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Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је специјални број Чаролија чији је највећи део посвећен пројекту Јубилеји
и прослави Дана школе. Поводом обележавања великих годишњица школа организован је
литерарни и ликовни конкурс Школа некад и сад. У рубрици Дечије стваралаштво
представљамо најбоље, чији су аутори награђени на прослави Дана школе.
Рубрицка Дешавања у школи доноси текстове о важним догађајима из маја и јуна
2016. године: угледни час, час са предшколцима, разноврсне активности у области
културне делатности школе, екскурзија...
У оквиру пројекта Јубилеји ученици седмог и осмог разреда су направили интервјуе са
две бивше ученице. Препоручујемо да их прочитате у рубрици Представљамо и упознате се
са Кристином Косанић и Татјаном Срететеновић Рајачић.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања
у школи
Дечије
стваралаштво

Дешавања у школи – Пројекат Јубилеји
Основна
школа
„Милорад
Мића
Марковић“
обележава
2016.
велике
годишњице - 110 година школе у Малој
Иванчи и 150, тј. 170 година од почетка
рада школе у Малом Пожаревцу и
Поповићу. Поводом ових годишњица, током
другог полугодишта 2015/2016. започела је
реализација пројекта Јубилеји, који ће
трајати и током наредне школске године.
Циљеви пројекта су: упознавање
ученика са историјом школе, развијање
критичког
мишљења
и
креативности
ученика и презентација рада школе. У
марту 2016. ђаци су разговарали са Мићом
Јевтовићем, наставником у пензији, који је
провео 40 година у школи, и са Милетом
Симићем, некадашњим ђаком и добрим
познаваоцем историје нашег краја. У
априлу је организован конкурс Школа
некад и сад, кроз који су ученици показали
способноси
у
области
литерарног
и
ликовног стваралаштва. Најбољи радови су
у овом броју Чаролија, а били су и део
изложбе постављене за Дан школе у сали
Месне заједнице Мала Иванча. Други део
изложбе, постављене у холу школе, чинили
су панои на тему историје школе.
Ученици седмог и осмог разреда су
интервјуисали неке од бивших ђака школе,
који су постигли веома успешне каријере.

Међу њима су Кристина Косанић, која
живи у Шпанији и ради као лекар у једној
мадридској болници, и Татјана Сретеновић
Рајичић, доктора молекуларне биологије
која живи и ради у Холандији. Како оне не
живе у Србији, припремљена питања су
послата е-поштом и одговори су стигли на
исти начин. Чаролије у овом броју
представљају њихове занимљиве животне
приче.
Дан школе је ове године био посвећен
подсећању на ток развоја школства у три
села у којима ради школа. Кроз припрему и
извођење програма ученици су развијали
креативност у више области: усмено изражавање (вођење програма), драмско стваралаштво (писање сценарија, израда костима и сценографије, глума), певање, плес...
За наредну школску годину планирају
се следеће активности: разговори са
бившим ученицима, часови посвећени
предметима који су се некад изучавали у
основној школи, прикупљање материјала и
израда монографије о школи, дигитализација материјала и израда дигиталних
збирки школе.
Реализациом пројекта оствариће се
поједини циљеви из Развојног плана
школе, као и активности предвиђене
Школским програмом.
Слађана Галушка, библиотекар
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Реч школа води порекло од грчке речи shole која је у старом грчком језику
значила: доколица, беспослица, одмор, забава. У почетку је школа у Грчкој била
место у коме су се окупљала беспослена деца робовласника како би проводила
заједничко време у игри, забави па је у почетку била место за забаву.
Како је време пролазило, деца су почела озбиљније да уче и раде, а посебна
пажња се обраћала телесној вежби - гимнастици, по чему је једна врсте школе и
добила назив - гимназија.
Школа одавно више није место само за забаву. Забаве има понајмање. Ипак,
ако занемарим строге законске дефиниције школе и зидарске параметре, школа је
за мене много више од зграде, гомиле креча, камена, цемента, арматуре, шодера и
ко зна чега још не. Али не било која школа, него моја школа, Основна школа
„Милорад Мића Марковић“. Она је место где сам стекла прва знања, научила
прва слова, стекла другове за цели живот. Све ми је њено драго: и она зелена
мусава табла, и зидови прекривени нашим пројектима, и онај поломљени шестар,
и сунђер, и креда. Школа је за мене мој први учитељ Синиша Босић и моја
разредна Данка, и моји предметни наставници. Да није њих, не би било ни моје
школе. Школа и они у њој ме усмеравају, воде ка циљу. Сваког септембра школа
насмејана дочека масу нових ђака жељних знања. Сваког јуна школа испрати
генерацију свршених осмака на животној прекретници. И дуго, дуго им маше...
Моја школа су и сви моји другари, њих 20, и сви они други, из других разреда.
Моја школа је и наша директорка Ксенија, и школски библиотекар, и педагог, и
теткице и домар. Сви ми заједно смо на броду који плови у неко боље сутра.
Има великих и лепих школа. Моја, истини за вољу, није ни претерано
велика, ни претерано лепа, али изнедрила је вредне, поштене, велике људе.
Саграђена је давне 1907. године и дограђена 1959. године. Грађу су доносили
мештани села, а и циглу су пекли сами. Створили су тиме залог за будућност.
Школски плац је имао хектар површине, био је ограђен, а онда још једном
ограђен оградом од плетене жице (за сваки случај, да ђаци не побегну). Имала је
три капије зелено обојене, а на једној капији мали уграђени авион са пропелером
који се окретао на ветру, и симболизовао нове тековине. На бетонским стубовима
око школе биле су велике саксије са цвећем зелено обојене. Испред школе била је
ливада са цвећем и мала шумица туја и борова. Нешто ниже, налазио се виноград
са хиљаду чокота винове лозе, кошнице са пчелама. Данас, моја школа нема лепу
фасаду, нема нормалне олуке ни надстрешницу. Моја школа нема нормалну
фискултурну салу. Тоалети нису на завидном нивоу, клупе и подови шкрипе и не
само они. Наставници су незадовољни, нема наставних средстава, ни мотивације
у друштву да се нешто промени.
Нема више винограда ни зеленог грожђа, нема више кошница са пчелама ни
саксија са цвећем. Нема малог авиона са пропелером што се окреће на ветру. Али
има малих плавих, смеђих, црних главица жељних знања и плавих, зелених,
црних окица. Има граје, смеха, весеља, цике и вике. Даће Бог да их буде још
више, јер докле је њих, биће и школе.
Тијана Глишић VI1
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Дечије стваралаштво

