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Пројекат Јубилеји 

Рекреативна настава 

Оштро Перце 

Стиже пролеће 

8. март 

Лист ученика и наставника Основне школе „Милорад Мића Марковић” 

 

током реализације пројекта Породица и школа 
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Ликовни радови израђени за 

наградни конкурс „Вода Вода- Креативна чаролија“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силвија Васиљковић II2 

Ђорђе Петровић II2 
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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је пролећни број Чаролија и прилози о дешавањима из другог полугодишта 

школске 2016/2017. године, као што су занимљиви часови редовне наставе, обележавање 

важних дана и догађаја и укључивање родитеља у школске активности. 

Препоручујемо за читање текстове Анђеле Стојановић у рубрици Из бележнице и 

похваљујемо креативне ученике који су писали и цртали у оквиру пројекта Оштро Перце, 

чији су прелепи радови део овог броја. Посебно истичемо активности из пројекта Јубилеји 

којим обележавамо велике годишњице наше школе: 150 година од оснивања школа у 

Поповићу и Малом Пожаревцу и 110 година од почетка рада школе у Малој Иванчи. Програм 

је започео претходне школске године и настављен је и током ове разноврсним 

активностима: гостовањем бивших ђака и наставника и израдом интервјуа са њима и 

организовањем часова и радионица у којима су учествовали ђаци и њихови родитељи. Нови 

и ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије стваралаштво.  

Читајте, гледајте и уживајте! 
 

Редакција 

 

 

 

Рекреативна настава, април 2017. 
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Дешавања у школи 

Заједнички часови и Дан матерњег језика 

За ученике седмог и осмог разреда организовани су у Малој Иванчи 21. фебруара 

2017. заједнички часови. На часовима српског језика кроз различите активности обележен 

је Дан матерњег језика. После разговора о важности очувања српског језика, ученици су 

наводили примере неговања матерњег језика, као и оне који показују да деца свој језик не 

познају довољно. Наставник историје је за ђаке седмог разреда организовао квиз знања, а 

на часу физичког васпитања деца су се надметала у фудбалу и одбојци. 

За ученике првог и трећег разреда у Малом Пожаревцу организовани су часови у 

Библиотеци „Љубивоје Гајић“ на којима се говорило о књигама које деца воле да читају и о 

важности читања књига ради неговања матерњег језика. 

Монодрамa „Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“ 

Ученици старијих разреда 

наше школе гледали су 21. 

фебруара 2017. монодраму „Мудри 

и јуначни војвода Јанко Катић“. 

Представу, која је одиграна у 

Дому месне заједнице у Малој 

Иванчи, организовао је Центар за 

култру Сопот.  

Монодрама је кратки живо-

топис једног од најзначајнијих 

војвода Првог српског устанка.  

Текст је написао Милован 

Витезовић, а лик Јанка Катића 

тумачи глумац Александар Дунић 

у костиму српских војвода, који је 

израдио костимограф Борис 

Чакширан. Јанко Катић, образован 

за оно доба, говорио је добро 

турски и немачки језик, био је званични преводилац Карађорђу и један од његових 

највернијих сарадника и следбеника – све до преране погибије уочи Боја на Мишару 1806.  

Представа је историјски подсетник о времену са краја 18. и почетка 19. века и ђацима 

је представила славне јунаке српског народа за које су реч, част, праведност, племенитост 

и хуманост биле најузвишеније вредности.  

Светски дана поезије  

Школско такмичење реци-

татотора одржано је у Малој 

Иванчи 20. марта 2017. и тиме 

је започело обележавање Свет-

ског дана поезије. 

Наставак је уследио 21. 

марта када је одржан час за 

ученике IV2 у Библиотеци града 

Београда, одељењу у Малом 

Пожаревцу. 

Наставница Босиљка Ћoр-

ковић и библиотекар Слађана 

Галушка разговарале су са 

ученицима о поезији, а затим су 

деца читала стихове из књига 

које је припремила књижничар 

Мира Ребић. 

За крај дружења ђаци су се опробали у поетском стваралаштву и смишљали стихове 

својих песама. 

