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Драги читаоци, ове године у Чаролијама пишемо о активостима ученика и 

наставника у школи и ван школе, ту су најбољи литерарни и ликовни радови ученика и 

пројекти које су израдили самостално и уз помоћ наставника. Неколико страна смо 

посветили екологији и културним дешавањима, и представљамо вам писца Уроша 

Петровића. Педагог је припремио текст о насиљу међу децом и решавању конфликата. 

Читајте и уживајте! 

 

Ш к о л с к и  д а н и  

Првог септембра кад ђаче у школу долази 

лето полако пролази 

У свакој клупи једно ђаче седи 

његова памет неизмерно вреди 

Сваки ђак је велики борац 

он осваја школски дворац 

Дани распуста за ђаке су глупи, 

јер не седе у школској клупи 

Душан Гајић, Милош СтевановићIV2 
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Ове школске године 
 

Развојни план, Самовредновање и Протокол за заштиту деце од насиља ове 

школске године су повезани активностима које треба да охрабре ученике да слободно 

износе своја мишљења и запажања, развију колективни дух и сарадњу, и подстакну их 

на креативни рад кроз рад секција 

Разговори са ученицима и наставницима су указали на проблеме у 

комуникацији између ученика и наставник – ученици. На почетку школске године у 

школи је формиран Школски тим за заштиту деце од насиља и сачињен је Програм за 

заштиту ученика од насиља и мере за превенцију насиља и мере за интервенцију у 

случају да до насиља дође. 

Ученици су упознати са радом Тима, на часовима и појединачно кроз 

разговоре са члановима Тима, а у холу школе истакнуто је обавештење о формирању 

Тима, члановима, ланцу одговорности у случају насиља и дефиниције различитих 

облика насиља. 

Чланови Тима за заштиту деце од насиља, педагог и библиотекар, су у свим 

одељењима виших разреда разговарали са ученицима о проблемима понашања 

ученика, конфликтнм ситуацијама и могућим случајевима насиља. Ученици су говорили 

о понашању својих другова и другарица које није увек примерно, и добијали су савете 

како да реше несугласице и сукобе у школи разговором. Било је и притужби на начин 

како поједини наставници комуницирају са ученицима, чланови Тима су разговарали са 

наставницима о томе, па се атмосфера на неким часовима побољшала. 

Поводом Дана толеранције 16. новембра припремљен је текст који је 

прочитан ученицима, али се и 

пре и после тог дана 

разговарало са ученицима о 

потреби да се поштује туђе 

мишљење, да не треба имати 

предрасуде према другима само 

зато што су другачији од нас, 

да о свему треба разговарати и 

да се проблем може решити ако 

су сви спремни да сарађују. 

Педагог и библиотекар су 

разговарали са ученицима и 

поводом Дана дечијих права, 

Дана људских права, а у вези 

са тим о равноправности 

полова, и поводом Дана борбе 

против ХИВ-а о потреби да 

бринемо о свом зрављу. 

Ученици се охрабрују да постављају питања у вези са здрављем, одрастањем, односом 

међу половима. 

У марту 2009. године је формиран Вршњачки тим у коме су по два ученика 

из сваког одељења виших разреда, али се могу укључивати и остали ученици у 

решавање сукоба у одељењу. Са ученицима свих одељења су педагог и библиотекар 

разговарали о улози Вршњачког тима, о важности да се сваки сукоб у учионици мора 

разрешити што пре. Ученици су предложили да се ради побољшања атмосфере на часу 

мало промени рад наставника на часу и да ученици раде у групама, да добију задатке 

који ће запослити сваког ученика и онда ће и они који нису много заинтересовани за 

час моћи да покажу неко знање, вештину и креативност. 

Чланови Вршњачког тима посетили су, заједно са педагогом школе, Центар 

за социјални рад Сопот. 15. маја 2009. године. Психолог Катица Жујовић их је 

упознала са радом Центра и разговарала са њима о проблему вршњачког насиља и 

породичног насиља. Објаснила им је да насиље не треба скривати и да треба да 

реагују кад се појави насиље и пријаве случај за који знају било некоме у школи, било 

обраћањем Центру. 
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Пројекти 
 

Ученици трећег и четвртог разреда имали су заједничке часове у Поповићу, 

представљали су се друговима, рецитовали, глумили, такмичили се у квизу из 

математике, играли фудбал и забављали се. Ти часови су били били веома успешни, 

ђацима се свидело дружење и предложили су да буде још таквих часова 

Ученици старијих разреда су се на часовима грађанског васпитања упознали 

са појмовима: права, дужност, одговорност, толеранција. Израђују пројекте који их уче 

креативности и подстичу на бољу комуникацију ради решавања заједничког задатка, 

мотивисани су, јер се најбољи 

радови излажу у холу школе. 

Ученици седмог и осмог разреда 

који похађају грађанско 

васпитање су посетили Сопот у 

октобру 2008. године и обишли 

основну и средње школе, 

Скупштину општине, Центар за 

културу и Градску библиотеку и 

упознали се са радом ових 

установа и институција. 

У шестом разреду на 

часу географије обрађена је 

наставна јединица Људске расе. 

То је била прилика да ученици 

покажу своју креативност у 

припремању наставних средстава 

за час, да разговарају о 

различитостима и поштовању тих различитости. 

Одржан је час биологије у осмом разреду са темом Болести зависности. Сви 

ученици су се укључили и причали како препознати особу која користи наркотичка 

средства, колико је зло алкохолизам и наркоманија, како се супротставити томе. 

Ученици су припремили материјал за час. 

Ученици су самостално израђивали пројекте из енглеског и француског 

језика, неки су врло успешни и 

изложени су у холу школе и у 

учионицама. 

Ученици шестог 

разреда су за имали задатак да у 

оквиру приче о француској 

култури презентују француске 

специјалитете, да напишу 

рецепте и да спреме јело које су 

на часу испробали. 

За време зимског 

распуста за ученике је 

организовано предавање о бо-

лестима зависности у органи-

зацији Београдског еколошког 

центра. Пројекат је назван 

Здрава школа. Одржан је квиз 

информисаности за ученике свих 

школа Општине Сопот, ученици наше школе су освојили друго место. Ученици VIII -1 

су, уз помоћ педагога, направили пројекат – јавну презентацију за борбу против 

пушења и тај пројекат је проглашен најбољом јавном кампањом. 

Ученици су радили и ликовне радове на тему „Здрав живот“ поводом 31. 

јануара Дана без дуванског дима. 
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Дан планете Земље 
 

Први масовни протести за заштиту животне средине десили су се 1970. 

године када је и званично 22. април означен као Дан планете Земље. У више од 150 

земаља у свету обележава се овај дан. Ове године почиње кампања „Зелена 

генерација“. 

Кампања ће трајати до наредне године, када ће бити обележен јубилеј 40. 

година од прве прославе овог значајног датума. Планирано је да се у мрежу „Зелена 

генерација“ до следеће године укључе грађани који ће покренути личне или 

колективне акције решавања проблема попут климатских промена или светске кризе у 

водоснабдевању. Осим тога, у децембру 2009. године биће донета одлука о новом 

споразуму о климатским променама који ће заменити постојећи Кјото протокол. 

Због тога је овогодишња прослава Дана планете Земље усмерена на 

грађанске иницијативе у области обновљивих извора енергије и смањења зависности 

од фосилних горива, ангажовање појединаца на одговорној и одрживој потрошњи, 

стварање нове зелене економије која би смањила сиромаштво и увођење тема о 

проблемима животне средине у образовни систем. 

Министарство животне средине и просторног планирања Србије подржава 

глобалне и појединачне акције усмерене на очување животне средине, те је покренуло 

акцију Очистимо Србију у сарадњи са грађанима, локалним самоуправама, привредом и 

медијима. 

