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Председник општине Сопот Живорад Милосављевић
са ученицима наше школе на новогодишњем вашару у
Сопоту.

Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима током новембра и децембра
школске 2021/2022. године.
Доносимо извештаје са занимљивих часова и обележавања важних датума. Наставници
и ученици пишу о часовима посвећеним Вуку Стефановићу Караџићу и Иви Андрићу, о
обележавању Међународног дана толеранције, дечијих и људских права, о занимљивим
часовима географије, биологије, француског и енглеског.
Посебна рубрика издвојена је за обележавање Божића и новогодишњих празника,
новогодишњој приредби и вашару.
У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших
ученика.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи
Новембар
Дани Вука Караџића
У одељењу I1 ученици су са својом учитељицом прву седмицу новембра посветили
творцу азбуке Вуку Стефановићу Караџићу.
Ученици су помоћу научених слова азбуке слагали речи и реченице на направљеним
словарицама, моделовали слова, украшавали почетна слова свог имена и упознали се са
Вуковом биографијом. На часовима ликовне културе цртали су портрет Вука Стефановића
Караџића. На часу музичке културе су научили мелодију и текст песмице „Вукова азбука“.
Све активно си реализоване успешно и у лепом расположењу са циљем развијања
креативности, маште и љубави према српском језику код ученика.
Слађана Миловановић

Радионица „Споразумевање, комуницирање“
У одељењу III1 на часу ликовне културе реализована је радионица „Споразумевање,
комуницирање“ 5. новембра 2021. године. Након обрађене песме Душка Радовића „Страшан
лав“, ученици су ликовно представили песму. Радионица је реализована уз примену НТЦ
програма. Ученици су подизали ниво интелектуалних способности и превазилазили
поремећај пажње и концентрације током обављања наставних активности у школи.
Истовремено су имали прилику да вежбају координацију покрета и моторике. Свако од њих
је индивидуално цртао радове, који су после били изложени у холу школе. На овај начин
наставник је могао да уочи даровите ученике и подстиче развој њихових способности.
Радионица је реализована у лепом расположењу. Сви планирани циљеву су остварени.
Александра Милосављевић
Вук Стефановић Караџић
Ученици II1 су месец новембар посветили Вуку Стефановићу Караџићу. Обележили су
дан његовог рођења индивидуалним радовима о њему. Након тога смо неколико часова
српског језика посветили народним умотворинама које је Вук сакупљао и записивао. Бавили
смо се тумачењем пословица, решавањем загонетки и учењем брзалица. Учили смо песму
„Хвала Вуку за азбуку“. На часу ликовне културе су цртали Вука Караџића. Сви радови су
обједињени на један заједнички пано.
Милица Лучић
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Обележавање годишњице рођења Вука Караџића
Ученици у Поповићу заједно са својим учитељицама
реализовали су тематски дан посвећен Вуку Караџићу 8. Новембра
2021. Уводна активност је била гледање, читање и анализа
презентације о животу и раду Вука Караџића. Ученици трећег и
четвртог разреда су имали задатак да распоређени у две групе
пронађу и запишу податке о раду Вука Караџића. Уследила је
активност у којој су групе подносиле извештај. На часу ликовне
културе старији ученици су цртали Вука Караџића, другаци су
украшавали своје иницијале, а прваци су бирали два од научених
слова која су, такође, украсили. На часу музичке културе ученици
су научили да певају песмицу „Негујмо српски језик“.
Од дечјих радова и припремљеног материјала смо уредили
пано посвећен Вуку Караџићу. Све планиране активности су
успешно реализовани, а сви циљеви остварени.
Ружица Будимкић

Међународни дан толеранције
Ове школске године Међународни дан толеранције обележен је у нашој школи низом
активности које су трајале од 15. до 19. новембра 2021. године. Учитељи и наставници су
на часовима одељењске заједнице разговарали о ученицима о толеранцији,
дискриминацији, дечијим правима, насиљу и предрасудама. Дискусије и дебате на ову тему
настављене су на часовима грађанског васпитања и верске наставе. Ученици су показали
велико интересовање за ову тему. Говорили су о својим личним искуствима, примерима из
књижевности и медија. Закључили су да је ово веома важна тема о којој треба говорити што
чешће. Ученици су затим направили пано који је изложен у холу школе.
Марина Луковић
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„Мали Принц“ на часовима читаонице
Наставница француског језика Светлана Матко осмислила је и са ученицима седмог
разреда реализовала различите активности везане за дело „Мали Принц“ на часовима
читаонице током октобра и новембра 2021. године. Док смо читали роман, на часовима
читаонице одгледали смо анимирани филм. Сви утисци о филму били су позитивни. Ученици
VII2 су подељени у три групе са различитим истраживачким задацима. После одгледаног
филма ученици прве групе осмислили су упитник за другове из одељења. Упоређивали су
роман са филмом, наводили омиљене сцене уз образложење, говорили о пријатељима Малог
Принца и о пријатељству иначе. Друга група ученика је издвајала поучне мисли и реченице,
записивала их и преводила на француски језик. Трећа група ученика илустровала је
омиљене сцене. Након урађених задатака, свака група је представила своје истраживање.
Од припремљеног матријала направљен је заједнички пано који је изложен у холу школе.
Ученици VII1 су након разговора о филму и роману илустровали омиљене сцене.
Све активности у оба одељења седмог разреда осмишљене су да би се ученицима
приближило једно лепо и занимљиво дело.
Тијана Грујић VII2