Слађана Галушка, библиотекар 

Дешавања у школи 
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Биологија 

Збирка семена 

У фебруару смо на часу биологије 

радили лекцију „Семе“. Предавање је било 

веома занимљиво, а посебно сам се обрадо-

вала кад је наставница рекла да за домаћи 

задатак треба да израдимо збирку семена. 

Уз дедину помоћ сам сакупила 16 

различитих врста семена, а уз татину сам 

направила збирку. Донели смо радове на 

следећи час. Било је ту много различитог 

семена: бундеве, јабуке, кукуруза, шљиве, 

лубенице, лука, краставца, јечма, тиквице, 

пасуља, бораније, паприке, шаргарепе и 

сл. На тим примерима наставница нам је 

још једном објаснила шта је то семе. 

Научили смо да је то репродуктивни биљни 

орган, његову грађу, улогу и значај за 

жива бића. Много ми се допао овакав начин 

учења, јер смо кроз примере, односно наше 

збирке, разумели нову лекцију. 

Волела бих да још неке лекције учимо 

на сличан начин. 
 

Катарина Бранковић V2 

Семе – разноврсност и значај 

На часовима биологије смо правили 

школску збирку семена. Из овог пројекта 

смо научили да постоје разне врсте семена. 

За израду збирке је било потребно: 

пластичне чаше, самолепљива фолија, 

штапићи за ражњиће, пластичне кесица, 

картон, стиропор, семе разних биљака. 

Сакупили смо различите врсте семена 

и ставили их у посудице или пластичне 

кесице. Посудице смо стављали на картон 

са преградама, а кесисце смо лепили и на 

сваку посуду ставили етикету са називом 

биљке. Сви радови су веома лепи, а 

урађени су по задатом поступку. 

Наставница је била задовољна нашим 

радовима и за труд нас је наградила. Сви 

радови су изложени у холу школе како би и 

други ђаци могли да их виде.  

Били смо срећни и задовољни јер смо 

успешно урадили задатак. 
 

Анђела Тошић V1 
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8. март 

Међународни Дан жена обележен 

је разноврсним активностима: у 

Поповићу и Малој Иванчи програм је 

имао два дела и трајао је током два 

дана. У Малом Пожаревцу ученици 

млађих разреда су извели драмско-

рецитаторски програм за маме, баке, 

тетке и наставнице. 

Жене које воле мене 

У оквиру Програма сарадње са 

родитељима и обележавања Дана жена, 

за ученике свих одељења у Поповићу и 

њихове родитеље одржана је 1. марта 

2017. радионица „Жене које воле 

мене“. Циљ је био развијање сарадње школе и родитеља и успостављање боље 

комуникације између деце и родитеља. Током три школска часа учесници су кроз разговор, 

песничко стваралаштво и игру разматрали однос деце и родитеља. После приче о томе како 

деца проводе заједничко време са мамама и татама данас и како је то било некад, 

учесницима је постављено питање: „Које жене су најважније у твом животу?“ Најчешћи 

одговори су били: мама, бака, тетка и сестра. На основу тога поделљени су у четири групе. 

Први задатак је био да у вези са том особом напишу што више асоцијација. Други задатак је 

био да на основу асоцијација смисле песму о мами, баки, тетки и сестри. Најзанимљивији 

део радионице била је игра „Навигација“, у којој су ученици затворених очију, уз помоћ 

чланова групе, проналазили слику маме и на њу лепили срце. 

Деца и родитељи су оценили радионицу успешном, најпре због стицања нових идеја за 

заједничке активности, али и због креативности коју су показали у писању песама. Догово-

рено је да се овакав вид сарадње школе и родитеља настави организацијом нових часова. 

На Дан жена, 8. марта, ђаци и предшколци у Поповићу су заједно извели програм за 

родитеље, а затим су деца правила колаче уз упутства учитељица и родитеља. На крају су 

се сви послужили укусним слаткишима. 

Ружица Будимкић, наставник 

Мамама на дар  

За ученике првог разреда у Малој Иванчи 

и њихове маме организована је 7. марта 2017. 