Осим чишћења огромног броја дивљих депонија у Србији, планирано је 

решавање проблема управљања отпадом, као и едукативна кампања о потреби заштите 

животне средине 

Поводом Дана планете Земље на часу географије у осмом разреду изведена 

је теренска настава, ученици су разгледали предео око школе и разговарали о 

загађењу земљишта, воде и ваздуха. На часовима биологије ученици шестог и седмог 

разреда су се придружили акцији Очистимо Србију, израдили су транспаренте и 

разговарали са мештанима у вези са очувањем животне средине. 

Ученици су израдили и литерарне и ликовне радове на тему „Небо више није 

плаво“. 
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Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о  

Небо више није плаво 

А није ни здраво. 

Имамо лето и зиму 

И нарушену климу. 

Час је лето, а час зима- 

То доноси тугу свима. 

По небу плутају облаци сиви, 

Тешко је да се са њима живи. 

Сада мрзимо сваку машину, 

Која у небо дува црну прашину. 

Нек свако размисли у својој глави 

Зашто се небо све мање плави. 

Ове стихове старијима пишемо 

Да бисмо могли лакше да дишемо. 

Овако се бори свако дете, 

За бољу будућност наше планете. 

Ивана Јекић V1 

Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о !  

Ало, људи! Да л’ сте луди 

Да л’ гледате само право? 

Видите ли да нам небо, 

Није више тако плаво?! 

Није више плаво, није, 

Јер смог нам се небом вије. 

Фабрике нам живот кваре, 

И разне нам справе праве. 

Нису свесне ни шта раде, 

Природу ће да загаде. 

Небо више није плаво, 

Сад је црно и скроз тамно. 

И птице се на нас љуте, 

Невољу нам оне слуте. 

Филтери нам много скупи, 

Аман, људи, да л’ сте глупи!? 

Промућкајте мало главом, 

И схватите једном више. 

Наставите ли овако 

Неће моћи да се дише! 

Хеј, људи, хеј, свете, 

То вам каже једно дете! 

Јована Несторовић VII1 
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С и в о  н е б о  

Сваког јутра кад устанем, 

ја сам себи кажем здраво 

Ал’ угледах црни облак, 

небо више није плаво. 

Имао сам куцу, мацу, 

нико од њих није жив. 

Небо више није плаво, 

ауспух је за све крив. 

Небо више није плаво, 

као што је било пре. 

Волео бих да је боље 

фабрикама кажем не. 

Александар Тиосављевић VII2 

Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о !  

Небо више није плаво, 

као да је вирус на небо пао! 

Авиони, мотори и фабрике, 

уништавају небо и паприке. 

Небо више није плаво, 

а то није здраво. 

Плави облаци су сада сиви, 

гасови ослобођени. 

Небо више није плаво, 

већ ружно и прљаво. 

Није плаво к’о раније, 

а сада нам треба што плавије. 

Небо више није плаво, 

а то није здраво. 

Сашка Ивковић VII2 

 

 

Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о  

Небо више није чисто, моја нана рече. 

А ни сунце није исто и све више пече… 

Небу боја није иста, више није плава. 

А кад летње кише лију не мирише трава. 

Некад након мраза, снега, пролеће нам дође, 

Смењује га летња жега, па јесење грожђе. 

Како нани да објасним да небо квари људски немар. 

Индустрија све нам даје, ал’ узима неба дар. 

Невена Стевановић VII1 
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Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о !  

И ево да се захвалим свету 

што сам гледала птице у лету, 

а сад ништа није исто, 

фабрике су уништиле све што је чисто 

и онај ваздух што беше здрав. 

Чуде се људи што још негде 

мили по неки мали мрав, 

аутомобили јуре као луди, 

па је нормално да свако полуди. 

Небо више није плаво, 

размисли мало, луда главо. 

Ратар се мучи, ал’ ништа не вреди 

кад нико ваздух више не штеди. 

Треба нам сунце, треба нам трава, 

да би жива бића била здрава. 

Око мене свет се руши, 

јер цигарете свако пуши. 

Слушајте, људи, оставите дрогу, 

живите, имајте своју слободу. 

Њих није брига где се баца смеће, 

било на путу или на цвеће. 

А свака нас животиња моли, 

Да ли знате како боли 

када се руши наш дом свом 

прљавштином том. 

 

Наташа Буквић VII1 

 

 

 

 

 

Н е б о  в и ш е  н и ј е  п л а в о  

Небо у мом крају више није плаво. У близини мог краја је ливница која 

загађује целу околину. На ливници нису уграђени филтери, па издувне гасове ветар 

разноси и на околна села. Људи у мом крају тога нису свесни. Моја околина је преко 

ноћи постала загађена, а уз то све више је мојих комшија и другара који су добили 

астму. Та грдосија, како је ја зовем, је највећи ризик у насељеном месту. Загадила је 

воду, ваздух и земљиште. Ваздух је до јуче био скоро чист, планински, али данас, 

данас је прича другачија. Не постоји чаробан штапић који ће учинити да небо над 

Малим Пожаревцем поново буде плаво. Једино решење је у нама самима, и у нашој 

свести. Можда ће једног дана неко чути моје речи и ливница буде измештена из 

насељеног места. Тада ће недељно сивило нестати, и небо ће поново бити плаво. 

Сашка Ивковић V II2 
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Култура 
 

Чланови секције млади Енглези и библиотечке секције посетили су Сајам 

књига и успешно учествовали у квизу енглеског издавача Longman У сарадњи са 

Градском библиотеком у Малом Пожаревцу обележен је месец књиге; ученици су 

посетили библиотеку, 

разговарали о књигама, 

ликовне и литерарне радове 

изложили су у просторијама 

библиотеке. 

Ученици нижих 

разреда су се дружили са 

песникињом Милијаном 

Мартиновић. Ђаци су прво 

читали песме из књиге „Пут 

у земљу Маштарију“, онда је 

песникиња говорила о 

стварању песама и читала 

песме из нове збирке 

песама за децу коју 

припрема. 

У оквиру Дечије 

недеље организован је 

пригодан програм за ђаке 

прваке и њихов пријем у 

Дечији савез. Започела је акција Бирамо најлепшу учионицу и ученици у Малом 

Пожаревцу су се заиста потрудили да уреде своје учионице. У Поповићу учионице су 

уређене, пуне ђачких радова и разноврсних наставних средстава, једна учионица има и 

збирку старих предмета које су ученици и наставник сакупили за наставу народне 

традиције, у другој је телевизор који се користи за потребе наставе. 

Ученици наше школе су се представили својим друговима из свих основних 

школа наше општине и Машинске школе на манифестацији „Ђаци за ђаке“ у Центру за 

културу Сопот 4. децембра 2008. године. Рецитовали су, Јована Несторовић је говорила 

своју песму, вокална група је певала изворне народне песме и плесна група Crazy cats 

је плесала уз рок музику. 
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С в е т с к и  д а н  к њ и г е  

Светски дан књиге, који се прославља у целом свету 23. априла према 

одлуци UNESCO-а из 1995. године, већ неколико година обележава се и у Београду. 

Светски дан књиге и ауторских права проглашен је на конференцији 

UNESCO-а 15. новембра 1995. године у знак сећања на 23. април 1616. године, када 

су, према различитим календарима, преминула три великана светске књижевности: 

Мигуел де Сервантес, Вилијам Шекспир и Гарсиласо де ла Вега, ел Инка. Пре УНЕСЦО-

а, на идеју да се обележи овај дан дошли су далеке 1926. године књижари у Барселони 

који су одлучили да сваком купцу књиге 23. априла поклоне по један цвет. Такође, на 

овај дан у Шпанији се свечано додељују и награде Сервантес, једно од најзначајнијих 

књижевних признања за хиспанске писце. 

Пре неколико година овај датум је ушао у календар културних дешавања у 

Београду и другим местима у Србији. Пригодни програми се организују, пре свега, у 

библиотекама и домаћим и страним културним центрима, а ове године у прославу се 

први пут укључила и Задужбина „Доситеј Обрадовић“ из Београда. Задужбина носи име 

познатог српског књижевника Доситеја Обрадовића који је 1783. године у књигама 

Живот и прикљученија и Писмо љубезном Харалампију објавио свој просветитељски 

програм у коме се залагао за ширење образовања међу Србима. Посебан програм за 

Дан књиге припрема и Библиотека града Београда. 