Мој омиљени дигитални уређај
У одељењу I1 реализована је радионица „Мој омиљени
дигитални уређај“ на часу дигиталног света, 25. новембра.
Ученици су имали за домаћи задатак да направе,
комбиновањем различитог материјала, свој омиљени дигитални
уређај. На часу су презентовали свој уређај и уз мало маште и
глуме га оживели како би дочарали све његове функције.
Касније су на цртежима представили и омиљене функције
својих дигиталних уређаја, од којих је направљен пано.
Циљ ове радионице је развијање дигиталнe компетенције
ученика које су неопходне за будућу безбедну и правилну
употребу дигиталних уређаја за учење и комуникацију, као и
развијање маште и креативности
Слађана Миловановић
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Децембар
Међународни дан људских права
Међународни дан људских права обележен је
у нашој школи различитим активностима од 6. до
10. децембра 2021. године. Ученици су у сва три
објекта разговарали са својим учитељима и
разредним старешинама о људским правима,
поштовању
и
кршењу
права,
толеранцији,
дискриминацији, насиљу и предрасудама. На
часовима грађанског васпитања ученици су
реализовали радионице током којих су на
креативан
начин
представили
најзначајнија
људска права. Глумили су и решавали конкретна
питања која се тичу поштовања и кршења
људских права, тумачили стрип о дечијим
правима, решавали квиз, цртали су и писали о
дечијим и људским правима. Од припремљеног
материјала направљени су панои. Ученици су
разумели значај обележавања овог важног датума
и истакли да се о овим темама мора говорити
током целе школске године.
Марина Луковић
Час посвећен Иви Андрићу
У петак, 10. децембра 2021. године, навршило се тачно 60 година од доделе Нобелове
награде нашем великом писцу Иви Андрићу. У част обележавања ове годишњице, тог дана
смо у свим одељењима старијих разреда час српског језика и књижевности посветили
управо Андрићу. Подсетили смо се биографије овог нашег великана, разговарали о делима
које смо до сада обрађивали, о темама и мотивима који су препознатљиви код овог писца, а
нарочиту пажњу смо посветили Нобеловој награди коју је Андрић добио 1961. године.
Ученице шестог и седмог разреда су направиле дивне паное које су презентовале пред
својим одељењима, а нарочито су се посветиле беседи „О причи и причању“ коју је Андрић
одржао уочи доделе награде, као и неким занимљивим појединостима које су биле део
протокола ове велике свечаности. Након ове презентације сви панои су изложени у холу
школе као наш допринос обележавању овог значајног јубилеја.
Фотографије са презентације радова, као и фотографије радова насталих на часовима
ликовне културе могу се погледати на фејсбук страници наше школе.
Данка Стојановић
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Новогодишњи базар у Сопоту
У среду, 22. децембра 2021. године, ученици млађих разреда ОШ „Милорад Мића
Марковић“ учествовали су на Новогодишњем базару на платоу преко пута зграде општине у
Сопоту. Сваке године пред новогодишње празнике деца и наставници свих основних школа
и њихових издвојених одељења, излажу на штандовима новогодишње украсе који су сами
направили па су тако и ове године.
Овогодишњи базар су обележили предмети од природних материјала, прилагођени
празницима и прославама, а ученици су искористили прилику да покажу своје трговачке
способности. Базар је реализован у лепом расположењу и деца су уживала у продаји и
дружењу са вршњацима и својим учитељима. Председник општине је присуствовао и
овогодишњем базару и поделио пригодне поклоне ученицима.
Слађана Миловановић