ликовна радионица „Мамама на дар“. Они су 

заједно направили слику вазе са цвећем од 

различитих пластичних предмета и тако су 

деца научила шта значи рециклажа.  

Други део је реализован 8. марта када су 

ђаци од папира у боји израђивали честитке за 

маме, баке, тетке и сестре. Затим су направили 

пано са разнобојним срцима у које су уписи-

вали зашто воле своју маму. Преносимо утиске 

мама и деце о заједничком радном дану. 
 

Сандра Пајић, наставник 

 

Радионица је баш занимљива. На картону смо прво нацртали вазу, онда смо лепили 

цевчице како бисмо од њих добили стабло за наше цвеће. За латице су нам послужили 

пластични затварачи од флаша које смо лепили један до другог. Сви смо сложно и удружено 

радили. Моја сестра је бојила вазу, маме мојих другара лепиле су затвараче и цевчице, 

другари и ја смо цртали лептириће и бојили их. Учитељица је нацртала траву и направила 

рам за наш заједнички рад. Нама се овај дан баш свидео и желеле бисмо да имамо још пуно 

оваквих радионица, јер увек направимо нешто лепо и необично, украсимо нашу учионицу и 

сви заједно се лепо дружимо. 

Марија и Ана Божанић 
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Дружење са мамама 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда у Малој Иванчи и њихове маме су се 

дружили у спортским, забавним и креативним активностима 7. марта 2017. Играли су 

„између четири ватре“, а затим су маме на полигону показале умеће вођења лопте између 

чуњева, провлачење кроз обруч и прескакање вијаче. У другом делу деца и маме су 

проверили колико се добро познају, а у креативној радионици су цртали своје шаке и на 

њима исписивали поруке пријатељстава. 

Више о овом догађају можете прочитати у тексту на блогу Моја мала дружина. У 

школском листу преносимо утиске мама о овом дану. 

Гордана Косанић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тога дана било је лепо и занимљиво. Заједно са децом смо правили вазу са цвећем од 

разних пластичних предмета. Присетила сам се својих школских дана када смо на сличан 

начин припремали поклоне за маме и учитељице. Радујем се позиву за овакве радионице, 

јер је то добра прилика да се дружимо са вама и децом. Волела бих да сличних активности 

буде што чешће и да заједно направимо нешто лепо за учионицу, јер је то простор у коме 

наша деца проводе доста времена и ту треба да се осећају пријатно. 

Љиљана Митровић 

 

 

 

Радионица је веома лијепо осмишљена како за дјецу тако и за родитеље. Спортски 

дио је био пун погодак. Сви смо се лијепо забавили иако је физичко вјежбање некима од 

нас болна тачка. Игра у којој смо провјеравали колико познајемо своју дјецу свима је 

измамила осмијехе. Све у свему, било је то једно лијепо и другачије дружење. 
 

Јелка Ширник 

 

Била сам пријатно изненађена. Није било као свака радионица до сада, да само 

седимо у учионици и радимо са децом. Прво смо са децом у школском дворишту играли 

„између четири ватре“. Било је супер јер играм први пут. После смо имали полигон са 

разним препрекама. Показале смо деци да нисмо ни ми маме тако споре. Мислим да је 

овај начин дружења са децом одличан. Деца су била срећна и задовољна као и маме. 

Само тако наставите! 
 

Милена Јовановић 

 

https://gocateacher.wordpress.com/2017/03/11/8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/
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Пролеће 

Тематска настава Пролеће 

организована је за све ученике у 

Поповићу током три дна, од 20. до 

22. марта 2017. године. Два дана су 

ђаци кроз садржај више наставних 

предмета понављали и проширивали 

знање: о одликама пролећа учили су 

на часовима света око нас и природе 

и друштва, писали су и цртали на 

тему „Долази пролеће“ на часовима 

српског језика и ликовне културе, на 

часу музичке културе певали су 

песме о пролећу и тако увежбавали 

тачку за завршни програм. На 

часовима физичке културе, грађан-

ског васпитања и чувара природе уређивали су школски простор: постављали су ликовне 

радове у холу школе, чистили школско дориште и садили цвеће у жардињери испред школе. 