Сећате ли се како смо се срели, упознали и постали блиски?
Били смо деца, једно другоме страна, непозната и далека. Желели
смо да се часови што пре заврше да бисмо побегли од обавеза.
Време је пролазило. Сваки нови дан у школи била је нова радост и
нова прилика да сретнеш већ знана лица и узвратиш нечији осмех.
Делили сммо добро и зло. Заједно смо лакше подносили све грдње
и неправде, заједно смо били јачи!
Први септембар пре, може се рећи, давних осам година. Мама
ми намешта фризуру, тетка сређује ципеле, а тата ме слика. Све
мора да буде савршено и забележено. Једва чекам да одем и
упознам учитељицу, другаре, школу. Видели смо како нам изгледа
учионица, ко је наша учитељица и упознала сам неке нове другаре.
Била сам збуњена пре осам година, а и данас сам збуњена. Све ми
је јасно, сва су ми лица позната, али ми се растајемо. Сада, после
осам незаборавних година, морамо да се растанемо. Како то да
схватим? Ми нисмо само другари, ми смо једна породица. Увек смо
били ту једни за друге, сложни, самоуверени, интелигентни,
најгласнији ђаци у школи. Одувек смо били јединствени,
оригинални. Имали смо довољно поштовања за све наставнике,
педагога, директора, теткице, за све. Остаћемо заувек запамћени у
овој школи, то је сигурно.
Али ускоро се растајемо и нестаје све што смо толико година
градили, пријатељство, поверење, љубав, та породица нестаје. Све
ће се претворити само у сећања. Провести по пола дана сваког
радног дана са том екипом постала је навика. Нормално је да ће
свако после основне школе уписати шта жели, али то значи да ће
наша породица бити разбацана по свету.
Да ли ћу изабрати прави пут? Знам да ми неко друго одељење и
неки други људи никада неће моћи да замене вас. Остаћемо заувек
једни другима у срцу, али се више нећемо толико виђати. Исто
друштво ће се за 10 година поново наћи на прослави матуре, али до
тада ће свако бити већ изграђена личност, више нећемо бити исти.
Растајемо се заувек. Само успомене остају и ништа више.
Јована Јовановић VIII1
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Давне 1862. године почела је изградња прве школе у Малом
Пожаревцу, а 1866. школа је почела са радом. У тој школи биле су собе
у којима су спавали учитељи и ђаци. Ђаци су у њој боравили пет дана у
недељи. Нису имали ни свеске, ни књиге као ми, него малу таблу,
креду и сунђер. Када наставник обрише таблу и они обришу своју.
Многа деца су долазила из оближњих села, из Шепшина, из Сенаје и из
других. Прва школа се налази у школском дворишту, на месту где сада
живи учитељица у пензији, друга сада није у функцији, а трећа школа
је ова у коју ја идем.
Матична школа се данас налази у Малој Иванчи, ми смо друго
одељење, а Мали Поповић је треће одељење истоимене школе.
Некада су учитељи носили униформе и били строги и понекад су
кажњавали ученике ударањем прутићем по длановима. Немирни ђаци
су ишли у ћошак, клечали на кукурузу ког су доносили за сабирање и
одузимање на математици. Табла је била са једне стране у линијама, а
са друге у коцкицама. Сада је потпуно зелена.
Некада су девојчице носиле кикице, играле се и плетеним
луткицама и ластиша и стидљиво се дружиле са дечацима. Сада је све
много другачије. Девојчице се шминкају, изговор им је да не воле игру,
а уствари је воле.
Током Другог светског рата учионице су биле касарне војника. У
нашој школи раније није било терена за играње. Све је било другачије
и чудније. Сада је све модерније.
Некад су се деца више дружила, а данас је тога све мање и мање. Ко
зна шта ће донети ново време? Можда ће бити боље, али ја волим ову и
овакву, своју школу.
Сандра Пошмуга VI2

Јована Косанић III3

Тијана Грујић I2
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Дечије стваралаштво

Стара једноспратна зграда. На њој попуцали бели зидови, понегде
поотпадала фасада, старе јеле у дворишту и под њиховим крошњама
неколико клупа. Чује се цвркут врабаца, по који аутомобил прође улицом
са времена на време. Ко би уопште помислио да је ово у ствари школа?
Одједном, слика се потпуно мења, чује се школско звоно и деца у
групама излеђу кроз врата - двориште је поново испуњено дечјом грајом.
Све је, као и ова последња година, готово. Свет одраслих нам већ
шири руке, и дочекује нас као младе људе који корачају ка својој светлој
будућности, ка нечему новом и неочекиваном. Време које смо провели
заједно као да је прошло превише брзо; не би требало да је већ крај.
Невероватно је то како ћемо се растати после осам година, како ће
свако изабрати другачију, сопствену стазу којом ће ићи. Можда се више
нећемо сретати, нећемо бити блиски, али у једно смо сигурни - успомене
на нашу малу сеоску школу вечно ће нам бити урезане у сећање, као и сви
они дани које смо провели у њој, који су увек личили једни на друге.
Дружења, бежање са часова, преписивање на контролнима, ипак ће
нам све то недостајати у том новом свету, као и зелени зидови наше
учионице. Чудно ће бити не виђати та лица сваког јутра. Панои више неће
бити пуни наших цртежа, замениће их неки други, новији. Никада више
нећемо трчати кроз ове школске ходнике, нити се прскати водом у тоалету
после часа физичког.
Јер, ко зна, можда ће нам неге другде бити боље - више пријатеља,
дружења, забаве. Али, колико год нам било лепше на неком другом месту,
заувек ћемо волети нашу малу oсновну школу.
Јелена Марковић VIII1

Марија Јовановић I1
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У мом селу постоји школа стара 110 година. Њено постојање има
велики значај за мене.
У мојој школи смењивале су се многе генерације, неки од њих су
били моји: дека, тата, мама,тетке, моја браћа и ево сад ја. По њиховој
причи, некада је то била јако стара школа са захтевним наставницима
и са строгом дисциплином.
Данас је много другачије. Школа је мој други дом. Ту су сви моји
најбољи другари и моји драги наставници као моји други родитељи. У
школи дани брзо пролазе. Наставници нас дочекују са осмехом на лицу
и са надом да ћемо нешто научити. И након много уложеног труда да
нас нешто науче, са пуно пажње и љубави испраћају нас кући. Иако
школа пружа свима једнаке могућности, у свакој генерацији постоје
појединци који штрче и одскачу. Неки се истичу знањем, а неки
својим несташлуцима и неозбиљњошћу желе да привуку пажњу, неки
су пуни амбиција и уметничког духа. У школи су сви различити, али се
сви друже и уживају у школским данима. Моја мала сеоска школа је
лепо место, пуно живота и занимљивих ствари.
Једно је сигурно што каже песник: „Од колевке па до гроба,
најлепше је ђачко доба“.
Марија Ристић VII1

Симонида Марковић I1
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Дечије стваралаштво

Идем у Основну школу „Милорад Мића Марковић“ у Малом
Пожаревцу. Школа није много велика, и у њу не иде много ученика. У
сваком разреду је углавном између 10 и 15 ученика, али сви се трудимо да
допринесемо школи, да буде лепша.
Била сам у многим школама и схватила да су и ученици и наставници
битни кад се ради о изгледу школе. Они су ти који јој преносе енергију и
који је покрећу. Сваки наставник је другачији. Кроз ову школу је прошло
много наставника, па је тако школа била другачија. Наравно, школа није
остала иста након њиховог одласка, али битно je да се школа мења у
позитивном смислу. Школа се обнавља и постаје све лепша, боља,
напреднија.
Ускоро ћу отићи из школе и за многе приче о школи нећу ни знати,
али знам да ће их увек бити и да ће их млађе генерације осетити што је
битно и значајно.
Анђела Симић VII2

Софија Милићевић I1
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Када изговорим реч школа, прво шта помислим јесте једна велика зграда
испред које се играју деца насмејаних лица. На питање „Зашто волим школу?“
могу дати много одговора. Прво, зато што волим да се дружим и да гледам
насмејана лица деце. Друго, волим да учим и да стичем нова знања. Треће,
волим да делим разне ствари са другарима, јер се тада осећам боље. Када бих
овако појединачно наводила зашто волим школу, овај састав би имао хиљаду и
више страна, па ћу зато кратко и јасно рећи: „Највише волим школу због тога што
учим нове ствари и због тога што ће ми много помоћи у животу!“ Можда нека
деца још нису озбиљно разумела школу, па се на неки начин у њој само играју,
али ја сигурно јесам. У њој се играмо, дружимо, певамо, учимо, цртамо, пишемо,
имамо креативне радионице, такмичимо се из разних предмета...
Већ од првог разреда сваки домаћи задатак схватила сам као једну врло
важну обавезу, која ће ми кад тад бити веома драга. Волим школу и због тога што
има добре учитеље и наставнике који децу уче многим важним стварима, на
лакши и леп начин.
Моја школа је дивно место, у њој су деца срећна и задовољна. Њена врата
су увек отворена и позивам вас да је посетите и уверите се да је то најлепше
место које постоји на свету.
Катарина Бранковић IV1

Андријана Митрашиновић I1
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Дечије стваралаштво

Моја школа се зове „Милорад Мића Марковић“. Она је другачија од других
јер је ја похађам.
Баш сам срећна што идем у школу, јер ту виђам своје другаре. Мој омиљени
предмет је математика. Можда је ово чудно, али веровали ви или не, највише
мрзим физичко. Први пут сам угледала школу када сам била у вртићу. Са прозора
вртића посматрала сам велику белу зграду са много прозора. Неки су ме
плашили да ме у школи чека строга учитељица која бије прутићем.
Првог септембра те 2013. године
Лука Јовичић IV
са страхом сам ослушкивала школско
звоно и стезала другарицу за руку.
Очекивала сам да ће се појавити
намрштена тета која ће викати.
Уместо ње појавила се прелепа
девојка која нам се представила и
почела да нас учи првим словима,
бројевима, рачунским операцијама.
Већ три године ми се дружимо,
заједно певамо, играмо, смејемо се.
Моја школа је лепа. Налази се у центру села. У близини ње су продавница,
пекара, вртић... На одморима тркнемо до пекаре и сладимо се укусним
пецивима. Школа има велико пространо двориште и свуда се чује граја и дечији
смех и вриска. У мојој школи, као и у свакој другој има пуно петица али и двојки и
јединица. Трудимо се да своју школу представимо што боље можемо, па на
такмичењима побеђујемо.
Када смо добри и наша школа је лепа, светла, пространа. Далеко се чује о
њој. Волим своју школу и трудим се да је представим у најбољем светлу.
Поносна сам што сам њен ђак.
Јована Глишић III1
3