Прваци захвални Вуку за азбуку
Током децембра ученици I2 реализовали су неколико радионица са својом учитељицом
Босиљком Ћорковић. Прваци су научили штампана слова и сада могу да читају и пишу.
Научили су азбуку, избројали тридесет
слова и сазнали од учитељице да је
творац
азбуке
Вук
Стефановић
Караџић. На часу српског језика
читали
су
о
Вуку,
о
његовој
биографији и легенди везаној за
његово име. Исписивали су
и
украшавали
његове
велике
речи
„Пиши као што говориш, читај како је
написано“.
На
часовима
ликовне
културе од различитих материјала
правили су и украшавали научена
слова азбуке, од чега је направљен
пано који ће да краси нашу учионицу.
Сада су прваци спремни да уђу у свет
песама, текстова и да сами прочитају
све што их интересује. Због тога су
ђаци прваци захвални Вуку за азбуку.
Босиљка Ћорковић
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Стабло екологије
Током првог полугодишта ученици који учествују у
раду еколошке секције представили
су
свој рад
занимљивим пројектом. У склопу еколошке секције, након
одржаног уводног предавања где су се шестаци упознали са
основним појмовима из екологије одлучили смо да
направимо један пројекат и покажемо како сви уз
минималан труд можемо допринети очувању наше планете.
Наиме, на гранама дрвета смо исписали 6 једноставих
начина да сачувамо планету - Док переш зубе, немој да
вода тече!, Кад изађеш из собе искључи светло! и сл.
Пано је изложен у холу школе где ће све ученике
подсећати на ова важна правила.
Јована Илић
Пројекат из географије
Ученици VII1 реализовали су током децембра пројекат из географије са наставницом
Радицом Јаћимовић.
Сваки ђак је изабрао једну државу Азије
коју ће представити. Радили смо самостално или
у пару. Наставница је напоменула да имамо две
недеље за израду пројекта. Писали смо о
географском положају, о становништву и
култури, истицали сно природне лепоте и неке
занимљивости о земљи. Морали смо на паноу
имати најмање десет слика да би рад добио
позитивну оцену. Мој пројекат о Јапану је
оцењен добром оценом. Кристина Којић је
писала о Индонезији. Њен рад је био прелеп.
Врло занимљиве ствари смо чули о тој земљи.
Најзанимљивије је свима било да у Индонезији постоји једна црква у облику кокошке ичули
смо и легенду о томе како је настала. Симонида Марковић је представила Руску Федерацију.
Прелепо је описала највећу државу на целом свету по површини. Марија Јовановић и
Андријана Митрашиновић су говориле о Индији. Навеле су најбитније ставке о тој земљи,
навеле да је највећа грађевина Таџ Махал и испричале прелепу љубавну причу о томе како
је тај храм настао. Анђела Пантелић је урадила задатак о Народној Републици Кини
боженствено. Далибор Димитријевић и Давид Тришић представили су Турску. Они нису баш
одушевили наставницу, веома су се потрудили и зарадили задовољавајуће оцене.
Сви смо били задовољни својим радовима и оценама. Наставница нас је похвалила и
неколико ђака је успело да поправе оцене захваљујући уложеном труду и доброј вољи.
Окачили смо радове у својој учионици и разредна је била поносна на нас. Сви смо срећни и
задовољни што смо научили нешто ново научили о азијским државама и добили добре
оцене.
Катарина Козић VII1
Пројекат из биологије
Наставница
билогије
Јована
Илић
реализовала је током децембра са ученицима VII1
разреда пројекат ради поправљања оцена. Писали
смо о животињама, бодљокошцима, гмизавцима,
лептирима, водоземцима. Радове смо донели у
школу, презентовали, одговарали и поправили
оцене. Наша учионица била је украшена прелепим
радовима.
Овим радом смо поправили оцене, лепо се
забавили, научили нешто ново и обновили старо и
градиво из биологије.
Симонида Марковић VII1

Школски лист Чаролије, страна 9

Школски лист Чаролије, страна 10

Божић
Вероучитељи
Срећко
Глигоријевић
и
Предраг Маринковић реализовали су неколико
радионица са својим ученицима. Разговарали су
са ђацима о посту, обичајима прослављања овог
великог празника, о Исусу Христу и његовом
рођењу. Ученици су писали реферате, цртали и
правили паное. Сви панои су изложени у холу
школе.

О Божићу

Божић
Чим година нова прође,
Затим Божић брзо дође,
Па је славље затим веће,
И доноси пуно среће.
Наш Божић је празник стари,
А с њим иду лепе ствари,
Па нам увек још са врата,
Срећу жели Божић Бата.
Тада бака разне ствари спрема,
А на столу нема чега нема,
На ражњу се печеница пече,
Да улепша то божићно вече.
Много волим обичаје старе,
Кад на плафон ми лепимо паре,
А по поду простире се слама,
Па је много среће међу нама.