Отац две девојчице се укључио у ове активности тако што је покосио траву коју су деца 

сутрадан грабуљама сакупила. 

Трећег дана ђаци и предшколци су извели програм за родитеље. То је била прилика да 

се родитељима будућих првака представи рад школе, а за њих је након забавног и свечаног 

дела одржан родитељски састанак. Прво им се обратила васпитачица и рекла шта су деца 

научила у предшколској групи, а онда су се упознали са будућом учитељицом од које су 

чули како да организују радни простор за дете код куће. О припреми првака за полазак у 

школу говориле су и педагог и директор школе. У исто време ученицима четвртог разреда се 

представио наставник историје, а остали ђаци су уређивали хол школе. 

Кроз ове активности остварени су задаци из Развојног плана школе, као и елементи 

Школског програма из области слободних активности ученика, културних активности, 

заштите животне средине, сарадње са породицом итд. 

У Чаролијама представљамо стихове и цртеже настале током часова тематске наставе, 

као и радове других ученика на тему Пролеће. 
 

Ружица Будимкић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролеће 
 

Озелени трава,  

замириса цвеће, 

свима је драго, 

стигло је пролеће. 

Воће цвета и мирише, 

са гранчица лишће дише,  

потоци су пуни сјаја, 

свуд се чује дечја граја.  

Птичице већ певају, 

пролећу се радују, 

из травице дигле главе, 

љубичице беле, плаве. 

Сва су деца пуна среће 

јер је стигло пролеће, 

и лептири слатки, мали, 

с пролећем су ушетали. 
 

Теодора Будимкић IV3 

Пролеће 
 

Стигло нам је пролеће, весели се цео свет, 

радује се село, град, поља, шуме, сваки цвет. 

Зелени се трава и мирише цвеће, 

весели смо, срећни, стигло нам је пролеће. 

У зеленој трави и зумбул се плави, 

понеки цврчак цврчи и травицом скаче, трчи. 

Свуд около срећна лица, весела су сва дечица, 

у природи све се креће - дошло нам је пролеће. 
 

Тамара Будимкић IV3 

Стигло нам је пролеће 
 

Стигло нам је пролеће у најлепшем сјају, 

све се зелени и све цвета у мом лепом крају. 

Где год кренем процветало дрвеће и цвеће,  

а ја шетам сва радосна скакућем од среће.  

Пуна дворишта деце која се играју и веселе, 

све пева и цвркуће дошло је пролеће. 
 

Андриана Петровић IV3 
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Јелена Јовичић V1 

Милица Петровић VI1 Андриана Петровић IV3 
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У учионици II1 

Стиже пролеће 

Са ученицима другог разреда су 21. 

марта 2017. реализовани часови тематске 

наставе „Стиже пролеће“. Циљ је био 

усвајање нових и проширивање постојећих 

знања о пролећу кроз повезивање садржаја 

различитих предмета (свет око нас, српски 

језик, математика и ликовна култура). 

Као мотивација за почетак активности 

послужио је драмски текст „Пролеће“ 

Луције Тасић. Сваки ученик је представио 

једног весника пролећа (кукурек, лала, 

висибаба, ласта, рода, маслачак) кроз 

читање стихова. 

Ђаци су на основу текста правили 

мапу ума у чијем је центру појам „пролеће“ 

и решавали су кратки тест, а затим су радили задатке чији садржај има везе са пролећем. 

На часу српског језика су писали честитку медведићу за Дан пролећа и шаљиви разговор 

између дрвећа и сунца. Затим су на основу датог почетка заједно саставили бајку о Сунцу. 

Пролећне траке и шешире од картона и папира у боји су правили на часу ликовне културе. 

Књиге и читање 

Ученица Катарина Козић прочитала је књигу „Зунзарина палата“ и представила је 

својим другарима на занимљив начин. Написала је приказ текста, а од картона је направила 

палату и њене становнике. Приказ је послат на конкурс Библиотеке града Београда „Гласам 

за књигу“, а представљамо га и у Чаролијама. 