Моја школа сто педесет година има, али ведра шири руке свима.
Сваки дан јуримо у учионице и свашта сазнајемо од наше учитељице.
Највише волимо физичко када се играмо и јуримо.
Школа је посебно место где симпатије налазимо често.
Због свега тога школу волим и једва чекам другаре да видим.
Анђела Стојановић II2
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Када сам кренула у први разред, школа је изгледала огромна. Прошла сам кроз
велика улазна врата, па кроз велики хол и на крају се нашла у великој, бело окреченој
учионици. Све ми је било чудно и непознато. Срећом, ту је била наша учитељица која
нас је дочекала са осмехом и сместила да седнемо. И учитељица ми се учинила
некако чудна иако сам знала да немам чега да се бојим. Њу сам баш добро познавала,
јер је моја бака и знала сам да она много воли децу. Врло брзо сам упознала другове и
другарице. Брзо смо навикли на рад и ред и школа ми више није била тако страшна.
Ја сам временом расла, а школа се у мојим очима смањивала. Сада сам трећи
разред и школа ми је као друга кућа, некако топла и присна. Моја школа је стара, али
лепо уређена. Учионице и хол смо уредили са учитељицама и родитељима тако да се
у школи осећамо пријатно. Добићемо ускоро и малу фискултурну салу па ћемо часове
физичког у току зиме држати у њој, а не у учионици.
Иако наша школа, као и многе друге, има све мање деце, ја сам поносна што сам
њен ђак.

Теодора Будимкић III3

Катарина Козић I1
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Дечије стваралаштво

Ученик сам другог разреда Основне школе „Милорад Мића Марковић“
у Малој Иванчи. Пре поласка у школу једва сам чекао када ћу постати ђак.
Старија сестра ми је причала о разноразним активностима које ђаци раде у
школи. Био сам много узбуђен и желео сам да и ја постанем ученик.
Поласком у први разред заволео сам школу. У њој сам стекао нова
пријатељства и много знања. За то знање захвалан сам учитељу који се
труди да ми објасни све што ми није јасно. Волим школу јер у њој увек
научим нешто ново.
Радујем се сваком распусту, али већ другог, трећег дана постанем тужан,
јер нема мојих другара из школе са којима ми је веома лепо.
Андреја Митрашиновић II1

Моја школа је мала и бела,
у њој све зуји као пчела.
Пуна је великих и малих ђака
као и добрих наставника.
У школи има пуно другара,
ту се пријатељство ствара.
Волим школу и учитељицу
као најбољу другарицу.
Децо, на одмору се играјте
и школу највише волите.
Анђела Менићанин III2
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Дешавања у школи
Дан школе
У уторак, 24. маја 2016. године, у
сали Дома културе у Малој Иванчи,
прослављен је Дан Основне школе
„Милорад Мића Марковић“. Ове године
је било нарочито свечано због чињенице да су своје значајне јубилеје
обележиле све три наше школе.
У Поповићу је школа почела са
радом пре 170 година, тачно век и по
постоји школа у Малом Пожаревцу, а школа у Малој Иванчи навршила је 110 година од
отварања. У складу са тим, цео програм припремљене приредбе тематски је био везан за
институцију школе у нашем крају, њен значај и особености у различитим временским
епохама. На самом почетку приредбе, пред великим бројем присутних, хор ученика петог
разреда отпевао је химну „Боже правде“.
Први минути након државне химне одвојени су за подсећање на историјат наше школе
уз пратећу презентацију. Између осталог, наглашено је и то да су културно – уметничке
активности увек биле неговане у нашој школи, па је у складу са тим уследио фолклорни
наступ са играма из Шумадије које су разгалиле и наше најстарије посматраче.
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Дешавања у школи
Након тога, ученици нижих разреда из Мале Иванче, провели су нас кроз време и
приказали музику, игре, плес и костиме који су били актуелни у школи у различитим
епохама наше ближе прошлости, завршивши са модерним звуком и ђускањем. После игре и
песме наши ђаци су показали и своје глумачке таленте.
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Специјално за ову прилику, ученици из Мале Иванче и Поповића, уз помоћ својих
наставника, осмислили су занимљиве и духовите драмске текстове са школском тематиком и
показали колико је савремена настава далеко од некадашњих строгих и крутих начела.
Затим је хор отпевао познату песму „Ау, што је школа згодна“, а ученици из Малог
Пожаревца су у свом драмском комаду показали да школа уме бити и незгодна, нарочито
када падају слабе оцене.

У наставку програма ђаци су демонстрирали и своје добро знање француског језика.
За сам крај приредбе вратили смо се нашој традиционалној уметности која је актуелна кроз
сва времена и чули прво песму „Пукни зоро“, а затим су наши мали фолклораши све
присутне забавили својим оригиналним ношњама и игром „Катанка“.
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Осмишљеним и изведеним програмом наши ученици и наставници, показали су колико
се код нас негују различити таленти и колико се цене култура и уметност. Ипак, нарочито
смо поносни на резултате у учењу и успехе које су наши ђаци остварили на овогодишњим
такмичењима, па је на завршетку програма директорка школе Ксенија Илић доделила књиге
најуспешнијим ученицима.
На крају треба истаћи да је припремљена приредба само један део активности које
планирамо и којима ћемо још обележити поменуте јубилеје.
Данка Стојановић, наставница српског језика