Ученици осмог разреда присуствовали су обележавању Светског дана књиге 

у Градској библиотеци Сопот 29. априла 2009. године. После приче о почетку 

обележавања тог дана ученици наше школе и ОШ „Јелица Миловановић“ из Сопота и 

Економске школе Сопот су казивали познате стихове, разговарали о књигама које 

читају и препоручивали их својим друговима, говорили о вредности књиге и својим 

списатељским афинитетима. Ученици су поводом овог дана израдили и ликовне радове 

и они су били изложени у холу Библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К њ и г а  ј е . . .  

Гледала сам филм у коме су рекли да је књига човеков најбољи пријатељ. 

Зачудила сам се, како са књигом можеш да се играш, да делиш ужину, да ти помаже, 

да јој се повераваш као што можеш пријатељу. А онда су ми објаснили да је књига увек 

ту, кад си срећан и кад си тужан. Почела сам да читам књиге и више нисам била сама и 

није ми било досадно. Време је брзо пролазило и ја сам била лепо расположена. Из 

књига учим, неке волим више, неке мање, али и даље читам да сазнам да ли је књига 

човеку најбољи пријатељ. 

Јована Илић IV2 
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Сусрет са писцем 
 

Урош Петровић, најпаметнији Србин, по интелигенцији четврти у свету, живи 

од писања. 

Пре неколико година он је из чисте радозналости решио најтежи тест 

интелигенције на свету и тако постао најинтелигентнији Србин са IQ много вишим од 

156. То је, иначе, тест ван стандарда Менсе који нико код нас никада није могао да 

реши. Када је урадио тестове, Урош је добио писмо од Лојда Кинга, састављача теста, 

који му је честитао на титули и изразио жаљење што му енглески језик није матерњи, 

јер би тада његов успех био још већи. По струци је дизајнер, али се бави писањем 

књига и фотографијом. 

Урош је, иначе, један од ретких писаца који код нас пише епску фантастику. 

Четири његове књиге преведене су на енглески језик. Познат је по необичном 

рукопису „Усуди Балкана", који има 10.000 строфа, а спакован је на страницу формата 

А4 - да је еп писан класичним стилом, имао би око 2.000 страна. 

Почео је сасвим случајно када је написао животни роман „Аван и јазопас у 

Земљи Ваука“, а следили су и „'Приче с оне стране“, „Загонетне приче“ у три књиге за 

које је добио награде Невен и Доситејево 

перо. Следи роман „Пети лептир“ који је 

добио награду Змајевих дечијих игара 

„Раде Обреновић“ као најбољи роман за 

децу 2007. године. Роман „Мистерије 

Гинкове улице“ , објављен 2008. године, је 

још једна књига загонетних прича у којој 

писац даје читаоцима малу помоћ за 

решавање и на крају и решења која се 

читају кад се књига држи пред огледалом. 

Чланство у Менси, чији је иначе 

председник, омогућило му је да упозна 

доста занимљивих, паметних и креативних 

људи разних профила, а лична познанства 

су веома важна у животу. 

Ученици наше школе и сопотске основне школе су се дружили са Урошем 

Петровићем 15. маја 2009. године у Градској библиотеци Сопот. 

Писац је причао нове приче – загонетке које су ђаци одгонетали и за тачна 

решења добијали су лоптице са осмехом. Урош каже да је он увек срећан и да жели и 

да деца буду таква, а тежину загонетке одређује листићима гинка од два до шест. 

Гинко је биљка од чијих се листова спрема чај за повећање интелигенције, отуд и 

Гинкова улица у наслову његове књиге. 

Онда су ђаци постављали питања писцу у вези са писањем, чланством у 

Менси , тестовима које је радио и ....  

Упоређујући Толкинов роман „Господар прстенова“ и свој, Урош је рекао да 

је Толкин имао инспирацију у финском епу „Калевали“, а да је „Аван и јазопас у Земљи 

Ваука“ потпуно оригинално дело.  

„Имам толико тога у глави, али стално путујем и немам времена да то ставим 

на папир. Менсин тест може да се ради кад имате 17 година и може се радити три пута 

у животу. Наша школа тражи од деце да меморишу много података, а за пар година ће 

бити толико информација да их је непотребно учити напамет, јер су на интернету 

доступне све потребне информације. Ми имамо много интелигентне деце, а на Писа 

тестовима постижу лоше резултате и зато треба мењати начин рада у школи. Менса се 

укључила у израду школских програма и у неким школама се ти програми примењују за 

ученике првог разреда. Ми држимо семинаре за учитеље и надамо се да ће за неколико 

година сва деца моћи да уче на овај начин.“ 

Урош Петровић је потписивао своје књиге, давао аутограме и препоручио 

деци да читају загонетне приче, да их одгонетају и уче да размишљају. 

Дивно двочасовно дружење са писцем завршило се договором да ћемо се 

поново видети на јесен. 
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Остала дешавања 
 

Ученици наше школе учествовали су својим ликовним и литерарним 

радовима на многим конкурсима: поводом прославе Дана Градске библиотеке Сопот, 

„Крв живот значи“, „Сунце лепше прија када мање сија“. 

Стручни Актив за вештине и спорт учествовао је у акцији Забавом и спортом 

до здравља коју је организовала Општина Сопот, а у вези са Протоколом за заштиту 

деце од насиља. Ученици су сликали и цртали на тему здравог живота и учествовали на 

такмичењима у стоном тенису, шаху и малом фудбалу у нашој школи.  

Поводом Светског дана здравља 7. априла педагог је одржао предавање за 

ученике у Малом Пожаревцу на тему Здрав живот. 

У вези са професионалном оријентацијом ученици осмог разреда су посетили 

Економско трговинску школу и Машинску школу у Сопоту и упознали се са образовним 

профилима за следећу школску годину и видели учионице у којима се одвија настава. 

Педагог је урадио анкету у вези са професионалном оријентацијом и разговара са 

ученицима о избору средње школе, саветује их и помаже им да се одлуче за праву 

школу и занимање. 

Школска слава Свети Сава прослављена је у сва три објекта наше школе. У 

холу школе изложени су ликовни радови на тему Свети Сава. Ученици, родитељи и 

наставници су присуствовали литургији у Поповићу и Малом Пожаревцу, после тога у 

школи је у присуству свештеника пресечен славски колач и одржана свечана 

академија, певана је Химна Светом Сави, деца су говорила о животу Светог Саве. 

Прослава је завршена поделом пакетића ученицима. 

 

Наши ученици су били врло успешни на општинским такмичењима: 

Енглески језик: Никола Димитријевић VIII2 - 1. место  

Немања Алексић VIII2 - 2. место 

Математика: Алекса Тришић III1 - 3. место, Нина Илић IV1 - 1. место, Лука 

Гајић IV2 - 2. место 

Стефан Тришић V1 - 1. место, Ивана Јекић V1 - 2. место 

Тедора Жижак VI2 - 1. место, Марко Стевановић VI2 - 2. место, Никола 

Павловић VI2 - 3. место 

Српски језик: Верица Илић V1 - 2. место, Теодора Жижак VI2 - 1. место, 

Невена Стевановић VII1 - 1место 

Хемија: Милан Јовановић VIII1 - 2. место 

Биологија: Ана Тесла VII2 - 1. место, Теодора Косанић VIII2 - 2. место, 

Милан Јовановић VIII1 - 3. место 

Историја Марко Стевановић VI2 - 2. место, Ана Тесла VII2 - 1. место 

Географија: Марко Симић VII2 - 1. место, Павле Варсаковић VII2 - 3. место 

Рецитовање: Теодора Поповић III2 - 1. место, Лука Гајић IV2 - 3. место, 

Теодора Жижак VI2 - 2.место 

Ученици IV2 освојили су прво место на такмичењу Црвеног крста 

 

Светски дан дечије књиге 2. април обележен је додељивањем награда 

победницима на конкурсу Телекома и Библиотеке града Београда за најбољу СМС 

поруку на тему „Тајна“. Јована Несторовић, ученица VII1 разреда наше школе, освојила 

је другу награду, мобилни телефон и књиге, за поруку: 

 

У пролеће свако дете у души је тајну скрило, 

кад погледаш боље очи, пола тајне извирило. 