Гордана Косанић, наставник 

Зунзарина палата  

„Зунзарина палата“ је весела прича о муви Зунзари која је пронашла скровиште у 

напуштеном лонцу. Радознала мува је проверила да ли има некога испод лонца. Пошто је 

био празан, ушла је унутра и уселила се у нову кућу. 

И друге бубице и животиње приметиле су ово ово скровиште и дошле су да виде да ли 

је већ неко у њему. Први је дошао комарац кога је Зунзара гостољубиво примила у своју 

кућу. За њим је дошао миш, па жаба, зец и сви су били лепо примљени у Зунзарину палату. 

За ову чудну палату сазнао је и медвед. Стигао је у току ноћи до лонца како би 

проверио ко ту све станује. Зунзара је набројала све своје станаре и љубазно питала са ким 

разговара. Меда се представио и рекао да је веома уморан и да мора да седне на двор тј. 

лонац. Сви су схватили да је меда много тежак и да ће срушити њихов дом, па су одмах 

побегли. 

Ова прича је смешна и занимљива, јер су 

главни ликови животиње. Сваку животињу 

можемо да нацртамо, јер је писац сваку речима 

лепо описао. Док сам читала, чинило ми се као да 

гледам лонац и у њему животиње. Највише ми се 

допала Зунзара, јер је фина и љубазна према 

свима и зато што је своју кућу хтела да подели и 

са другим животињама. 

Волела бих да и друга деца прочитају ову 

књигу, јер је лепа и необична. Научиће да у 

животу треба пружати помоћ и бити несебичан 

као Зунзара. 

Покушала сам да вам дочарам како ја 

доживљавам ликове из Зунзарине палате. Од 

картона сам направила лонац и ту ставила 

његове нове становнике. 

Катарина Козић II1 
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Пројекат Моје тело  

Пројекат Моје тело реализован је у 

марту 2017. године за ученике другог, трећег 

и четвртог разреда у Малој Иванчи, а идеја је 

потекла са више страна. Ђаци су постављали 

питања у вези са грађом и функционисањем 

тела (Зашто ме боли рука? Како сам рођен? 

Како могу да видим? Шта је то пубертет? и 

сл.). Осим тога у сваком разреду се обрађују 

наставне јединице у вези са хигијеном, а у 

четвртом и са грађом људског тела и 

одрастањем. Наставници су у договору са 

децом одредили неколико тема о којима ће 

разговарати и тако одговорити на постављена 

питања. Ученици су подељени у групе чији су 

чланови из свих разреда, а затим су добили литературу за израду задатака у вези са 

одређеном темом. То су биле књиге из школске библиотеке - научно популарна дела и 

уџбеници из природе и друштва и познавања природе из ранијих периода.  

Ђаци су самостално и у групи и уз помоћ наставника и родитеља издвајали важне 

информације и израђивали паное (исписивали су текст на хамеру и илустровали га) и 

моделе неких органа (плућа, вилица...). Заједнички часови су организовани 30. марта 2017. 

и тада су деца презентовала своје радове. Наставници су као госта позвали медицинску 

сестру, маму једне ученице, која је додатно појашњавала поједине појмове. Она је 

практично показала неке активности из своје праксе (мерење крвног притиска, давање 

инјекције, указивање прве помоћи, превијање и сл.), а затим су се и деца опробала у томе. 

Највеће уживање за њих било је да испробају заштитно одело и маске за лице које се носе 

у болници. Тако су ученици проширили и стекли ново знање у вези са грађом тела и 

елементима здравог начина живота и упознали се са занимањем медицинске сестре.  

Ученици су вредновали пројекат кроз интервју и попуњавањем анкетног листића. 

Њихови одговори показују да им се допао овај начин рада и да желе на сличан начин да 

обраде и неке друге теме. 

Реализацијом пројекта остварени су задаци из Развојног плана школе, као и елементи 

Школског програма из области слободних активности ученика, здравствене заштите, 

сарадње са породицом и професионалне оријентације. 
 