У Чаролијама представљамо део програма који је публика видела: драмски текст На
часу географије који је настао на основу стварног догађаја на часу географије и текст
Весела страна школе, састављен из анегдотских прича са часова у одељењу Ружице
Будимкић у Поповићу и стихова посвећених наставнику Мићи Јевтовићу.
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На часу географије
Лица: Наратор 1, Наратор 2
(Тијанин глас), Тијана, Наставница
географије, Слободан, остали ђаци
(још петоро њих)
Наратор
1.
(Док
иде
постављање сцене и реквизита):
Некада су школе биле једина места
на којима се могло сазнати и
научити нешто ново. Ђаци су зато
тамо радо хрлили и подразумевало
се да та привилегија образовања
захтева поштовање, одговорност и
ред. А да ли је данас увек тако?
Наратор 2 (Тијанин глас из позадине): Неки догађаји из школе нам се урежу дубоко у
сећање.Често их препричавамо, па некада и од комарца направимо магарца. Ипак, један
догађај ћу, и без преувеличавања, дуго памтити. Било је то на часу географије...
(У том тренутку улази наставница, озбиљна је и дотерана. У једној руци носи дневник
и торбу, а у другој глобус. Ученици престају с причом, устају, поздрављају наставницу и
ваде свој прибор док она уписује час. Једино је Тијана успорена и сморена, држи главу у
шакама.)
Наратор 2 (Тијанин глас из позадине): Ко да издржи и овај шести час! Гладна сам и
спава ми се. Никад више нећу буљити до поноћи у оне моје глупе серије...
Наставница (устаје иза катедре): Добро, децо, на овом часу ћемо радити нешто ново.
Причаћемо о космосу.За почетак ми реците како ви замишљате космос?
(Неколико руку се подиже)
Наставница: Кажи ти, Слободане.
Слободан: Па, космос... то су неке планете које су се мало накривиле...
(Настаје смех у разреду)
Наставница: Молим? Децо, није смешно!
Слободан: Па, мислио сам да те планете не стоје право, него косо, па је зато космос.
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Дешавања у школи
Наставница: Ти се мало шалиш данас, али када дође утврђивање, нисам сигурна да
ће ти бити овако забавно. Седи! Да видим шта други мисле...
Наратор 2 (Тијанин глас из
позадине): Тада сам само на
тренутак склопила очи и почела да
замишљам свемир. (у својој клупи
Тијана управо склапа очи) Капци
су ми били све тежи и тежи.
Комете, Сунце, звезде нису били
више тако јасни (Тијани глава
пада). Полако сам тонула у слатки
сан...
Наставница (наставља предавање): Да бих вас заинтересовала за истраживање о космосу,
испричаћу вам неколико занимљивости. На пример, у свемиру
никада не бисмо могли плакати,
јер нема гравитације, па сузе не
би могле да клизе низ лице, а за
оне пуније међу нама космос би
био идеално решење, јер човек
који на Земљи тежи 100 кг, на
Месецу би, опет због слабије
гравитације, тежио само 38 кг...
(Тада гласан звук мобилног
телефона пара учионицу, Тијана
се трза и неспретно пада са
столице. Цео разред се окреће у
Тијана Глишић VI1
том правцу и сви се гласно смеју.
Наставница је најпре шокирана, а онда се и сама насмеје и прилази Тијани која с муком
устаје.)
Наставница: О коришћењу телефона на часу, тек ћемо разговарати, а сада да
проверим је ли са Тијаном све у реду.
Тијана: Извините, извините, није ми ништа.
Наставница: Добро је да ти није ништа, али може бити свашта ако наставиш да се
овако неодговорно понашаш. Зашто долазиш у школу тако неиспавана?
Тијана: Извините још једном, изгледа да сам мало претерала са гледањем неких
серија.
Наставница: Ја ти саветујем да убудуће мање гледаш ТВ и да више мислиш на своје
обавезе. Серије имају репризу, а школа и живот немају. А уосталом, те серије, као што су
Мала невеста и Одбачена, по свему судећи моћи ћеш да гледаш и када завршиш факултет.
Трајаће оне још дуго, дуго... Децо, ви морате знати да су све модерне технологије корисне
док нам служе и олакшавају живот, али да не би смеле да нам окупирају тај исти живот и да
тако занемаримо оне суштинске ствари као што су: (Ту наставница очекује да је ученици
допуне и они онда настављају њену
мисао следећим речима):
Тијана: Критичко размишљање
Слободан: Дружење
Остали (углас): Учење
Наставница (задовољна одговорима, комад завршава похвалом):
Браво, децо, тако је!

Драмски текст је настао на основу
приче Тијане Глишић, ученице VI1.
Драматизацију је урадила Данка
Стојановић, наставник српског језика.
Глумци су ученици VI1.
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Весела страна школе
Лица: Наратор,
наставник Мића

учитељица

Ружа,

ђаци,

Наратор: На часовима у Поповићу је баш
забавно, а врло често се деси да нас нека
смешна ситуација насмеје до суза. Једном тако
учитељица Ружа на часу природе и друштва
саветује ученике.
Ружа: Треба често да идете зубару да вам
зуби буду здрави и да не идете зубару.
Наратор: Док су мајстори радили у школи, ученици су наставу имали у дворишту,
испод трешње. Један ученик се загледао у нешто на стаблу и није пазио шта учитељица
прича. Приметивши то она се наљути.
Ружа (љутито): Ти се, Марко, понашај како треба или ћу те избацити напоље!
Наратор: Други пут је учитељица љута на ученике што не уче.
Ружа (прети ђацима): Ма не морате ви ништа да учите али да знате, у петак ћемо
имати нанајављени контролни из математике.
Наратор: Једном тако учитељица повишеним тоном предаје
Ружа: Ја сам већ толико пута рекла да не постоји већа и мања половина. Ако је
половина онда су и јадна и друга половина сасвим једнаке. Али, шта вреди да вам
објашњавам када ме већа половина вас уопште не слуша.
Наратор: Немојте да помислите да нас је само учитељица засмејавала. Чинили су то и
моји другови и другарице. Разговарају тако
учитељица и Тамара.
Ружа: Знаш ли абецеду Тамара?
Тамара: Знам.
Ружа: Које слово долази после „А“?
Тамара: Сва остала слова.
Наратор: На часу српског језика...
Ружа: Кажи ми, Теодора, каква је
именица ваздух? То је лако питање.
Наратор: Теодора није мислила да је
то лако питање.
Теодора: Ваздух је именица без боје,
мириса и укуса.
Наратор: На часу природе и
друштва
учитељица
прозива
Андријану.
Ружа:
Који
су
извори
енергије?
Андријана (чешкајући се):
Телевизор, радио, телефон...
Наратор: Учитељица и ђак
разговарају на часу математике.
Ружа: Бане, ако ти, на
пример, имаш осам јабука, па
узмеш још четири од брата, какав
ће резултат бити?
Бане: Знам учитељице - туча!
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Дешавања у школи
Наратор Ових дана ученици су упознали наставника Мићу који је предавао српски
језик у нашој школи. О њему су нам пуно причали родитељи. Он је имао обичај да на часу
говори у стиховима:
Мића: Учи речи да ти глава звечи, ко не учи речи, има да се бечи.
Наратор Али ђаци као ђаци, договоре се како да збуне наставника, који је иначе
диван човек и кога су деца волела. Прозове тако Мића мог оца да одговара а он као из
топа:
Ђак: Професоре, молим вас,
нисам спреман за ваш час,
јер сам јуче цео дан
био нешто болестан.
Наратор: Ђаци у смех, а Мића
се намршти као облак пред кишу и
грмну са катедре.
Мића: Стих ти, брајко, није лош,
ал' ће бити три за грош.
Изговор ти је баш бедан,
теби Мића даје један.
А ти сада лепо седи
и то причај своме деди.
Наратор: Пошто се победоносно осмехнуо, наставник је наставио час. И више никад
мали обешењаци нису клепали стихове. Ко је знао, говорио је у прози.

Први део драмског текста је настао на основу стварних догађаја у одељењу учитељице
Руже у Поповићу. За други део инспирација је била посета наставника Миће Јевтовића и
разговор са ученицима. Текст је са ученицима приредила Ружица Будимкић, наставник
разредне наставе. На сцени су глумили ученици III3 и IV3.
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Представљамо

Представљамо бивше ђаке
Ученици VII2 и VIII1 су направили интервјуе са бившим ученицама наше школе
Кристином Косанић, која живи у Шпанији и ради као лекар у једној мадридској болници, и
Татјаном Сретеновић Рајичић, доктором молекуларне биологије која живи и ради у
Холандији. Чаролије представљају њихове занимљиве животне приче.

Интервју са Кристином Косанић
Кристина, хвала што сте пристали да
одвојите време за овај интервју који
радимо у част обележавања јубилеја наше
(заједничке) школе. За почетак нам реците,
какве успомене Вас везују за ОШ „Милорад
Мића Марковић“? Сећате ли се нечега
нарочито занимљивог из школских дана?
Период основне школе, одрастање и
свој први контакт са школом памтим као
један од најлепших у свом животу. Као и
већину особа везују ме многе лепе
успомене, догађаји, пријатељи, наставници. Било је врло интересантно ући у њу
као мало дете, несигурно и са страхом шта
ме чека, а потом изаћи из ње са прилично
јасном идејом о својој будућности и путу
који ћу одабрати.
Цео тај период памтим као јако
безбрижан, пун дружења, екскурзија,
рођендана и упознавањем пријатеља које и
дан данас чујем када год нам време
допусти.
Прво стицање одговорности,
прилагођавање и стицање вештина и знања
које су ми тадашњи наставници усадили,
због чега ћу им заувек бити захвална.
Безброј анегдота са часова које ћу увек
памтити, пуно смеха, безбрижности и
враголија на вешалици школског дворишта
са које смо обожавали да се преврћемо за
време одмора. Једна ствар која је посебна
код наше школе, је то да је мала, самим
тим, сви смо се познавали и тај осећај
ушушканости не бих никада променила за
другу средину.