 

Теодора Жижак, ученица, VI2, учествовала је у квизу „Еколошка питалица“ 

часописа „Супер“ и освојила прву награду – телевизор. 
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Дечије стваралаштво 

У п о з н а ћ у  в а с  с а . . . .  

Упознаћу вас са мојим оцем Драганом. Има дугачку косу као ја, ожиљак на 

десном образу, густе и велике обрве, малу браду. Он је висок, крупан, има широка 

рамена. Он је дружељубив, мирољубив, паметан, воли да помаже. Зна да ради на 

компјутерима, зна да их поправља. Ради у пицерији, разноси пице. Пре тога је отворио 

своју пицерију, па ју је затворио због слабог посла. А пре тога је радио у банци као 

чувар, а напустио ју је због слабе плате. Некад давно је радио рачунаре, па је и то 

напустио. Живи у Београду. Много му је жао што се не виђамо сваког дана. Идем код 

њега само суботом, а понекад и преноћим код њега. Не знам шта ви мислите о њему, 

али он је за мене најбољи. Бољег оца нико нема.  

Лазар Трајковић V2 

 

У п о з н а ћ у  в а с  с а . . .  

Желим да вас упознам са Тошом. То је мој мачак. Он се зове Тодор Страшни, 

али ми га зовемо Тоша, то му је надимак. Тошу сам добила пре годину дана и одмах сам 

га заволела. Он је мали, мршави мачак. Има око две године и веома је сладак. Очи су 

му зелено браонкасте боје, има 

мали, црно бели репић и сићушне 

уши. Шапе су му мекане, а носић 

вечито мокар. Има мало дуже 

ноктиће, па понекад зна и да 

огребе. Највише воли да се игра 

лоптицама. Његова кућа се налази 

на тераси, па када хоће да се мази, 

он се попне на даску од прозора и 

мази се о стакло. Воли да једе 

млеко и хлеб, а понекад му моја 

бака да пилећу хрскавицу која му 

је омиљена посластица. Најбољи 

друг му је мој мали брат. Стално се 

игра са њим. Не воли да га неко 

голица по стомаку. То га ужасно 

нервира и увек се наљути и 

побегне. Свиђа му се да лежи у 

маминој баштици са цвећем и 

обавезно поломи неки цвет, па се 

мама изнервира и мало га истуче 

по задњици. Воли да се љуља на 

љуљашци и да се вере по дрвећу. 

Понекад нам улети у кућу, али га 

увек истерамо. Мој брат га стави у 

камион, па га вози, али он увек 

искочи. Он је веома брз и 

симпатичан мачак и зато бих 

желела да га упознате. Ја волим 

мог малог, разиграног Тошу. 

 

Вања Вујиновић V2 
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Ј у т р о  у  с е л у  

Јутро је у појединим деловима године најлепши део дана, али сада, када је 

јесен, јутро може да буде веома непријатно. Сваког јутра моји другови и ја пешачимо 

кроз село до школе. Сваког јутра пролазим кроз двориште и у њему видим остатке 

ноћи. Зелена трава је сада бела и замрзнута. Дрвеће је остало без лишћа и сада се 

само љуља на јаком ветру. Магла се полако повлачи пред изласком сунца. Када изађем 

на пут, тамо, обично, нема никога. Идем даље и пролазим поред једне старе и 

напуштене зграде. Моји другови и ја је зовемо магацин. Она је ујутру веома 

застрашујућа. 

По двориштима поред пута нема људи. Већина њих и даље спава. Сунце 

полако и сигурно излази изнад брда. Док идем ка школи, прелазим преко реке. На 

површини се налази мали слој леда који се полако отапа. У неким деловима реке се 

виде рибице које се хитро крећу у води. У селу је ујутру све пусто и сиво. Имам осећај 

да је све безбојно и празно. На крају, после дужег путовања, улазим у школу и срећем 

своје другове. Ту се јутро завршава. 

Марко Стевановић VI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ј у т р о  у  с е л у  

Звони будилник. Десет до седам је и још је мрак мада кроз прозор 

примећујем како небо полако осветљавају благи, јутарњи, сунчеви зраци. Трљам очи, 

отварам прозор и осећам како се јутарњи поветарац лагано увлачи и провлачи кроз 

сваку пору мог дворишта. 

Дошло је време да кренем у школу. Изашла сам напоље и дубоко удахнула. 

У том тренутку, све се зауставило: и моји другови који су били напољу, и мој комшија, 

који је кренуо на посао, и жена преко пута која је простирала веш, па и високи, црни 

човек који је носио мантил и шал, и који је очигледно журио да стигне на аутобуску 

станицу. Све је...стало. Све сем јутарњег поветарца, који је сада прешао у јак ветар, и 

густе магле коју је бацакао тамо - амо, до пресијавања росе на слабим, а ипак, на 

моменте, јаким зрацима јутарњег сунца. И сунце је лелујало на ветру. Главни призор 

постао је јутарњи пејзаж, кога красе ветар и сунце. Чинило се као да сам имала све 

време света за посматрање овог најлепшег тренутка на свету. 

Изненада сам се тргла и погледала на сат. И тада, у том тренутку, све се 

покренуло и другови, и комшија, и жена, и човек у мантилу. Време је текло, а јутро је 

постало неважно. Међутим, иако људи не обраћају пажњу на њега, оно је ту, и неће 

нигде побећи све док ветар не донесе подне. Да, биће ту и доносити осећања радости и 

среће свакоме ко застане и потроши макар једну секунду, састављену из пуно делића, 

на уживање у игри ветра и сунца. 

Теодора Жижак VI2 



Чаролије број 4 2009. година 

страна 16 

П о с е т и о  с а м . . .  

Ујутру је било веома хладно и магловито, а ја сам се са својим друговима и 

другарицама спремао да идем на једно веома занимљиво и хладно место. Ишли смо у 

Ресавску пећину. Целим путем сам размишљао о тој пећини, како изгледа, шта има 

унутра, јер никада нисам био ни у једној. Напокон смо стигли. Када сам изашао из 

аутобуса, било је хладно, јер су облаци покривали сунце. Стали смо у ред и кренули за 

наставником. Ја сам лудео од узбуђења и зато ме је наставник неколико пута 

опоменуо. Када смо ушли, на први поглед било је веома мрачно и хладније него што је 

било напољу, али на срећу, ја сам понео зимску јакну. Прво смо сишли низ веома 

клизаве степенице, па је водич причао о пећини. После тога почињу сва узбуђења. 

Ишли смо уз степенице и морали смо да се пазимо сталактита којих је било свуда око 

нас. Све је било мокро и хладно. А онда смо ушли у центар пећине. У њој је било много 

пролаза. Водич нам је још мало причао о пећини, а ја сам покушао за то време да 

нешто занимљиво откријем, па замало да се изгубим у пећини која је била као 

лавиринт. Онда, на моју жалост, морали смо да кренемо назад у аутобус. Кад смо се 

враћали, био сам толико замишљен и тужан да сам се оклизнуо и сео на земљу. 

Уплашио сам се, а онда , кад сам схватио да је све у реду са мном, скочио сам и одмах 

сам отрчао напоље. Почела је ситна киша и сви смо утрчали у аутобус. До наше 

следеће дестинације ја сам размишљао о пећини. 

То је било најузбудљивије место које сам посетио и свакако ћу, кад 

порастем, опет да га посетим. 