Најомиљенији
празник
међу
свим
празницима је Божић. Тог дана оваплотио се
Исус Христос и постао човек. Празнује се три
дана. Први дан Божића слави се 7. јануара. На
Божић, ујутро, пре свитања, звоне сва звона на
православним храмовима и објављује се
долазак Божића и божићног славља.
Ана Божанић VI1
Исус Христ рођен је у штали у граду
Витлејему. Његово рођење је најавила звезда
којом су се водили мудраци. Долазак мудраца од истока само је доказ да су Месију
очекивали сви народи, а не само Јевреји. Исуса Христа је родила Девица Марија, а њен муж
је био Јосиф.
Домаћин и сви укућани на Божић облаче најсвечаније одело и одлазе на јутрење.
После службе се узима нафора. Људи се поздрављају речима „Христос се роди“, и
отпоздрављају „Ваистину се роди“. Овако се говори од Божића до Богојављања.
Полажајник је специјални гост на
Божић који се обично договори са
домаћином, али то може да буде и
случајни намерник. Полажајник поздрави
дом божићним поздравом, одлази код
шпорета, џара ватру, и говори здравицу
„Колико варница, толико среће, здравља,
љубави, толико оваца, прасади, гусака и
пилади, а највише здравља и весеља“.
Домаћица га потом послужује, дарује му
поклон. Полажајник укућанима доноси
срећу.
На Божић, рано ујутру, домаћица
меси чесницу у коју ставља новчић.
Чесница представља славски колач за
Божић. Божићна слама се уноси у кућу
заједно са бадњаком на Бадње вече.
Иако већина историчара сматра да би
се као година Исусовог рођења могао
узети опсег од 1. до 2. године нове ере,
датум његовог рођења ипак је остао
непознат. Будући да у Новом завету није
записано када се Исус родио, први
хришћани нису славили Божић. Затим је
наступио период када су се Божић и
Богојављање славили истог дана. Стари
Римљани су први почели да прослављају
дан Христовог рођења у 4. веку.
Марко Ољача VI1
Ана Божанић VI1
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Емилија Спасић IV3