Били
смо
поносни
на
своје
наставнике, који су били максимално
посвећени нама и захваљујући томе
постизали смо завидне резултате на разним
такмичењима. Знало се да су из наше
школе најбољи рецитатори, математичари и
познаваоци граматике како српског тако и
других језика.
С обзиром на то да сте дете
просветног радника наше школе, да ли Вам
је то била олакшавајућа или отежавајућа
околност током основне школе?
Вагајући предности и мане, морам
признати да никакву олакшицу нисам
осетила, чак напротив, у већини прилика је
представљало отежавајућу околност; у
смислу додатног притиска и још већег
доказивања свима да је иза успеха искључиво мој труд, рад и знање. У почетку сам
због те чињенице осећала потешкоће у
прихватању у друштву, да би током следећих година, како смо одрастали и
постајали зрелији све дошло на своје.
У сваком случају срећна сам што смо
се моја породица и ја одлучили за ову
школу, јер ме је апсолутно спремила за
живот у сваком смислу, како знању тако
зрелости и стрпљењу.
Касније
сте
се
определили
за
медицину, па нам реците шта Вас је
мотивисало да се одлучите за тај факултет?
Школујући се, многе професије су ме
привлачиле, али кључан тренутак и
коначна одлука је пала средином средње
школе. Одувек ме је фасцинирао степен
одговорности и важности које носи ова
професија са собом. Сматрам да било која
грешка у осталим професијама се може
исправити, поправити; док у медицини
морате бити апсолутно сигурни у сваки свој
корак и одлуку. Осмех и захвалност
пацијента које отпуштам из болнице
његовој кући, речи захвалности, поверење
које имају у свог лекара је нешто
специфично и посебно. Ми смо уз њих у
најтежим и у тренуцима у којима се осећају
најслабији, да им помогнемо, вратимо наду
и осмех на лице и очувамо оно највредније
што поседују, њихово здравље. Сматрам је
једном од најхуманијих, натежих али у исто
време и најлепших професија.
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Сада живите у Шпанији, па нас
занима шта је то сто Вам највише недостаје
када сте далеко од своје земље?
На првом месту највише ми недостају
моја породица и пријатељи, није лако бити
далеко од својих драгих особа, али имам
срећу да Мадрид није много далеко, за
само пар сати сам поново у својој земљи.
На пример, имам многе колеге који су и са
других континената и којима је све то
много компликованије. Наравно, недостаје
ми наша храна: пљескавице, ћевапи,
гибаница и сарма моје баке, мамина чорба
и мусака… Када ме ухвати носталгија на
паузи дежурства отворим своју Плазму
(коју моје колеге већ познају и траже).
Недостају ми домаћи филмови и разне
емисије које пратим преко интернета. Зато
су ми кофери при сваком одласку и доласку
препуни свих ствари које ми фале а могу се
спаковати.
Можете ли кратко да упоредите живот
у Србији и у Шпанији?
Веома
је
изненађујуће
али
је
темперамент наших народа јако сличан, и
Шпанци су отворен, љубазан,весео народ
који воли да ужива у сваком дану.
Медитерански дух, улице и барови препуни
људи у свако доба дана (осим „сиесте“ тј.
њихове поподневне дремке), близина мора,
која омогућава да си за само три сата на
плажи. Земља која је сума пуно земаља и
култура у једном, од шкотских утицаја у
Галисији на северу, преко утицаја арапске
културе у Андалузији на југу. Јако сам
срећна да имам колеге са Кубе, Јужне
Америке, Немачке, Пољске и да тако упозн
ајем многе језике, културе и размењујемо
знања и искуства. И овде су типичн а честа
окупљања са пријатељима и колегама,
волимо да идемо на тапас (вечере са
разноврсном храном у малим порцијама) и
да се дружимо.
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Опишите нам један свој просечан дан.
Мој радни дан креће рано, волим да
га започнем типичним шпанским доручком,
тостом са маслиновим уљем и кремом од
парадајза, затим пешачим до болнице и
креће нови дан са новим и старим
пацијентима. Поподне, волим да трчим и да
се тако опустим или поновим и учим ствари
које ми требају и спремим се тако за нови
радни дан. Викендом идем на утакмице
Реал Мадрида и уживам у фудбалу. Пошто
градим живот са спортским новинарем,
познајемо и дружимо се са многим српским
спортистима који живе овде и то ми пружа
могућност да причам мало и на свом језику
и уживам са својим људима.
Веома сте млади, а доста тога сте већ
постигли. Какви су Вам даљи планови?
Хвала пуно, мислим да још пуно тога
треба тек да постигнем. Да растем професионално и даље, не искључујем могућност
да одрадим и другу специјализацију, да
балансирам између породице и професије.
Да иако овде градим свој живот никада не
заборавим моје корене то одакле сам и да
одржим и негујем пријатељства на даљину.
За крај бисмо волели да оставите неку
поруку за све наше ученике који буду
читали овај интервју.
Желим да поручим свим ученицима да
уживају у својој безбрижности и детињству,
да сваки корак који данас начине је
кључан за њихову будућност и да увек
прате своје жеље и циљеве. Образовање,
рад и труд је нешто што отвара многе
могућности и врата читавог света. Да увек
буду поносни на чињеницу одакле су, да
никада не забораве праве пријатеље.
Уживајте у свом одрастању!

Интервју са Татјаном Сретеновић-Рајичић
Опишите нам како је било у школи
кад сте били ђак. У којој клупи сте седели?
Које предмете сте волели? Ко вам је био
омиљени наставник?
Насмејали сте ме овим питањем, јер
се, ето - не сећам у којој сам клупи седела.
Мислим да сам у млађим раздредима
обично била у првој клупи, али у старијим
разредима сам израсла па су ме премештали да седим углавном позади, кад сам
постала „висока“.
Сви предмети су ми добро ишли.
Највише сам волела математику и спорт.
Спортски одгој мојих родитеља свакако је
допринео томе (тата је тренирао школски
одбојкашки тим, својевремено се бавио
боксом и био заиста спортски тип; мама је
врстан пливач, а као дете из ловачке
породице она одлично барата оружјем и
добар је стрелац). И након основне школе
тренирала сам разне спортове (карате,
пливање, стони тенис, одбојку).
Ја сам дете просветних радника,
већина наставника су били посетиоци у
нашој кући и многи од њих кућни
пријатељи. Веома је тешко, поготово са ове
дистанце, посматрати их као наставнике и
ништа више, јер сам увек некако знала
мало више о њима, познавала понекад
њихову децу, дружила се са њима. Ишли
смо са некима на заједничка породична
летовања… Не могу да кажем да неког
нисам волела. Највише сам наравно волела
наставника математике, мога тату Драгана
Сретеновића, и увек ми је било жао што ми
моја мама, учитељица Илонка Сретеновић
није била учитељица. Са великим пијететом
се сећам многих наставника, и имам велико
поштовање према многима од њих, без
обзира да ли су ми предавали или не, јер
сам их познавала и као наше породичне
пројатеље. Не могу а да не споменем
Даницу и Раденка Јововића, Славољуба
Лазаревића, Љиљану Бирач, Веру Нинковић, Раду и Драгишу Којића... Листа је
подужа. Дивни људи.
Шта сте студирали и зашто баш то?
Студирала сам Молекуларну биологију
и физиологију на Биолошком факултету у
Београду, магистрирала сам из области
генетике, докторирала на тему Физиологија
биљака. Претпостављам да сам то одабрала
зато што сам одувек била радознала. Молекуларна билогија ме је интересовала јер
сам желела да схватим како функционишу
системи и организми, а одатле су кренула
интересовања ка генетици, молекуларној
генетици и тако даље.

