написала реченицу 

на табли и поставља питања ученику. 

- Никола, где се налази субјекат, 

а где предикат? 
- На табли! – одговара Никола. 

Крај 

 

Учитељица и ђак разговарају на часу 

математике. 

- Бане, ако ти, на пример, имаш осам 

јабука, па узмеш још четири од брата, 

какав ће бити резултат? 
- Туча! – одговара Бане. 

Ваздух 

 

На часу српског језика 

учитељица пита: 

- Кажи, Ниџо, каква је именица 

ваздух? То је лако питање. 

Никола није мислио да је то 

лако питање, па је одговорио: 

- Ваздух је именица без боје, 
мириса и укуса. 

Извори енергије 

 

- Који су извори енергије? - 

пита учитељица Николу. 

- Телевизор, радио, 
телефон,... – одговара Никола. 

Здрави зуби 

 

Учитељица Ружа на часу природе 

и друштва саветује ученике. 

- Треба често да идете зубару да 

вам зуби буду здрави и да не идете 
зубару. 

У школи се учи, али може бити и забавно, 

а понекад и смешно. 

 

Бранислав Васић III3 
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Шта је још било 

E x c u r s i o n  

Nous sommes allés à 

l’excursion, à Zlatibor. Dans 

le bus, nous avons écouté 

de la musique, et après, on 

a visité le musée en plein 

air. Le soir, à la discotheque, 

on a chanté et on a dansé: 

les garçons étaient le plus 

souvent assis et moi, je 

dansais. J’ai dormi juste une 

demi-heure. Vendredi, nous 

avons marché. J’ai fait 

quelques nouveaux amis que 

je trouve interessants. Nous 

avons joué à „istina-izazov“ 

au retour. On est rentrés 

vendredi soir: c’était parfait, 

et je ne peux pas y penser 

sans être triste. 

 

Anđela Simić VII2 

E x c u r s i o n  

Nous avons roulé par Sarganska osmica (Le huit de Sargan). Après, on a séjourné à 

Domaci kutak. Nous étions à la discothèque. J’ai partagé la chambre avec Natasa et Jelena et je 

portais mes pantoufles Mickey Mouse. J’ai coupé une mèche à Andjela; et, avec Luka et Mihailo, 

nous avons jonglé avec des pommes. Avec Nikolina; on a courru dans les escaliers; parce qu’on 

a oublié la clé de la chambre. 

Nous avons visité le vieux village de Sirogojno et le monastère Blagovestenje. 

Au retour, dans le bus, j’étais malade.   

Slađana Vasić VII2 

Забавне стране 
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С а ј а м  к њ и г а  

У петак, 30. октобра 2015. били смо на Сајму књига. Било је супер, разгледали смо 

много књига са наставницом српског и свако је купио по неку. Ја сам одабрала књигу 

„Истина о љубави“. После смо се поделили у три групе и наставили обилазак хала у којима 

је било прибора за математику, биологију, хемију... 

Анђела Марковић VII1 

С а ј а м  к њ и г а  

Наставница француског и наставник 

физичког су одлучили да добре ђаке воде на 

Сајам књига 30. октобра 2015. године. Из нашег 

разреда је ишло петоро ђака и толико из седмог. 

Кад смо стигли на Сајам, сачекали смо другове и 

наставницу из Мале Иванче и онда ушли. 

Поделили смо се у три групе, јер су била три 

наставника. Видели смо много занимљивих 

ствари, осим књига, било је разног прибора за 

школу и друштвених игара. Исидора је тражила 

руске бајке па смо обишли све штандове. Од 

шетања и разгледања смо се уморили па смо 

свратили у кафић на кратки одмор, а онда 

наставили разгледање. Највише нам се свидела 

једна интересантна лавиринт коцка. Слушали смо 

причу једног руског писца поред ког је седео 

преводилац и преводио. 

Кад смо све обишли, састали смо се са 

осталима и пошли на аутобуску станицу. Дан је 

био веома забаван и волели бисмо да се понови и 

наредне године. 

 

Сандра Пошмуга и Марина Димитријевић VI2 

Е к с к у р з и ј а  

У аутобусу је било супер, мада је музика могла да буде гласнија, јер би тада 

атмосфера била боља. Обишли смо много лепих места, а највише ми се свидело када смо 

били на Златибору. Собе су биле лепе, а и дискотека и имали смо много доброг диџеја. Ноћу 

је забава била у ходнику када смо са разредном причали вицеве до 4 ујутру. 

Мислим да смо се скоро сви позаљубљивали, што је веома лепо.   

Свидела ми се вожња 

возићем ћиром. Мало је било 

досадно док није дошла раз-

редна и све нас забавила игром 

глувих телефона. У Сирогојну је 

дивно, посебно оне кућице од 

дрвета. И Дрвенград је леп, 

само ми је криво што нисмо све 

обишли. У манастиру Благо-

вештење смо научили много 

тога док смо слушали водича и 

сви су били пристојни. 

Кад смо се враћали мало 

смо спавали, а после смо играли 

игру истина или изазов и 

певали смо. 

 

Анђела Марковић VII1 

Ивана Пантелић VII1  

Ивана Пантелић VII1  
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Ученици 7. и 8. разреда на екскурзији 