Душан Симић VI2 

 

 

 

 

 

 

М а т е м а т и к а  

Испред табле сваког дана 

Учитељица са нама математику увежбава 

''Математика се мора знати, 

Јер ћемо цео живот сабирати.'' 

Пред таблу ме изведе, задатак задаје 

Савет ми пружи и моја рука поче да кружи 

Али ништа јој не пружи! 

Учитељичини су савети мени ко завети 

Па ми зато запрети: ''Марко, на место се врати 

Градиво се мора знати и научити сабирати!'' 

Сабирање да научим мораћу 

Иначе копаћу и ораћу. 

Марко Костадиновић IV1 
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З и м с к и  п е ј з а ж  

Најлепше је моје село 

кад осване јутро бело. 

Беле куће, бели брег 

пао нам је први снег. 

Пахуљице беле мале 

идилу нам снежну дале. 

Њиве, шуме и пут цели 

прекрио је снежић бели. 

И предели сви се беле 

ко да нешто рећи желе. 

Желе рећи белом снегу 

да напада још по брегу. 

Јер тај брег и брдо бело 

скупља наше цело село. 

Скупља децу, деке, баке 

четвртаке и прваке. 

Лете скије, санке лете 

радосно је свако дете. 

И старији воле снег 

дођу с децом, па низ брег. 

Теодора Марковић IV1 

Т е  т в о ј е  о ч и  

Твоје је име нешто посебно, нешто лепо. 

Увек у мени пробуди лепа осећања. 

Замисли како се тада осећам 

Као да сам у облацима. 

Те твоје очи крију доста тајни. 

Када их погледам, поцрвеним. 

Те твоје очи тако су лепе, 

Чак и боја која их чини посебним. 

Те твоје очи и то твоје име 

Тако ми је лепо када те видим. 

Када бих могла бар једном да те додирнем 

И да бар ми кажеш нешто лепо. 

Нешто ме вуче да ти приђем  

И погледам те твоје очи... 

Ех, кад би некад био мој... 

Волела бих да гледам те 

Твоје браон очи, браон, пуне сјаја, 

Лепе са дугачким трепавицама 

Које красе твоје браонкасте очи 

Које ме обарају са ногу. 

Ех, те твоје лепе очи! 

Јована Јаковљевић VIII1 
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Ј е с е н  у  ш у м и  

У шуми је веверица скочила са гране, 

па је хитро потрчала да донесе хране! 

И меда је свуда шетао, чак по цео дан 

да поједе нешто хране за свој зимски сан! 

А птице су селице, одлетеле југу, 

јер, не могу дочекати бели снег у лугу!!! 

Теодора Марковић IV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М о ј а  м а ј к а  

Ја ћу мојој мајци 

што има очи ко у бајци, 

љубав да дам 

и да јој испуним сваки сан. 

Пусти корак, 

нек живот лети 

и нек свако својој мајци 

песму посвети. 

А кад мајка легне да спава, 

онако уморна, 

ти јој реци да је најбоља!!! 

Нина Илић IV1 
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П р о л е ћ н а  с л и к о в н и ц а  н а ш е г  к р а ј а  

Када се заврши зима, долази најлепше и најразнобојније годишње доба, 

пролеће. 

Тада се птице селице враћају у наш крај. А кад се врате имају шта и да 

виде. Разнобојни цветови украшавају крај. Сунце се огледа у блиставом потоку. 

Сигурна сам да ће птичице уживати. А мислим да се и људима допада ово годишње 

доба. Дрвеће опет добија свој стари сјај, пупи и диже се увис. Грудвање је заменила 

лопта, а топле супе сладоледи. Најдраже ми је када се чује дечији смех. 

Једног јутра отишла сам на терасу да погледам птичице које су ме 

пробудиле. Мислила сам да су то ласте, пошто оне сваког пролећа праве гнездо на 

нашем дрвету. Померила сам завесу, а на прозору је била осица која је зујала. 

Помислих колико дуго нисам чула тај звук. Брзо је излетела напоље, а ја сам се дивила 

овом лепом свету. 

Нина Илић IV1 

 

 

 

 

 

Г о в о р и ,  д а  в и д и м  к о  с и  

Страх чини да људи раде исхитрене ствари, непромишљено срљају ка 

грешкама, па су зато способни да ураде нешто што нису ни знали да умеју. 

Била је то јесен, не сећам се које године. Било је јако хладно и суморно. 

Тада сам био мали и поприлично сам се плашио страшних прича. нисам смео сам да 

изађем из куће када падне мрак. Једног дана сам остао сам у кући, док су моји 

родитељи били на слави код моје баке. Седео сам у дневној соби и читао један часопис 

о натприродним појавама, у коме је била прича о једној воденици, у којој је, наводно, 

воденичара напала група људи чудног изгледа. Били су крупни, длакави са израженим 

очима. Човек је одмах схватио да се ради о вукодлацима, али није могао да побегне. У 

том тренутку је угледао жену у белој хаљини која је скочила на једног од њих. Бам!!! 

Одједном, чуо сам како је нешто напољу јако ударило, и кораке који се све јасније 

чују. Срце ми је сишло у пете. Тог тренутка сам скочио и за секунду се створио на 

улазним вратима. Закључао сам врата и одмакао се корак- два. На прозору се појавила 

сенка. Био је то крупан човек. Сетио сам се приче из часописа. Човек је покушао да 

уђе, али је било закључано. Покуцао је. Нисам се јављао. Куцао је на свим прозорима, 

не би ли неко одговорио. Најзад сам скупио храбрости и из мене се чуо тих глас: ''Ко је 

то?'' Нема одговора. Вероватно ме није чуо. Затим се окренуо и отишао. У том тренутку 

ми је пао камен са срца, али се после пет минута човек поново појавио. Чуо се звекет 

кључева. Покушао је да убаци свој кључ у браву, а да мој изгура напоље, што му је и 

успело. Откључао је врата и потегао за бравом. Када је отворио врата, нисам могао 

јасно да видим. Када је упалио светло, схватио сам да је то мој отац, који се врати са 

славе. Одахнуо сам. 

Не смете веровати у све што прочитате, а нарочито не у приче о вампирима 

и вукодлацима, што сам и сам схватио. 

Немања Алексић VIII2 
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У  д и в љ е м  и  п у с т о м  к р а ј у  

Ретко где се може наћи дивљи и пусти крај, где људска нога годинама није 

крочила. Али има и таквих крајева. Један веома језив призор је био када сам на 

телевизији видела предео под лавом вулкана. Ужарена лава је врила из вулкана као 

вода у огромном котлу. Било је страшно, као да пада ужарена киша. 

Након ерупције све је остало пусто, људи из тог села су отишли, и никада се 

нису вратили. Земља је била сува и црна, траве нигде није било, а ни животиња које су 

некада живеле на том месту. Све је остало пусто. Дрвећа није било. Све је изгорело. И 

сада се на том месту може видети лава која се након ерупције окаменила. Реке лаве су 

однеле живот који је до тада опстао. На том месту више ниједно биће неће успети да 

преживи. Сама помисао на то ме је наводила на страх и језу. Иако сам све то гледала 

на телевизији, изгледало је као да се налазим тамо, и да стављам свој живот на коцку. 

Нисам могла да верујем да је после те ерупције остала само пустош. 

Сав црн, изгорео и оронуо крај није давао наду да ће се опоравити и 

наставити са животом. Али, када је свака нада изгледала изгубљено, на том месту се 

појавила једна биљка, која је успела да поново устане и настави живот. Било је то 

бодљикаво жбуње, које је након толико времена успело поново да оживи и настави 

живот. 

Иако све изгледа изгубљено, увек ће бити наде за нов почетак. 

Марија Алексић VI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  д и в љ е м  и  п у с т о м  к р а ј у  

У једном делу нашег села налази се шума. Зовемо је Мрчевица. 