Којим се послом бавите сада и колико
дуго? Да ли сте открили нешто ново? Да ли
тај посао опасан?
Временом сам прешла у воде бизниса
и примењивања научних истраживања у
пословне сврхе, јер сам била радознала да
видим како изгледа практична примена
научних сазнања. Занимања којима се
бавим су се мењала како сам сазревала. У
основи, мислим да сам од малих ногу
охрабривана и одгајана да решавам
проблеме размишљајући, или, како би моји
родитељи рекли, „користећи мозак”.
Сад сам руководилац у међународној
компанији. Врста посла којим се ја
тренутно бавим је таква да вас напросто
води на константно напредовање, што
подразумева да се бавите различитим
пословима… ако ме питате о овој врсти
посла којим се сада бавим, рецимо да сам у
тој бранши неких осам година.
Знам да звучи филозофски, али човек
стално открива нешто ново, учи нешто ново
сваког дана. Велики део своје каријере
провела сам бавећи се истражива-чким,
научним радом, и ту се подразумева да су
вам открића у опису посла.
Радила сам са „опасним” материјама и
методама у лабораторији, где понекад
протоколи налажу да користите радиоактивне материје, или изразито токсичне
материје, опасне хемикалије или вирусе,
али постоје правила како се ти експерименти изводе и такав рад је безбедан када
се спроводи по ригорозним протоколима, за
које пролазите посебну врсту обуке.
Да ли мислите да су наставници бар
мало заслужни за то што сте постали?
Наравно да јесу. Улога наставника у
формирању детета и његовог погледа на
свет, начина размишљања и учења како да
открију у себи оно што их чини посебним и
што ће их припремити да буду дивни и
добри људи, од изузетног и непорцењивог
значаја је за децу, породицу и друштво у
целини.
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Опишите нам место у ком живите.
Сада живим у Холандији. Током докторских студија сам повремено боравила у
Великој Британији, потом сам радила постдокторат у Немачкој, а онда сам добила
посао у Холандији, где и данас живим.
Ротердам је космополитски град, пословни
и финансијски центар Холандије. Град је
током другог светског рата готово до
темеља порушен бомбрадовањима, те је
данас релативно нов. Познат је по модерној
аритектури. Лежи на великој реци и веома
близу мора, пун је канала и језера, као и
зеленила. У Ротердаму данас живи преко
160 нација и није никакво чудо да у центру
града на улици готово да и не чујете
холандски језик.
Људи са простора бивше Југославије
који овде живе обично за српски језик
кажу: „Говорите ли наш језик?“ Тиме се
избегавају неумитне расправе говоримо ли
српски, хрватски, босански или шта већ…
Људи у Ротердаму су веома пријатни,
отворени, а град сам по себи је веома
динамичан. Ротердам је на три сата од
Париза, четири сата од Лондона, близу је
Брисел, Луксембург, Немачка...
Каква је разлика измеђи Србије и
Холандије?
Ја волим да кажем да су Србија и
Холандија сличне. У принципу, увек волим
да налазим сличности, више него разлике у
животу. И Србија и Холандија су мале
земље и имају слични историјски сентимент
према Другом светском рату. У обе државе
људи понекад воле да носе истакнуто
„фирмирану“ гардеробу. И у Холандији, као
и у Србији, људи се доста баве пољопривредом. Равнице у Холандији су исте као и
равнице у Војводини…
Оно чега нема у Холандији су
планине. Сунчани дани су празник, јер је
често кишовито и облачно. Дани су овде
лети знатно „дужи“ (мрак пада око 22.30),
али зими знатно „краћи“.
Улице у Холандији су веома чисте,
нема просјака, бескућника. Животни стандард је релативно висок, школски систем
врло компликован, али су издвајања за
децу, образовање и здравство огромна и
резултат је видљив.
Да ли долазите у Мали Пожаревац? Да
ли сте остали у контакту са пријатељима из
родног места?
Ја долазак у Мали Пожаревац зовем
доласком кући. Бар једном годишње
породица се окупи, обично око Божића. Са
пријатељима из школе немам стални
контакт, али кад год сам код куће и кад се
сретнемо, срдачно се испричамо.
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Дозволите ми један мали додатни
коментар. Знате, ваша основна школа је
много више него пуко сећање на школске
дане.
У вашој школи и школском дворишту
су зими понекад просветни радници држали
међусобни турнир у стоном тенису, а лети
су се играле одбојкашке утакмице док не
падне мркли мрак, а наш тим је био
„Комшилук против осталог света“.
Ту је својевремено дочекан Јосип Броз
(председник тадашње Југославије, покрета
Несврстаних и још којечега); ту су снимали
„Повратак отписаних“ и ми смо као клинци
упознали Драгана Николића, Пају Вујсића,
Воју Брајовића, Злату Нуманагић – не
можете да замислите то усхићење; ту су
својевремено тренирале одбојку девојчице
које ће освојити сребро на републичком
такмичењу, а да ни дресове нису имали… И
још много тога.
Где год да се нађем, а путујем често,
на ком год да сам континенту, ако угледам
школарце и присетим се моје основне школе, осмех ми се развуче на лицу. Сваки пут.

За илустрацију текста коришћени су
кадрови из филма „Повратак отписаних“ на
којима се види како су школа и двориште
изгледали 1976. године.

Дешавања у школи
Дешавања у школи
Угледни час
У понедељак, 4. маја 2016. године
одржан је угледан час из природе и
друштва у IV1. Наставна јединица је била
„Долазак Турака на Балканско полуострво“,
а часу су присуствовали директор школе,
педагог и три наставника.
Час је започео квизом. Ученици су
били подељени у три групе, а свака је
представљала једног владара из породице
Немањића (Стефан Немања, цар Душан
Силни и цар Урош Нејаки).
Квиз је имао петнаест питања и за
сваки тачан одговор групе су добијале по
један поен у виду сребрног новчића цара
Душана. Група која је прикупила највећи
број новчића била је победник.
Након квиза наставна јединица је
реализована кроз две наставне целине:
Битке између турске и српске војске и
Српски народ под турском влашћу.

Ученици су стекли знања о новој
српској држави, насталој након престанка
владавине Немањића, првом сукобу између
српске и турске војске и о живота српског
народа после Косовског боја и пада под
турску власт. Излагање је пратила пауер
поинт презентација, а део наставног
материјала чинили су и инсерти из домаћег
филма „Бој на Косову“.
Ученици су добили у штампаној форми
текст
са
најважнијим
подацима
и
непознатим речима из ове наставне
јединице, који су залепили у своје свеске.
У завршном делу часа поновљен је
обрађени садржај и задат домаћи задатак.
Део задатка је било и писање
извештаја о угледном часу. У Чаролијама
доносимо нека од запажања ученика.
Сандра Пајић, наставник

Угледни час
Угледни час
Много ми се свидео квиз који смо
радили на почетку. После смо гледали
снимке и то је било баш интересантно,
јер смо у њима видели како су
изгледали кнез Лазар и султан Мурат,
како су се припремали за бој, шта је
наша војска користила од оружја и
много тога смо научили. Било би лепо
да поново имамо час у коме ћемо
гледати неки филм.
Вељко Ристић IV1

Највише ми се свидео квиз у
коме смо одговарали на питања о
Немањићима и моја група је била
најбоља и освојили смо највећи број
новчића. Свидели су ми се и снимци
из филма, баш су били интересантни.
Највише ми се свидео онај снимак у
коме смо видели почетак боја и како
су ове војске биле наоружане. Научио
сам шта је Данак у крви и ко су били
јаничари. Волео бих да имамо више
оваквих часова.
Драган Ољача IV1

Угледни час
На овом часу најзанимљивији
ми је био квиз који смо радили на
почетку. Много су ми се свидели и
снимци филма које смо гледали,
јер смо боље разумели и схватили
сукобе између српске и турске
војске и како је српски народ био
мучен од стране Турака. Волела
бих да поново имамо овакав час,
јер смо доста научили на овом
часу.
Катарина Бранковић IV1
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Спомен обележје
У сарадњи градских општина Сопот,
Младеновац и Гроцка обележен је на спомен
обележју у Малом Пожаревцу 26. мај, дан
када су 1943. стрељани родољуби из
Бањичког логора.
На скупу је минутом ћутања одана
пошта настрадалима. Скупу су присуствовале
делегације
Градског
одбора
СУБНОР-а
Београд, општинских одбора УБНОР-а Сопот,
Младеновац, Гроцка, Барајево, Аранђеловац
и Сурчин и општински одбори СПС Сопот,
Младеновац и Гроцка.
Ученици наше школе су извели пригодан програм, чије је основно део чинио
рецитал са темом из НОБ-а. Хор ученика је
певао песму „По шумама и горама“. Посебно
одушевљење публике и аплауз изазвала је
ученица Тијана Глишић казивањем стихова
Добрице Ерића - „Пркосна песма“.
Ксенија Илић, директор школе

Мајски ликовни конкурс
Ученици наше школе су учествовали на Мајском ликовном конкурсу на тему „Виле и
змајеви“, који организује Центар за културу Сопот. Израдили су много радова, а награде су
освојили: Катарина Бранковић IV1, Анђелија Симић V2 и Лазар Којић VII1.