Рад ученика VII2
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Новогодишња чаролија
Ученици наше школе реализовали
су пројекат Новогодишња чаролија
током децембра 2021. године са својим
учитељима и наставницима.
Циљеви пројекта су превенција у
борби
против
вршњачког
насиља,
подстицање сарадње међу ученицима и
наставницима, подстицање креативности
и стваралаштва. Ученици су писали
литерарне радове о прослави Нове
године, Деда Мразу, новогодишњим
догодовштинама, писали песме. Цртали
су, правили новогодишње честике,
украсе и декоративне предмете које су
излагали на вашару у Сопоту и у својој
школи. Ученици који иду на информатичку секцију израђивали су честитке у неком од
дигиталних алата и бавили се писањем новогодишњих жеља у микробиту. Новогодишњи
стрип урадили су ученици II2, а новогодишње карикатуре I1.
Ученици су својим радовима показали невероватну креативност и предузетнички дух.
Током рада на пројекту дружили су се, развијали асертивну комуникацију и понашање,
поштовали утврђене рокове, чиме су циљеви пројекта остварени.
Марина Луковић
Весели часови
Последњи радни дан у првом полугодишту у нашој школи обележен је врло весело, у
правом новогодишњем расположењу. Ученици су окитили своје учионице и у друштву
одељењских старешина уживали у доброј атмосфери. За добро расположење посебно су се
побринули ученици петог и шестог разреда. Они су организовали маскенбал, а потом малу
представу са новогодишњом тематиком и неким лепим порукама. На самом крају свим
ученицима су подељене ђачке књижице уз жеље да у предстојећој години буду још бољи и
успешнији.
Данка Стојановић
Новогодишња приредба и вашар
Ове школске године ученици у
Поповићу припремили су приредбу
поводом новогодишњих празника 30.
децембра
2021.
са
разноврсним
програмом који су чиниле: песме,
плесне тачке, плес и песма на енглеском
језику и представа коју је за ову
прилику написала учитељица Сања
Петровић под називом „Да ли верујете у
Деда Мраза?“ Приредба је изведена за
родитеље и мештане села. Најавили смо
је плакатом који смо окачили на видном
месту испред школе и флајерима које су
ученици делили члановима породица и комшијама. Посетилаца је било много и ученици су
за сваку тачку добили громогласан аплауз.
Након приредбе посетиоци су могли да разгледају и пазаре предмете које су ученици и
учитељице израдили на радионицама, а неке од њих су и ученици урадили кући уз помоћ
својих родитеља, јер због епидемиолошке ситуације нисмо могли да организујемо
радионице у школи. Новац који смо зарадили искористићемо за организацију излета са
родитељима на крају школске године.
Сви присутни су се лепо забавили, дружили и понели са собом лепе утиске.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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Занимљиви часови
Попис становништва
Ученици VI2 су у новембру
2021. радили занимљив пројекат
из географије. Тема пројекта је
била да се издвоје подаци о
попису становништва Србије од
1971. године. Били смо подељени
у мање групе и свака група је
имала задатак да уради пројекат о
једној години пописа. Много нам
се свидео задатак и истраживачки
рад. Проширили смо знање о овој
теми на један занимљив начин.
Забавили смо се док смо радили.
Наши панои изложени су у холу школе.
Вишња Ићитовић VI2
Барок
Током новембра 2021. године из музичког смо учили о
бароку. Кроз пар часова наставница је завршила са
предавањем. Након тога смо одговарали представљали своје
паное или презентације о овом музичком правцу и сумирали
утиске. Свако је казао своје мишљење о свим радовима и онда
је наставница уписала оцене у дневник. Наставница је целом
разреду поставила питање: „Који пројекат вам се највише допао
и зашто?“. Свако појединачно је одговорио и на то питање. Нико
се није бунио ни на један коментар. Било је ту и сугестија као и
похвала. Свако од нас је нешто више научио захваљујући
представљеним пројектима. Научили смо да је свака сугестија
добронамерна и да се на грешкама учи колике год оне биле.
Сара Живковић и Тијана Грујић VII2
Оптичка варка
Током децембра 2021. ученици VIII1 радили су из биологије један занивљив пројекат о
оптичким варкама „Да ли нас очи варају“. Радили смо у пару у виду презентација или као
пано. На посебном часу смо презентовали своје истраживачке задатке.
Андреја Митрашиновић VIII1
Одећа
Током децембра 2021. ученици шестог
разреда добили су веома занимвљив домаћи
задатак из француског језика. Правили смо
пано и презентације на француском о одећи.
Писали смо и цртали сликовне речнике.
Научили смо много нових речи везаних за одећу
и обогатили речник из француског језика.
Забавили смо се слушајући презентације.
Закључили смо да је свима било занимљиво, да
су поједини ученици имали проблема са
превођење, али да је већина уживала у раду.
Марко Ољача VI1
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Познате личности
Ученици VIII2 током децембра 2021. радили су пројекат из енглеског језика о познатим
личностима које су нам узор. Писали смо на енглеском језику како бисмо побољшали
писмено изражавање, поновили граматику и научили нове речи. Истраживали смо
занимљиве податке о Тесли, Ђоковићу, глумцима, спортистима и певачима. Радове смо
презентовали на посебном часу. Било је занимљиво истраживање о познатим личностима о
којима смо писали. Наши панои изложени су у холу школе.
Виктор Станковић VIII2
Занимљиви часови енглеског језика
Наставница енглеског језика Марина Ружић задала је ученицима седмог разреда у
Малој Иванчи да ураде пројекат о некој познатој личности. Циљ пројекта је да ученици
науче времена јер ће писати о изабраној личности и о томе какав им је био живот некада, а
каков је у садашњости. Много нам се свидео овај задатак. Писали смо на енглеском језику о
спортистима, певачима и глумцима. Пројекте смо презентовали 17. и 24. децембра 2021.
Било је занимљиво да слушамо интересантне појединости из живота Новака Ђоковића,
Месија, Нејмара. Било је забавно слушати презентације о познатим певачима и њиховим
каријерама, након чега смо слушали и њихове најпознатије песме.
Током евалуације сви смо се сложили да је израда пројекта била јако занимљива,
научили смо глаголска времена на један забаван начин, а сазнали смо и неке нове
занимљивости из живота познатих личности о којима смо писали.
Марија Јовановић VII1
Село и град
На часовима света око нас ученици
II1 су учили о насељима и њиховој
повезаности. Организована је радионица на којој су, подељени у две
групе, правили макете села и града.
Једна група је правила село, а друга
град. Поред објеката које су правили
ученици су донели своје играчке које су