Била је недеља. Тај дан је нерадан и не иде се у школу. Мој ујак је хтео да 

ме одведе до једног извора. Тај извор је пронашао његов отац и зовемо га Драганов 

извор. Пошто је доста удаљен, а у тој шуми нико не живи, зарастао је у трње. Пут до 

њега је доста закрчен. Понели смо мачету, коју сам добио за рођендан. Када смо нашли 

путању која води до извора, морали смо да ломимо грање да бисмо прошли. Док смо 

пролазили, видели смо пар лисица и рупу, кућу јазавца. Кад смо стигли до извора, 

једва смо га препознали, био је сакривен шибљем. Он није много велик, али за нас је 

највећи и најлепши извор у целом селу. Неки га називају “Извор љубави”. Не знам 

зашто, али претпостављам да је због тога што, по обичају, младенци треба да обиђу 

извор да би били заувек срећни. Али, пошто је извор зарастао у трње, и нико га не 

чисти, тај обичај је заборављен. Очистили смо извор, и трње око њега да не би могло 

брзо да зарасте. 

Ја и мој ујак ћемо обићи ''Извор љубави'' за који дан пошто ће се мој ујак 

оженити. 

Стефан Грујић VI2 
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Х в а л а  в а м  з а  о в у  р а д о с т  

„Бррр... како је хладно“, помислила сам излазећи из кревета и обувајући 

папуче. Зачудила сам се када сам угледала снег који је вејао и вејао и скоро затрпао 

пут до улазних врата. Помислила сам како би било лепо спуштати се низ брдо 

окружено белим пространством и малим завејаним кућама из чијих се димњака лагано 

вијорио дим. 

На тој слици сам замислила своје другове и себе и обузео ме је осећај среће, 

али је тај осећај убрзо заменила туга јер нисам имала санке. Већ дуго времена молим 

родитеље да ми купе једне санке, али узалудно. После доручка, мама ми је рекла да ми 

спрема једно велико изненађење и поручила ми да се обучем у топлу, зимску одећу. 

Излетела сам напоље узнемирена, жељно ишчекујући то изненађење. То су биле санке! 

Санке које сам тако дуго желела да буду у мојим рукама. Снажно сам их загрлила и 

много се захвалила. 

Огромна радост, задовољство и срећа су ме преплавили, а уз ова осећања и 

потреба да се захвалим родитељима. 

Ана Тесла VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У о б р а ж е н а  л и ч н о с т  

Постоји много људи који желе да привуку пажњу на себе својом 

уображеношћу. Заправо, не знам зашто мисле да су изнад осталих, у неком посебном 

свету. Постоји особа која ме је нервирала и која ме и сада, али мање, нервира. Та 

особа је моја доскорашња симпатија. Нећу рећи његово име, већ само да је мало 

старији од мене и да живи у мом комшилуку. Он је веома паметан, леп и занимљив 

дечак који је, као што сам рекла, уображен. Увек када иде у школу, ставља слушалице 

у уши и прави се да је главни на целом свету. Кораци су му некако чудни. Када прођем 

поред њега, осетим да је на себе ставио баш доста парфема. Највише ме нервира када 

иде улицом и никоме се не јавља. Када игра фудбал, чим даје голове, баца се на 

колена као да игра на светском првенству, а не у Малом Пожаревцу. Једном је играо и 

кошарку испред моје куће, јер је на бандери окачен кош. Пошто сам гледала како игра 

са својим другарима, затражио је чашу воде. Тада сам се осећала посебно и мислила 

сам у себи: „Он ти је затражио чашу воде!“, а када је попио сву воду, само је 

промрмљао кроз зубе: „Хвала!“ Кад разговара мобилним телефоном, онда се некако 

господски шетка у круг као да прича са министром, а не са неким својим другом. Прво 

ми је био симпатичан, али када сам видела како је уображен, почео је јако да ме 

нервира. Сада, хладно прођем поред њега, чисто из пристојности и васпитања кажем: 

„Здраво!“ и исту ту реч промрмљам као да је и нисам рекла, уствари, исто као када ми 

се он захвалио за чашу воде. 

Јована Симић VII2 
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У о б р а ж е н а  л и ч н о с т  

У мојој околини се често могу наћи фине и добре особе, али са друге стране 

постоје и оне које су уображене и које мисле да се читав свет врти око њих. Међу 

таквима је моја некадашња најбоља другарица. Док сам се дружила са њом, мислила 

сам да је она једини, прави пријатељ и да у потпуности могу да јој верујем. Међутим, 

све се то временом променило. Доста се изменила. Почела је да ме избегава, и да се 

дружи са свима, осим са мном. Исмевала ме је и оговарала. Нисам могла да поверујем 

да је то она личност којој сам до тада слепо веровала. Облачила се попут девојке од 

двадесет година, почела је да псује, да се шминка,... Кад год би прошла поред мене, 

окренула би се и погледада ме с висине. Када бисмо се посвађале, морала сам да је 

молим за опроштај, иначе није хтела да прича са мном по неколико дана. Кроз шалу и 

смех, она је само гледала како би ме повредила и назвала неким погрдним именом. 

Уколико бих на неком контролном или писменом задатку добила бољу оцену од ње, она 

ми је давала до знања да је то само случајност и да је она паметнија од мене. Она ми 

то није говорила, али су њени поступци то јасно показивали. Дуго сам трпела то њено 

малтретирање, али када више нисам могла да издржим, све сам јој рекла у лице. Она 

се изненадила, почела је да се правда како то није истина и да ја умишљам. Тада ми је 

свашта рекла, тако да то нисам могла да јој опростим. Међутим, увидела сам да је 

добро то што смо се посвађале, јер сам тек сада пронашла правог пријатеља, за цео 

живот. 

Зорица Добрић VII2 

 

 

 

 

 

 

З а м а л о  д а  н а с т р а д а м  

Био је леп и сунчан дан, викенд. Моја другарица Јелена и ја смо возиле 

бицикле као и много пута раније. Трајало је то неколико сати и било је забавно. 

Понегде смо застајале и играле се. Онда смо решиле да се вратимо у наш крај и да се 

мало и ту возимо. Сви су били заокупљени својим послом и нико није обраћао пажњу 

на нас две. Разговарале смо док смо пролазиле поред њене куће, смејале смо се и 

шалили. 

Желеле смо да кренемо неким другим путем, али од сунца нисмо виделе 

једне другу. Точкови наших бицикла су се сударили и нас две смо се нашле на бетону. 

Бицикле су пале на нас и једва смо дошле до ваздуха. Чуле смо аутомобиле који су нас  

упозоравали да се склонимо са пута, али то није било лако. Једва смо успеле да 

склонимо бицикле са себе. Повукла сам Јелену за руку и склониле смо се са улице. 

Возачи су нас зачуђено гледали. Јелена и ја смо се погледале и виделе да су нам ноге 

крваве, од страха нисмо осетиле бол. Неколико комшија је дошло до нас, а онда су 

изашли и наши родитељи. 

Уплашиле смо се њихове реакције. На њиховим лицима видела се 

забринутост и љутња. Питали су шта се десило, ми смо одговориле и пошле за њима, 

нисмо се ни поздравиле. 

Лежала сам у својој соби и размишљала шта Јеца ради и како је. 

Сутрадан сам сазнала да је Јелена добро и да јој ране пролазе као и мени. 

Родитељи нам нису забранили да се возимо, јер знају да се несрећа случајно десила. 

Јелена и ја смо обећале да се то више неће поновити. 

Тамара Живановић V2 



Чаролије број 4 2009. година 

страна 23 

П о с е т и л и  с м о . . .  

Дунав, тако леп и тако плав је веома моћна река. Због свих ових одлика и 

још много других лепота, ове друге по реду европске реке, моја школа је одлучила да 

посетимо Ђердап I, по мени, највелелепнију брану у Европи, због могућности да обузда 

тако снажну реку. 

Пробудили смо се и одмах након доручка кренули на главно одредиште. 