Катарина Бранковић IV1
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Дешавања у школи
Витештво – Мајски ликовни конкурс
Сва деца која су слала цртеже на
Мајски ликовни конкурс, добила су прилику
да
у
Сопоту
присуствују
радионици
„Витештво живи – Бели орлови“, 27. маја
2016. године. На радионицу смо отишли
заједно са нашом учитељицом. Како је било
лепо време, одржавала се напољу, испред
Дома културе.
Поента свега била је да се деци
прикаже доба витезова и све што чини
један витешки скуп. Када смо се сви
окупили појавили су се чланови Удружења
за очување старих вештина и заната,
обучени у витешка одела. Они су нам
причали о томе како су се витезови некада
облачили, шта им је било потребно од
оружја и показали неке витешке вештине.
Били су обучени у металне оклопе и имали
су металне капе.

Показали су нам разне врсте мачева и
објаснили чему сваки од њих служи. После
тога дошло је време да са свим тим
стварима покажу своје вештине. Сазнали
смо како се можемо одбранити од сваког
напада непријатеља. Најзанимљивије је
било када смо се и ми мачевали са њима.
Због опасности од повреда, користили смо
мачве направљене од сунђера, па нам је
тако било много лакше да рукујемо њима.
Када се радионица завршила, са
учитељицом смо отишли да примимо
дипломе за награђене ликовне радове.
Освојила сам треће место и била сам баш
срећна. Волела бих да се овакве радионице
чешће одржавају, јер се деца на њима лепо
забаве и науче безброј нових ствари.

Са учитељицом и осталим другарима
из Поповића и Малог Пожаревца отишли
смо у Сопот 27. маја. Присуствовали смо
радионици „Витештво живи“. Испред зграде
општине
сачекали
су
нас
чланови
удружења обучени у витешка одела.
Показали су нам како су се раније
витезови припремали за борбе, како су се
облачили и које су оружје користили у
њима. Оклопи које су носили били су врло
тешки. После тога су се борили међусобно,
а након тога су и нас позвали да им се
придружимо у борби помоћу сунђерастих
мачева. Био је ово веома забаван дан у
Сопоту у коме сам научила пуно нових
ствари о витезима и њиховим борбама.

У петак, 27. маја, отишли смо у Сопот.
Тамо смо учествовали у радионици „Витештво живи“. Испред Центра за културу
Сопот удружење „Витез“ представило је
одећу и оружје витезова. Њихова одећа је
јако чудна, има у себи металне делове и
зато је веома тешка, око 40 кг. Витезови су
се у њој тешко кретали, а поготово док су
се борили. Оружје је такође метално и
веома опасно. Најинтересантнији део је био
када смо добили прилику да испробамо
оружје направљено од сунђера у борби са
члановима удружења. Било је веома
занимљиво. Драго нам је да смо имали
прилику да видимо оружје и одела
витезова.

Катарина Јовановић IV1

Тамара Грујић IV2

Катарина Бранковић IV1
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Изложба
У оквиру програма културних активности школе, 27 ученика петог, шестог и седмог
разреда у пратњи наставника Наде Аранђеловић и Мирослава Станковића, посетили су 16.
маја 2016. године изложбу реплика фресака из манастира Богородице Љевишке у
Призрену, која је постављена у галерији Центра за културу Сопот.
Наставница ликовне културе, Нада Аранђеловић, упознала је ученике са историјом
манастира и начином израде фрески. Ученици су са интересовањем разгледали изложбу и
препознавали поједине ликове са фрески, као што су Цар Душан и Свети Симеон.
Нада Аранђеловић, наставник
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Песници у школи
Тоде Николетић у Малој Иванчи
Нашу школу је 17. маја 2016. посетио
дечји песник Тоде Николетић. Када је
дошао, на први поглед ми се чинило да
ћемо се са њим баш лепо забавити.
Прво нам је одрецитовао неколико
својих песама, које смо наградили великим
аплаузом. Затим је изабрао двоје мојих
другара и задао им неке брзалице које су
они морали да изговоре. Због неких
њихових грешака ми смо се смејали. На
крају игре победио је онај ко је добио
снажнији аплауз, а као награду добили су
по једну књигу.
После нам је показао неке трикове, на
које смо реаговали изненађено. Пошто је
видео да су нам се ти мађионичарски
трикови баш допали, на крају дружења нам
је открио како се изводе. Када је дошло
време да крене сви смо га поздравили
машући му и захвалили му се што нас је
забавио.
Ово дружење са дечјим песником ми
се веома допало, јер је он био и смешан и
забаван, па бих волела да се још једном
понови.

У уторак, 17. маја, посетио нас је
познати дечји писац Тоде Николетић.
Његове песме су смешне и шаљиве. Он
такође воли да се шали. Рецитовао нам је
неке своје песме и сви смо се смејали.
После тога извео је моју другарицу и друга
и задао им задатак да изговарају брзалице.
Опет смо се сви смејали, јер су доста
грешили. Онда нам је показао трикове са
капутом, са динаром и на крају, најзанимљивији, са шибицом и картоном.
Тај дан никада нећу заборавити, јер
ми је било јако забавно. Волела бих да нам
поново дође у посету и покаже неке нове
трикове.

Катарина Бранковић IV1

Анђела Марковић IV1

Мирослав Кокошар у нашој школи
Ученици млађих разреда наше школе
и будући прваци у Поповићу и Малом
Пожаревцу, имали су прилику да се 2. јуна
2016. упознају и друже са песником
Мирославом Кокошаром
Он је представио стихове из збирке
„Љубав из вртића“, али је говорио и друге
песме блиске савременом детету на тему
породице и школе и са благим хумористичким призвуком.
Ђаци су са интересовањем слушали
песме о другарству, првој симпатији, о
учитељици, о библиотекарки, о родитељима, а затим су у разговору са аутором
сазнали зашто је важно читање, како неко
постаје писац и где се све крије инспирација за писање.
Несвакидашња ведрина и дух песника
подстакли су ученике и наставнике да
пажљиво слушају песме. Сви смо уживали,
а део времена је био посвећен и
представљању ученика песника.
Ученици трећег разреда у Поповићу и
Малом Пожаревцу и четвртаци у Малој
Иванчи су говорили своје стихове и добили
упутства како да их дораде и како да
направе риму.

Након размене песничког стваралаштва, питања и одговора, ученици су
замолили песника да казује песме на
одређене теме. Он је прихватио и то је
децу посебно обрадовало.
Обогаћени новим искуством, ученици
су
се
вратили
школским
обавезама
насмејани и мотивисани за нове песничке
сусрете.
Љиљана Вићовац, наставник
Слађана Галушка, библиотекар
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Час са предшколцима
У четвртак, 2. јуна 2016. године,
ученици IV1 у Малој Иванчи, заједно са
својом учитељицом угостили су будуће
прваке и њихову васпитачицу. Предшколци
су други пут, ове године, имали прилику да
седну у школске клупе и упознају се са
учионицом у којој ће провести наредне
четири године.
Организован је заједнички час током
кога су предшколци заједно са четвртацима
решавали Квиз знања. Били су подељени у
две групе – предшколци и четвртаци, а
питања су се наизменично смењивала.
Квиз је садржао захтеве прилагођене
узрасту и знањима предшколаца, као што
су препознавање животиња и њихових
особина, навођење бројева до десет,
пребројавање предмета и бића, препознавање појединих слова, уочавање и исказивање карактеристика годишњих доба,
сналажења на сату.