искористили за рад. Активност је успела
јер су кроз њу исказали своје знање,
машту и креативност.
Милица Лучић
Рељеф
На часовима света око нас ученици II1 су учили о
рељефу и његовим облицима. Како би практично
применили оно што су научили имали су задатак да
направе макету рељефа од материјала по свом избору.
На овај начин изведена је корелација света око нас и
ликовне културе. Активност је успела јер је задатка
био веома интересантан за ученике.
Милица Лучић
Вајамо чиније
На часу ликовне културе ученици 2/1 су имали
задатак да вајају и обликују чиније од глине или клејмасе. Сви су успешно урадили задатак.
Милица Лучић
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Радови ученика III2 настали
НТЦ методом
Учитељица Љиљана Вићовац
реализовала је са ученицима III2
више радионица користећи НТЦ
методе.
На часу српског језика током
обраде песме „Замислите“ Душка
Радовића, ученици су добили
задатак да представе песму кроз
сликовно-асоцијативни
приказ,
што је једна од метода НТЦ
програма. Визуализација, учење
помоћу слика и симбола чини учење разумљивијим, а деца уживају у активностима.
Први корак ка прављењу доброг сликовног приказа је да се направи добра асоцијација
за све појмове које сматрамо кључним за текст који сликовно приказујемо, а други корак је
да те асоцијације повежемо у неколико сликовних приказа. У почетку су ученици радили
краће реченице или само кључне појмове, како би овладали асоцијацијама. У почетку је
тешко раздвојити илустровање од сликовног приказа. Временом ученици раде све брже и
лакше. Апстрактне појмове и мисаоне именице претварали су у конкретан појам који су
цртали.
Наставница је објаснила да не морају за сваку реч да направе социјацију, већ да то
може да буде и група речи. На пример, именицу живот ученици су представила као
неколико линија које иду од најмање до највеће, реч замислите као мозак и знак питања и
сл. Радови нису у потпуности асоцијативни јер имају елементе и сликовног приказа, али у
питању је млађи узраст који се први пут сусреће са овим начином рада.
Ученици су били задовољни новим начином рада који подразумева велику креативност
и самосталност.
Љиљана Вићовац
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Бисери са часова
Испраћамо годину пуну изазова. Ни нама ђацима није било лако. Требало је сачувати
здравље, савладати толико градива, одрадити гомилу тестова, контролних и писмених
задатака...
Али и када нам је било најтеже, умели смо да се нашалимо, па ћемо се присетити
појединих бисера.
За један час српског језика било је најављено одговарање. Наставница је прозвала
једног нашег друга. Он је устао и уместо одговора на постављено питање свечано изјавио:
„Наставнице, Ви знате да сам ја освојио медаљу на светском првенству и верујте ми, мању
сам трему имао тамо, него сада овде.“
Наставници је била симпатична ова изјава и наш друг се извукао.
Видевши да се духовитост исплати, наша другарица чије презиме почиње словом Б и
коју увек међу првима прозивају да одговара рече: „Немам среће са презименом, сада бих
се радије и удала, само да не одговарам српски“. Наставница се мало изненадила и
насмејала, па је шаљиво питала да ли онда има неког кандидата за женидбу, а пошто се
нажалост нико није јавио, наша несуђена млада морала је да одговара.
У наставку часа један друг је одговарао гласовне промене и тврдио да се у речи
ЈУНАЦИ дешава промена која се зове СИГНАЛИЗАЦИЈА, а наставница је рекла да је све ово
њој сигнал да морамо много више да учимо.
Након неког времена, опет је било забавно на часу српског језика, тада смо говорили о
Вуку Караџићу. Желећи да се похвали шта је научила, једна другарица је рекла да је Вук
рођен 1864, а умро 1787. године. Када је наставница рекла да није баш тако и замолила је
да се концентрише, наша другарица је тврдила да тако пише у књизи. Наставница је онда
тражила да види ту књигу где пише да је Вук умро много пре свог рођења и тада смо се сви
слатко насмејали. Сада су и остали хтели да покажу своје знање, па смо могли чути да је
Вук у Беч отишао да би се бавио бизнисом, а као највећи бисер било је то што је један
дечак (због једне погрешно позициониране црте) написао да је Вук рођен у селу ТРТИЋУ.
Вања Крстић, Милош Митровић и Марко Ољача VI1
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Спорт у школи
Интерву са Лазаром Милићевићем
Лазар Милићевић VI1 освојио је треће место на
светском шампионату у Ашихара борилачком спорту који је
одржан од 3. до 7. новембра 2021. у Букурешту у
Румунији. Тим поводом ученици новинарске секције
урадили су интервју са њим.
Честитамо ти на успеху. Какав је осећај бити трећи
на свету?
Осећао сам понос и захвалност. Труд, рад и
одрицања су се исплатила. Много сам срећан.
Колико дуго већ тренираш и у ком клубу?
Тренирам од 15. марта 2015. године у клубу „Црна
мамба“ у Раљи.
Причај нам мало о првенству.
Светско првенство је одржано у Румунији у граду
Букурешт. Такмичио сам се у категорији борбе до 50
килограма за такмичаре од 12 и 13 година. Борбе су биле
тешке, али сам имао добру стратегију и освојио треће место.
Ко те упознао са овим спортом? Који је мотив био да кренеш да тренираш карате?
Старији брат ми је препоручио да се бавим ови спортом. Испало је да није погрешио у
томе. Имао сам много слободног времена, па сам желео да испробам нешто ново.
Да ли би хтео и у будућности да се бавиш овим спортом?
Наравно. Сад, после освојене светске медаље, имам још више мотивације да наставим.
Инспирисан сам да кренем у освајање још које медаље.
Да ли би препоручио другима да се баве овим спортом?
Наравно. И кад је тешко, и када остајемо без успеха и медаља, важно је да се не
одустаје и да будемо истрајни. Ово је леп начин да се искористи слободно време. Тренинзи
су повремено исцрпљујући али су и забавни. Мој успех је инспирисао и моје другаре у
школи, па је већ неколико њих почело да тренира.
Како успеваш да ускладиш тренинге и учење, пошто знамо да си одличан ђак?
Тешко је, али се добро организујем. Имам време за учење и време за тренинг.
Организација је веома важна, једино тако ништа не трпи.
Ко ти је био највећа подршка?
Највише ме подржава тата.
Кажи нам нешто за крај.
Желео бих да се захвалим свом оцу и тренеру, као и свим наставницима наше школе
за разумевање и подршку. Поручио бих свима да не одустају од својих снова, јер се снови
остварују.
Национално првенство Србије у
Ашихара спорту.
Ученици наше школе су освојили
одличне резултате:
Младен Милутиновић - 1. место
Милан Милутиновић – 2. место
Михајло Милутиновић - 3. место
Лазар Милићевић – 3. место
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Радови ученика