Када смо стигли, сачекао нас је љубазни водич и повео нас у разгледање. Засенила нас 

је моћ бране и валови које је правио Дунав. Причао нам је о историји Ђердапа: сазнали 

смо да је градња почела 1964, да постоји и Ђердап II, који се налази у Прахову, да је 

завршен 1972. године и још много других занимљивих ствари. Када је завршио 

предавање о историји, прешао је на причу о конструкцији бране. Сазнали смо да је 

веома компликоване грађе и да ју је готово немогуће потопити и срушити. Провели смо 

се лепо, али су ме једино нервирале степенице и чинило ми се да их је било безброј, 

све док се нисмо вратили до аутобуса. У аутобусу смо размењивали утиске и сви смо се 

сложили да је било веома добро. 

На крају, док смо се враћали кући, пратио нас је Дунав, тако леп и тако 

плав...  

Ана Тесла VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о с е т и л и  с м о  

Посећивала сам многа места, али једно ми је остало најбоље у глави. 

Било је то пре две - три године, када сам ишла са мајком и братом у 

Хрватску, да посетимо деду. Били смо код њега неколико дана. Једног дана нас је 

водио у зоолошки врт. Било је лепо. Прво смо се возили чамцем. У зоо врту, било је 

пуно животиња: мајмуна, сокола, брдских коза, лама, нојева,... Видели смо мајмуне 

којима је задњица била пинк боје. Онда смо отишли до брдских коза, па смо мазили 

соколове, а онда смо дошли до нојева. Били су високи и лепи, некима су главе биле 

забодене у земљу. Видели смо и њихова јаја, као велико камење, обликовано у јаја. 

Мама је рекла деди, Николи и мени, да станемо уз ограду кавеза ноја, да би нас 

сликала. Ми смо стали, и док је намеравала да каже: „Птичица“, птица јој је слетела на 

главу и она је испустила фото апарат. Много се уплашила, а нас троје смо се смејали. 

Мама је једва скинула птицу са главе. Она се угнездила у њеној чупавој коси. Фото 

апарат више није функционисао, али сва срећа, па је дека понео свој. Мама је опет 

хтела да нас слика, али када је фото апарат бљеснуо, ја сам окренула главу, јер је ној 

био веома близу ограде и спустио је главу до жице. Нојеви воле да кљуцају, па је овај 

хтео да покљуца моју главу. Била сам нижа од ограде, па није успео. Слика је испала 

смешна. То је била најбоља посета, али више нећу да посећујем ноја, јер сам сад виша 

од ограде. 

Бранка Максимовић VII2 
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С в а  п р и р о д а  ц в е т а  и  п е в а  

Седела сам у крошњи старе, давно заборављене трешње коју већ годинама 

нико не посећује, нити бере. Разлог за то је њена удаљеност од села и тежак и дуги пут 

до ње на који крећу прави љубитељи природе и изазова. Ја сам кренула ношена 

крилима пролећа. Поздравила сам сваки цветић, сваку травку. Махала сам птицама и 

пазила да не нагазим неког недужног мрава. Дивила сам се влаталом житу и тек 

изниклим кукурузима. У даљини се назирала стара, заборављена трешња, чинило ми се 

да ме дозива, маше и да баш мене чека. И нисам се преварила, заиста ме је дозивала, 

хтела је да ми исприча своју причу. 

„Драга моја девојчице, твоја посета ме чини јако срећном, дуго ми нико није 

долазио, заборавила сам како милују дечије руке. Овде сам случајно никла, или је тако 

бог хтео. Испала сам из кљуна 

птице и родила се, колевка ми 

је била трава, киша ме је 

купала, ветар сушио, а сунце 

миловало топлим, нежним 

зрацима, птице су ми певале 

успаванке. Израсла сам у 

праву лепотицу. Деца, чобани, 

жетеоци и случајни 

пролазници свраћали су до 

мене да се одморе у мом 

хладу. Дивили су се мојој 

раскошној црвеној хаљини. 

Радовала сам се гледајући 

огромна, бела стада и веселе 

птице, уживала у песми 

ратара, дечијем смеху и 

несташлуцима. Радо сам госте 

частила својим најслађим 

плодовима и примала у своје 

крило као и тебе сада. 

Али нема више 

стада, не чује се песма 

жеталаца, пролазника је све 

мање, а ни деца ми не долазе“ 

Трешња је ућутала, 

мислила сам да ће да заплаче. 

А она је весело зањихала своје 

гранчице и нудила ми укусне, 

сочне плодове. Узела сам то 

што ми нуди и дивила сам се 

њеној снази и несебичности. 

Растале смо се уз договор да 

ће бити још лепша и да ћу 

поново доћи. Махнуле смо 

једна другој и још дуго ме њен 

глас, глас природе и пролећа, 

пратио. 

Исидора Бабић III1 
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П р о л е ћ е  

Са првим цвркутом веселих птица 

и првом ластом што са југа долеће 

и првим цветом, одмах сам знао 

стигло је пролеће, стигло је пролеће. 

 

Дрвеће враћа боју зелену 

ветар по шуми весело се креће 

ја осетих баш у том трену 

стигло је пролеће, стигло је пролеће. 

 

Меда из зимског сна се буди 

пчела на шарене латице слеће 

слатка јагода у шуми заруди, 

стигло је пролеће, стигло је пролеће. 

 

Дошао је Ускрс, фарбају се јаја 

дечја срца пуна су среће, 

свуда се чује њихова граја, 

стигло је пролеће, стигло је пролеће. 

Лука Гајић IV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П е с м а  о  п р о л е ћ у  

Пролеће је стигло и у мој крај 

Природа постаје прави рај. 

Зазелени трава, замириса цвеће 

од цвета се забели пред кућом дрвеће. 

Зраци сунца загрејаше све око нас. 

Птице сложно запеваше весело у глас. 

Дошло нам је пролеће, поручују оне 

Нема више зиме све се напред креће. 

Дејан Бабић III1 
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Медији 
 

Ученици осмог разреда су на часовима грађанског васпитања радили 

пројекат у вези са медијима у савременом друштву. Осмислили су анкету, а 55 ученика 

седмог и осмог разреда, је одговарало на питања. Анкета је показала да се највише 

користе мобилни телефони за дописивање, на телевизији се гледају серије и филмови, 

вести и рекламе не утичу превише на испитанике, интернет није доступан свима и мало 

се користи, компјутери се више користе за игрице, гледање филмова и слушање 

музике. 

Ево података из анкете и нека од најзанимљивијих размишљања о медијима. 

 

Које медије најчешће користите? 

Зашто? 

 

 

 

Мобилни телефон – 

46 ученика, 

 

Интернет – 16 ученика, 

 

ТВ – 45 ученика, 

 

Радио – 8 ученика, 

 

Новине – 15 ученика. 

 

 Користим их због тога што их поседујем. 
 Лако су доступни, веома практични. 
 Мобилни телефон ми је најважнији од свих предмета. 

Како медији утичу на тебе? 

 На мене утичу негативно, јер зраче, нпр. компјутер. 
 Негативно зато што ми не дају да учим. 

 Слабо утичу, јер ми само служе за пријем информација. 
Како рекламе утичу на тебе? 

 Досадно, сморно... 

 Разбесне ме зато што их пусте у току неке серије или филма. 
 Страшно, у најлепшем тренутку прекину серију. 

 Позитивно 70%, негативно 50%. 
Да ли родитељи контролишу твоје време за интернет? Зашто? 

Да - 15 ученика,  

Не – 26 ученика. 

 Да, зато што то није здраво за очи. 
 То кошта. 

 Не, они и не знају да сам на интернету. 
 Зато што се закачим за интернет само кад ми треба нешто за 

школу. 
 Ја бих моје дете контролисао, јер се на интернету појављују 

свакакве глупости. 
Да ли разумете поруке медија (информације, креирање укуса)? 