У школи нам је данас било јако
лепо и интересантно, јер су нам у госте
дошли предшколци. Сви заједно смо
решавали квиз знања. Они су имали
своја питања, која су била мало лакша,
јер су они још увек мали, а ми смо
имали мало тежа питања, али све оно
што смо до сада у школи учили. Било је
јако
занимљиво
слушати
њихове
одговоре. На крају квиза питали су нас
да ли је школа тешка, који предмет у
школи највише волимо, а ми смо има
давали одговоре.
Маријана Милетић IV1

Данас су нам у посети били
будући прваци. Мали су и јако
занимљиви и радознали. Решавали
смо квиз знања који је припремила
наша учитељица Сандра. Свима нам
се јако свидео квиз, јер су питања
била баш занимљива. Највише су ми
се свидела она у којима смо
решавали ребус и загонетку.
Предшколцима је исто било
занимљиво и на сва питања су тачно
одговорили. Лепо смо се данас
дружили и волео бих да следеће
године ми њима дођемо у посету и
опет решавамо квиз.
Драган Ољача IV1
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Четвртаци су могли да провере своја
до сада стечена знања из математике и
српског језика. Обе групе биле су
подједнако успешне и тачно одговориле на
сва питања. За сваки тачан одговор групе
су добијале по једног смајлија. Током
решавања квиза, неко је потврдио научено,
неко научио нешто ново, неко обновио
давно научено, али оно што је најбитније је
да су се сви лепо забавили.
Након тога, предшколци су добили
прилику да о ономе што их интересује, а
везано је за школу, поставе питања
четвртацима, на која су они били и више
него расположени да одговарају.
На крају су се поздравили и пожелели
предшколцима успешан полазак у први
разред, а за школски лист су писали како је
протекао овај час.
Сандра Пајић, наставник

Данас су код нас за време часа
ликовног дошли будући прваци са
васпитачицом.
Учитељица
нам
је
припремила квиз знања који смо
заједно решавали. Питања су била
јако занимљива, а за сваки тачан
одговор добијали смо по једног
смајлића. Предшколцима је квиз био
посебно занимљив и пожелели су да
што пре крену у школу. Било нам је
лепо што смо се дружили са будућим
првацима и што су они видели како ће
има бити од следеће године.
Марија Божанић IV1

Дешавања у школи
Екскурзија ученика млађих разреда - 3. јун 2016.
На екскурзији
У петак смо ишли на екскурзију у Нови Сад. Аутобус је био тако леп. имао је
седишта са појасом и завесама. Имали смо где да закачимо своје ранчеве и јакне. Пут
није био дуг, возили смо се два сата. Имали смо водича који нам је објашњаво где
пролазимо.
У Новом Саду прво смо отишли до Дино парка.Ту смо видели разне врсте
диносауруса и сазнали чиме су се хранили и како су изгледале њихове међусобне. Било
нам је занимљиво када смо се сликали у јајету. Затим смо видели тираносуруса-рекса
који је имао врат дугачак 12 метара. Било је прелепо, али смо морали да идемо даље.
Отишли смо на Петроварадинску тврђаву. сликали смо се испред великог сата који
је био важан за бродове. После шетње отишли смо у Сремске Карловце. Ту смо видели
фонтану четири лава и једну велику цркву. Када смо у њу ушли учитељица нас је
сликала на чудним столицама.
Био је то диван дан који ћу увек памтити.
Катарина Козић I1

Једнодневни излет
Ове недеље смо били на излету у Нови Сад. Дан је био облачан, али то нам није
сметало, јер смо били много узбуђени због излета. Када је аутобус стигао, кренули
смо ка „Дино парку“. Био је пун диносауруса који су испуштали разне звуке. Највећи
и најстрашнији у том парку је био диносаурус Ти рекс. Онда смо ишли до
Петроварадинске тврђаве, поглед је био прелеп, а видели смо и „пијани“ сат. Име је
добио по томе што казаљке обрнуто показују сате и минуте, велика сате а мала
минуте. После смо отишли на ручак који је био толико укусан да сам тражио додатак.
Након ручка кренули смо у Сремске Карловце где смо видели чесму „Четири лава“ и
цркву Светог Николе. Тамо су стајале многе слике разних светаца. Када је стала киша
упутили смо се ка Фрушкој Гори где смо се играли до миле воље. Када смо се
изиграли сели смо у аутобус и кренули кући.
Овај дан ћу памтити по томе што сам видео много занимљивих ствари, од
диносауруса, споменика, грађевина и што сам провео прелеп дан са другарима.
Бранислав Васић III3
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Екскурзија
Дошао је 3. јун 2016. године, дан који смо моји
другари и ја нестрпљиво чекали. Кренули смо на
екскурзију. Прва станица био је град Нови Сад.
Посетили смо Дино парк у коме су изложени огромни
диносауруси направљени од неког меког материјала.
Тамо су нас дочекале љубазне девојке које су нас
спроводиле кроз парк. Заустављали смо се поред
сваког диносауруса, а девојка нам је о сваком од њих
рекла по нешто занимљиво.
Најзанимљивије је било када су неки од
диносауруса почели да се померају и оглашавају се.
Изгледали су као да су живи. Одушевљено смо их
посматрали и фотографисали се са сваким од њих.
Након тога упутили смо се ка Петроварадинској
тврђави. Заједно са учитељима и другарима из других
разреда и одељења, попели смо се до огромног сата.
Овај сат је јединствен и није као сви остали. Оно што
га чини интересантним и другачијим је то што на
њему мала казаљка показује минуте, а велика сате,
дакле, супротно од свих осталих сатова. Ту смо се
задржали неко време и уживали у прелепом погледу,
јер се само са овог места може видети цео Нови Сад.
После тога, отишли смо у ресторан на ручак и
освежење како бисмо могли да наставимо даље са
обиласком. Након одмора уследио је пут за Сремске
Карловце. Тамо смо посетили Саборну цркву Светог
Николе, а водич нам је показала и Карловачку гимназију у коју је ишао и један од наших
најпознатијих песника, Бранко Радичевић. Последње место које смо посетили био је врх на
Фрушкој гори, а то је Стражилово. Када смо стигли тамо почела је да пада киша и
привремено смо се склонили испод заклона како бисмо се заштитили од ње. Када је киша
престала, прошетали смо главном стазом, а након тога смо се сместили у аутобус и кренули
својим кућама.
Овај диван дан имао је свој крај, али ћу га ја памтити по овом лепом путовању на коме
смо упознали само неке од природних лепота и знаменитости Војводине и још једном лепом
дружењу са мојим другарима. Надам се да ће их бити још доста.
Катарина Бранковић IV1
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Екскурзија
У суботу, 4. јуна,
2016. године, реализована
је екскурзија за ученике
петог и шестог разреда, у
пратњи пет наставника.
Упркос прогнозама, освануо је леп дан и око 8 сати
ујутру смо кренули из Мале
Иванче.
Прва одредница био
нам је манастир Манасија,
задужбина деспота Стефана Лазаревића из 15. века.
Ученици су сазнали да овај
манастир представља најочуванији примерак Моравске школе, са 700 м2
очуваног живописа и врло
пажљиво су слушали монахињу која нас је водила
кроз манастир и говорила о
његовом значају и неким
сегментима
из
живота
деспота Стефана Лазаревића.
Затим су уследила
фотографисања у прелепој
порти манастира окруженој
тврђавама, куповина сувенира и потом наставак
пута.
Наша следећа станица
био је ресторан хотела
„ТЛЦ – компани“, где је био
организован леп ручак. У
саставу поменутог хотела
постоје и спортски терени,
па су ученици једва дочекали спортске активности
планиране после јела.

Радост
међусобног
надметања мало нам је
покварила киша, па смо
нешто раније кренули ка
Свилајнцу и тамо обишли
поставку
новоотвореног
Природњачког
музеја
и
Дино парк.
Ученици су уживали
посматрајући прелепе минерале са свих страна
света, а потом се дивили
огромним скелетима различитих диносауруса, сазнајући о њиховом начину
живота и исхране, џиновским димензијама и времену када су живели.
У близини Природњачког
музеја
опет
смо
затекли одлично уређене
спортске терене, па је то

била права прилика да се
наставе прекинута надметања у фудбалу и одбојци.
У
повратку
смо,
непланирано, свратили и у
етно село Моравски конаци
и сви заједно уживали у
мирном, уређеном и питомом амбијенту. Затим је
уследио повратак у аутобус
и путовање кући.
Атмосфера је била
одлична, ученици су размењивали утиске, а потом и
гласно певали неке своје
омиљене песме.
У добром расположењу и са испуњеним
циљевима путовања, око
20 сати стигли смо у Малу
Иванчу.
У приватној посети
новоотвореном Природњачком музеју у Свилајнцу
затекли смо и министра
просвете, науке и технолошког развоја господина
Срђана Вербића.
Љубазно смо га замолили за заједничко фотографисање и он је радо
прихватио, а деци је било
веома драго да имају такву
успомену са екскурзије.
Фотографије су
се
нашле и у школском листу
Чаролије.
Данка Стојановић,
наставник српског језика
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Екскурзија ученика петог и шестог разреда
Сусрет са министром
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