Милица Трајковић VI1

Одрасли свете, схвати ме
Одрасли и деца, која је разлика међу њима
и да ли су равноправни? И једни и други имају
срце и душу, осећаје и мозак, али опет нису
исто.
Имам 13 година и сви ми кажу да сам у
пубертету. Па шта и ако јесам, шта је ту чудно?
Стално се понављају иста питања, зашто сам
нешто урадила тако, а не онако како су они
очекивали од мене. Зашто не учим више, зашто
нисам на интернету мање... Ја онда најчешће
ћутим, јер ни сама не знам одговоре на многа
питања, можда је то тај пубертет. Можда се баш
због тога повлачим у себе у свој свет самоће, да
избегнем сва питања, притиске и терет. Можда
баш због тога кажем понекад и нешто што нико
никада не би очекивао од мене. Умеју много да
ме повреде неправде и неразумевања. Када је
родитељима потребна нека помоћ од мене ја сам
већ велика девојка, а када треба негде да се
изађе, онда сам нагло сасвим мала. Стварно то
не разумем. Морају полако схватити да нисам
више она бебица која се игра са луткицама, већ
да сам одрасла девојчица која уме да води рачуна о себи. Знам да они тако брину о мени,
али требало би понекад да брину и о мојим осећањима.
Волела бих када би одрасли схватили нас млађе, онда не би толико непотребно
бринули и свима би било боље.
Наталија Микић VIII1
Шала коју памтим
Из једне моје жеље за дружењем, родила се и једна духовита ситуација.
Како упознати комшиницу са којом немате контакт и која никад не излази напоље? Да
ли јој лупати на врата или јој написати писмо? Мислила сам и да јој гађам прозор
каменчићима, али сам се плашила да је то превише насилно. После сам желела да јој
напишем необично писмо: „Еј, слушај бре, пошто ја желим да се дружимо, то ће тако и бити,
а ако нећеш, ја ћу ти показати шта сам научила на каратеу...“ Док су се речи ређале, ја и
моји укућани смо се слатко смејали, али нисмо успели да завршимо, неко је звонио на
вратима. Када сам отворила, тамо је била моја комшиница. Питала ме је једноставно да ли
желим да се мало дружимо. Сместа сам бацила оно моје шашаво писмо и пошла да се играм
са својом новом другарицом.
Кад год се сетим те ситуације, ја се насмешим.
Андреа Ружић V1
Моје највеће жеље
Свакодневно размишљам о многим стварима и има толико тога што бих желела да
остварим, али неке жеље се нарочито издвајају.
Највише бих волела да овај корона вирус што пре прође, да можемо да се дружимо са
најмилијима, да сваког дана нормално идемо у школу и да више никад не морамо да носимо
маске. Волела бих да сви буду здрави и да се радују. А онда имам неке жеље само за себе.
Волела бих да добијем бицикл и да могу да се возим и уживам са својим другарима по
нашем лепом селу. А када дође лето, желела бих да одем са родитељима на море и да
посетимо још многа лепа места о којима маштамо. Ја имам још много жеља, неке од њих су
моја тајна, а неке су мање важне. Била бих веома срећна када би се оствариле ове које сам
поменула.
Милица Трајковић V1
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На снегу
Снежне пахуље су почеле да падају са неба. Снег нам доноси срећу.
Кад сам се пробудио, видео сам кров прекривен снегом. Позвао сам другаре да се
санкамо. Попели смо се на врх брда и сели на санке. Полагано смо почели да се спуштамо
низ низбрдицу, али санке су у почетку ишле спорије јер је снег био мало већи. Већ је
следеће спуштање било лакше и брже. Спустили смо се неколико пута. Уживали смо у
санкању. Када смо завршили санкање, отишли смо кући. Грудвали смо се са браћом и
правили Снешка Белића. Прво смо направили две велике лопте од снега, једну већу за
тело и мању за главу. На главу смо му ставили шерпу уместо капе. Ставили смо му шал,
руке смо му направили од грана, а очи од комадића угља.
Дан је био узбудљив, лепо смо га провели у игри и дружењу. А снег је наставио да
пада.
Андрија Јовановић IV1
Необично путовање
Свако путовање је доживљај за себе, а ноћна путовања су најузбудљивија, а ако је
ноћ зимска, онда је то незабораван доживљај.
Била је хладна зимска ноћ. Све је о прекривено снегом и трава и дpвеће и пут. Чула се
само шкрипа наших чизама којима смо корачали кроз дубок снег. Тата и ја смо кренули у
ноћни лов на вране, а за нама је трчкарала пропадајући шапицама у дубок снег наша куца
Џери. Иње са грана падало нам је по коси. Окренула сам се и погледала у Џери која је била
бела као снег око нас. Тата и ја смо корачали даље, снег је био све дубљи.Одједном су се
под теретом снега почеле ломити гране са дрвета. Једна је пала испред нас. Звук је
одјекнуо шумом. Вране су се
разбежале, а уплашена Џери
отрчала је некуд дубоко у шуму.
Тишина је била свуда око нас.
Позвала сам више пута Џери
и чекала да се врати. Тражили
смо је. Корачали смо све дубље у
шуму. Снег који је падао са грана
и шибља упадао ми је у чизме.
Под светлошћу лампе угледала
сам куцине трагове и пратили смо
их до једног жбуна. Стресала сам
снег са грана и угледала два
преплашена око која ме гледају.
Узела сам је у наручје и
кренула пратећи трагове чизама.
Спустила сам Џери на стазу. Била
је уплашена, али јој је моје
присуство улило храброст да
настави даље. Ипак сам морала
да је носим, што због њене
исцрпље-ности, што због страха.
Опоравила се тек кад смо
стигли кући и када се удобно
сместила у своју кућицу. Верујем
да је дуго ослушковала сваки
шум све док најзад није заспала.
То путовање кроз хладну и
тамну ноћ, тишина шуме и лет
птица био је изузетан доживљај
који ћу увек памтити како нешто
Александар Јаковљевић IV1
тајанствено и узбудљиво. Надам
се да ће и Џери то дуго памтити.
Ања Секулић IV1
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Нису лоша времена, него људи
Живимо у времену где су свима доступни интернет и технологија. Мислим да неким
људима технологија није потребна. Они користе друштвене мреже на веома лош начин.
Интернет користе за вређење других људи што ми се уопште не свиђа. Не схватам њихове
мотиве да то раде. Да ли је то љубомора или нешто друго, не знам. Њихове жртве се често
узбуде и унемире, па им је потребна стручна помоћ. Њима је веома тешко јер трпе насиље.
Често у таквим тренуцима очаја пада им на памет да дигну руку на себе, што је најгори
начин решавања проблема. Ти лоши људи воле да вређају друге, желе им зло, чак и смрт.
Све је више таквих људи, а све мање оних који не мисле зло већ подржавају друге и
помажу.
Мислим да је најбоље решење за такву врсту насиља да се на такве људе не обраћа
пажња, или да се обрате за помоћ. Зато „Не обазири се на друге, главу горе!“
Михаило Симић VIII2
Нису лоша времена, него људи
Понекад ми се чини
да ми је дан лош, међутим
схватим да ниједан дан не
може да буде лош. Сваки
дан има нешто што га
чини посебним.
Лоши су људи. Људи
данас
знају
да
буду
сурови и окрутни. Није их
брига за туђе емоција и
често су хладнокрвни.
Убеђени су у то да то
што раде је исправно и не
виде ништа лоше у томе.
Људи су као и цвеће,
морају да пусте корен, да
расту, цветају и процветају, да падају, вену и
увену.
Свако од нас има
лош дан, али нажалост
има и људи који имају
лошу
недељу,
месец,
годину, или године.
У реду је погрешити,
јер на свету не постоји
безгрешна особа.
У реду је извинити се
и признати грешку. Не
смемо
исмевати
једни
друге. Такви људи су
љубав
претворили
у
интерес.
Живот је превише
кратак
да
бисмо
га
трошили на окрутност и
сујету. Трудимо се да
будемо великодушни, јер
то могу само велики људи.
Николина Станковић VIII2
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Вероника Милошевић VI2