 Разумем, али не верујем. 
 Разумем информације, али не и глупе емисије као Тренутак 

истине или reality show. 
 Да, мене ТВ увек занесе. 

 Пуно сам научио од њих, нарочито од новинара који пишу за 
часопис T.S. 
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Како електронски медији утичу на тебе? 

 Лоше због здравља. 
 Утичу позитивно, јер не морам да читам. 

 Одузимају пуно времена. 
 Утичу више него новине, јер су доступнији и опширнији. 

Кад дођете кући да ли одмах укључите ТВ, радио или компјутер? Зашто? 

Да - 40 ученика,  

Не – 17 ученика 

 Да, да бих опустио мозак после досадног дана у школи. 

 Зато што не волим да је тихо у кући. 
 Укључим ТВ да проверим да ли има шта ново. 
 Почиње ми серија у 14. 

 Уз емисије забавног типа могу психички да се одморим. 
 Не, зато што су ми школа и љубав најважнији. 

 Зато што сам уморан од школе и прво се одморим. 
 Кад укључим ТВ нећу стићи да се одморим, а то не прија мом 

здрављу. 
Да ли можете без медија? Зашто? 

Да – 21 ученик,  

Не – 31 ученик 

 Не могу, сматрам да је живот без ТВ-а и телефона ништа. 
 Не, зато што волим да пратим моду. 

 Сада је живот без медија досадан. 
 Без медија многи људи не би знали шта се дешава у свету. 
 Можда бих и могла, али нема потребе за тим. 

 Могу без медија, јер гледам свој живот. 
Кад гледате неки спот, да ли обраћате пажњу на песму или само гледате? 

 И слушам и гледам. 

 Сценографија доста утиче на то која ће ми се песма свидети. 
 Гледам цео садржај и објективно га сагледавам. 

 Обраћам пажњу на речи песме, а спот је нешто безвезно. 
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Екскурзије 
 

Ученици нижих разреда ишли на једнодневни излет Смедерево – Љубичево -

Сребрно језеро - манастир Тумане. 

Ученици петог и шестог разреда посетили су Раваницу, Ресавску пећину и 

Манасију. 

Ученици седмог и осмог разреда провели су два дана на екскурзији и 

обишли су Раваницу, Гамзиград, Неготин, Кладово, Ђердап, Лепенски вир и Сребрно 

језеро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б и л и  с м о  и  в и д е л и  с м о  

Био је октобар и ишли смо на екскурзију. Обишли смо манастир Раваницу, 

задужбину Цара Лазара. А онда смо отишли у Гамзиград. Тамо су остаци велике царске 

палате Ромулијане. Највише ми се свидела фонтана у коју су се некада бацали 

новчићи. Обишли смо и Гамзиградску бању где смо се мало одморили и ручали. Пут нас 

је даље водио у Неготин. Ту смо видели кућу познатог композитора Мокрањца и конак 

Хајдук Вељка. После смо отишли у хотел на вечеру. па у дискотеку и све до јутра смо 

се лудо забављали. Следећег дана смо посетили хидроцентралу Ђердап и Лепенски 

вир. Поподне смо се шетали поред Сребрног језера, а онда ушли у аутобус и кренули 

кући. Било је забавно. Слушали смо музику, а неки су гледали филм. 

Лепо смо се провели, научили пуно нових ствари и сликали смо се да би смо 

се увек сећали ове екскурзије. 

Катарина Јовановић VIII2 



Чаролије број 4 2009. година 

страна 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чаролије број 4 2009. година 

страна 30 

Дечије стваралалаштво 

Ж у ч н а  р а с п р а в а  

Расправе, свађе, па чак и туче, то је саставни део живота у свакој породици, 

у друштву. Често се свађам са својом сестром, Каћом, углавном због њене лењости и 

непослушности. Некада се наша игра претвори у праву тучу, па после не разговарамо 

целог дана. 

Једног јутра смо поделиле кућне послове да бисмо све средиле док не дођу 

мама и тата. Ја сам ишла у куповину, а она је почела свој посао и то прилично лепо. И 

кад сам ја већ завршила све своје послове, она је и даље развлачила и урадила тек 

половину,а то ме ужасно нервира. Моја сестра то зна и намерно одуговлачи посао да 

бих га ја на крају завршила. 

Изнервирала сам се, почела да вичем и да је гурам. Свађале смо се и 

свађале и потукле, чупале се за косу, ударале, штипале и гризле. Као да сам била нека 

друга особа, била сам пуна беса и љутине. Осећала сам се као да ћу експлодирати и то 

се десило. Каћа ме је ударила песницом у кичму, оборила на земљу. Плакала сам, она 

је села на кревет, а ја сам устала. Очи су ми биле пламено црвене, дохватила сам татин 

каиш и почела да је ударам. Она је вриштала, а ја сам настављала са страшним гневом. 

Ноге су јој биле црвене, плаве, шарене, тек када сам то схватила престала сам. А онда 

сам још јаче заплакала. Седеле смо на каучу и заједно плакале. Касније смо заједно 

завршиле сређивање куће. Више никад нећу тући сестру. 

Соња Ђорђевић Шмит VIII2 
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Савети педагога 

К а к о  р е ш и т и  к о н ф л и к т  

Насиље у школама је постао велики проблем за ученике, њихове родитеље и 

за наставнике. 

Али шта је узрок и како решити те проблеме? 

Многи сматрају да је развој технологије узрок агресивног понашања, 

акциони филмови са бруталним сценама туча, убистава, компјутерске видео игрице, 

али то је само став који није доказан. Узроци агресивног понашања могу бити тежња за 

истицањем физичке надмоћи, или освета за злостављање, или занемаривање од стране 

других. 

Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли – 

деца. Не тако често, али се догађа да постоји проблем и на релацији наставник - 

ученик, јер има случајева да наставници малтретирају ученике али и обрнуто -ученици 

наставнике. Ученици међу собом најчешће прибегавају вербалном насиљу – надевању 

погрдних имена и вређању, псовкама, сплеткарњу, али често користе и физичку силу 

нападају другу децу, посебно физички слабију, тако да нису ретки случајеви бруталног 

физичког насиља. 

Можемо рећи да не постоји јединствено решење за све конфликтне 

ситуације, јер свака ситуација тражи посебан приступ за решавање насталог проблема.  

Неке од корисних вештина за решавање конфликтних ситуација су: 

 

Технике слушања 

Активно слушање Треба показати стварно интересовање за оно што други 

говори а да се у тај разговор не убацују сопствене идеје. 

Коментари подршке 

Да бисмо показали да заиста пажљиво слушамо можемо повремено 

коментарисати: ''Занимљиво!'', ''Је л’ теби то било важно ?'' 

Распитивање за детаље 

Тражењем додатних објашњења подстичемо причу) 

Ћутање 

Климањем главом или мимиком показујемо да пажљиво слушамо. 

Ја говор – ти говор 

У конфликтним ситуацијама боље је да говорите о томе шта сами осећате, 

какве последице има на вас понашање те друге особе, него да оптужујете другу особу 

да она има неке лоше особине. Нападом на другога изазваћете код њега потребу да се 

брани и да можда одговори нападом. 

 

Изразите своја осећања и своје потребе 

Разговарајте о проблему, односно нападајте проблем а не особу 

Кажите јасно шта очекујете од другог али наступите мирољубиво 

Мислите о другом, поштујте туђа осећања и никада не чините другоме оно 

што не би волели да вама неко уради 

 

Будите уљудни 

Признајте кривицу и извините се када сте криви 

Контролишите бес 

 

Немојте мислити да ћете лако научити вештину решавања људских сукоба, 

јер је то нешто што се вежба цео живот. Пробајте да примените нешто од ових модела. 

Вероватно ће бити тешко у почетку али не одустајте. Први пут када сукоб решите 

мирним путем, када обе стране буду победници, знаћете да је учињена права ствар. 

Само напред, не одустајте. Верујемо у вас. 

 

Јасмина Ковачевић, педагог  
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