Гордана Косанић, наставник 
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Пројекат Јубилеји 

Пројекат којим се обележавају годишњице школе, 170 година постојања школе у 

Поповићу, 150 у Малом Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи, започео је током школске 

2015/2016. године, а наставља се и ове школске године. Међу циљевима пројекта су: 

упознавање ученика са историјом школе, прикупљање и дигитализација документационог 

материјала у вези са историјом школе и формирање дигиталне библиотеке као део очувања 

културне баштине, развијање креативности ученика кроз израду литерарних и ликовних 

радова на тему школе, дигитализација и постављање радова у дигиталне збирке школе. 

Током првог полугодишта реализоване су бројне активности. Формирана је дигитална 

библиотека наше школе под називом Супер библиотека. Затим су на часовима информатике 

и рачунарства ученици седмог разреда, примењујући знање о дигиталаним библиотекама, 

поставили део дигитализованог материјала у вези са школом1. За ученике четвртог разреда 

припремљен је електронски наставни материјал под називом Очување културног наслеђа2 и 

постављен на Мудл платформи. Његов део су и документи у вези са историјом школе у 

Поповићу, а ђаци IV3 су кроз часове тематске наставе израдили електронску варијанту 

разгледнице старе школе којом се те зграде промовишу као културно добро краја. 

Наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић су, у сарадњи са родитељима, 

организовале четири радионице у оквиру пројекта Јубилеји: „Вашар некад и сад“, „Школа 

некад и сад“, „Дечије играчке некад и сад“ и „Оживимо прошлост школе“.  

Ученици су се дружили са бившим ђацима, а посете су искоришћене и за израду 

интервјуа са њима. У октобру 2016. гост у Поповићу је био Тома Радовановића, који је 

причао како је било бити ученик пре 50 година, а у Малој Иванчи је на исту тему говорио 

Томислав Јовановић. Текстови интервјуа са њима објављени су у Чаролијама број 273.  

У другом полугодишту гости су били Велимир Петровић, бивши ђак и наставник школе 

у Малом Пожаревцу и Ангелина Илић, учитељица у пензији која је свој радни век провела у 

Малој Иванчи.  

Слађана Галушка, библиотекар 

                                           
1 Супер библиотека, http://superbiblioteka.locloudhosting.net 
2 Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17 
3 Школски лист, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/e_carolije  

Пројекат 

http://superbiblioteka.locloudhosting.net/
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/e_carolije
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Наставник - гост 

У овиру пројекта Јубилеји, којим обележавамо 150 година постојања наше школе, гост 

одељења у Малом Пожаревцу био је некадашњи ђак, а касније и учитељ из овог места, 

Велимир Петровић. Он је 24. марта 2017. разговарао са ученицима млађих разреда, причао 

је о својим школским данима, анегдотама и доживљајима, али и поделио искуства везана за 

свој дугогодишњи рад у овој школи. Задовољство нам је било угостити нашег драгог колегу, 

а ученици су уживали слушајући занимљивости из прошлих времена. 

 

Катарина Петровић, наставник 

Ангелина Илић, учитељица у пензији, 

посетила је нашу школу 6. априла 2017. и 

разговарала са ученицима млађих разреда 

на тему Школа некад и сад.  

Она је током два часа казивала о 

времену када је и сама била ђак у Шепшну, 

о доласку у Малу Иванчу где је добила 

први посао и догађајима из периода који је 

ту провела као учитељица. Било је ту 

прича о дечијим несташлуцима, о начину 

на који су се понашала деца и наставници 

пре педесет година и поређења са 

приликама у школи данас.  

Ученици су постављали питања о 

изгледу школе некад, о томе како су се 

облачила и играла деца, као и о 

несташлуцима својих родитеља и бака и дека које је учитељица Ангелина учила.  

Посебно су интересантне биле анегдоте из школског живота. Једном је одвела децу у 

Београд на екскурзију и кренули су Балканском улицом до центра града. Деца су по навици 

пролазницима говорила „Добар дан!“ све док им учитељица није објаснила да то у граду 

није обичај. То је било време када се путовало возом, јер није било аутобуских линија до 

Мале Иванче. Прослава Дана школе је била прилика да се уреди двориште и очисти улица. 