Дека ме је научио
Пишем о свом деки који ме је свачему научио и много сам срећан због тога.
Када сам био мали, дека ме је научио да возим бицикл. Било је тешко, али смо успели.
Пар година касније било је време да научим да возим трактор. Дека је био веома стрпљив,
па сам и то савладао. Сад возим трактор. Заједно оремо, тањирамо и сејемо. Дека ме је
научио како да бринем о воћу. Знам да орезујем, прскам, берем. Током зимских дана када
нема много посла, дека ме је научио да играм мице. Било је тешко победити деку. Једном,
док се није надао, победио сам га. Био сам јако срећан. Дека ми је честитао и био је срећан.
Поносан сам на свог деку и много срећан јер сам од њега научио много и затога много
волим.
Михајло Саватић V2

Занимљива личност
Моја мама се зове Јелена.
Има зелене очи и смеђу косу. Увек ме забави и понешто научи. Научила ме је да
правим палачинке. За рођендан ми је поклоника књигу „Хари Потер“ што ме је много
усрећило. Заједно играмо кошарку и шетамо. Када се вратим из школе наградим је лепим
оценама, а она мене загрљајем. Купује ми све што пожелим, учи ме да будем добар и
послушан.
Ја волим своју маму највише на свету јер је забавна и не бих је мењао ни за шта на
свету.
Михајло Стојменовић V2

Андреа Векић II3
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Тамара Симић II2
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