У центру села би био постављен транспарент „Добро дошли!“, а мештани и ђаци би 

приредили свечани дочек гостију - стајали би на улици и поздрављали их. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Представљамо бивше ђаке 
 

Чаролије у овом броју доносе причу о школским данима бившег ученика и 

наставника школе у Малом Пожаревцу Велимира Петровића. 

 

Када сте први пут ушли у школу? 

Каква су вам сећања на тај период? 

У школу сам први пут ушао као ђак 

првак далеке 1956. године, не слутећи да 

ћу цео свој живот посветити управо школи.  

Као седмогодишњи дечак био сам 

несигуран и уплашен. Сви су ми говорили 

да је у школи веома тешко и то је створило 

страх од поласка у школу, па је први 

школски дан за мене био помало 

непријатно искуство. Наиме, уопште нисам 

желео да идем на часове, покушао сам већ 

првог дана да побегнем и вратим се кући, 

али то није било могуће, тако да ме је 

учитељ унео у школу док сам се ја љутио и 

плакао. Тек касније сам схватио да школа 

није непријатељско окружење и да је 

школовање веома важно за свако дете. 

Ко су вам били наставници? 

Први учитељ до трећег разреда био је 

Мића Урошевић, а у четвртом нас је учила 

учитељица Љиљана Начевић. Од петог 

разреда имали смо више наставника. Тада 

је наставника било мање него данас, па је 

често један наставник предавао више 

предмета. Ученика је било више него сада. 

У првом разреду нас је било чак двадест 

девет, а касније и више, када су нам се 

придружили ученици из Сенаје. 

Било нас је и различитих узраста, 

пошто нису сви на време кренули у школу. 

Часове смо имали само пре подне, а њихов 

почетак и крај обележавала је звоњава 

клепетуше, јер електронског звона, 

наравно, није било. 

Како је изгледала зграда школе? 

Нови део зграде још није био изгра-

ђен, а на његовом месту било је школско 

двориште у ком смо проводили одморе и 

време пре почетка наставе. Део где се 

данас налази школски терен био је башта 

наших учитеља, а смо ми морали да пома-

жемо у пословима, што се звало друштвено 

користан рад. Учионице су такође касније 

постале много лепше и пријатније за рад. 

Током 50-их година прошлог века није било 

ових лепих паноа, зидови су били бели и 

голи, а прозори стари, дрвени. У свакој 

учионици је била пећ коју је дрвима ложио 

помоћни радник. Те пећи задавале су нам 

много муке, будући да су димиле и често 

онемогућавале наставу, а нису могле 

довољно ни да загреју учионице, па нам је 

зими било веома хладно. Школа је имала 

кухињу и за време одмора смо добијали 

ужину, то је најчешће била попара или 

проја и сир. Тада су људи ређе јели месо, 

тако да га ни у школи нису служили.  

Представљамо 
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Какав је био ђачки живот? 

Моја генерација била је друга која је 

добила свеске. Пре тога ђаци су писали на 

таблицама, кредом, што је било врло 

непрактично - када би ученици написали 

домаћи задатак, он би се због ношења у 

торби обрисао са таблице. Осим свезака 

имали смо и пера и мастило којим смо 

писали, а на ликовном смо користили туш. 

Клупе нису биле као ове ваше, већ су биле 

скамије са седиштем које се дизало и 

спуштало, што је било незгодно за ниже 

ученике (какав сам и ја био) јер им је 

радна површина била далеко. Скамије су 

биле постављене под одређеним углом, а 

прибор је стајао у малом удубљењу на 

врху. Када су клупе промењене, седело нас 

је по троје у клупи јер нас је било много у 

учионици. И табле су се разликовале од 

данашњих, стајале су на постољима и 

могле су се окретати, тако да су са једне 

стране табле биле линије и ту смо страну 

користили на часовима српског језика, а са 

друге стране су били квадратићи и та 

страна је била коришћена на математици. 

Таблу смо брисали крпом, пошто сунђера 

није било. Услови за рад били су прилично 

тешки, неупоредиво гори него данас. 

У школу смо углавном долазили у 

одећи коју су нам мајке шиле на машинама, 

ретко смо одлазили у куповину. Зими су 

обавезни били плетени вунени џемпери и 

чарапе, а обували смо гумене чизме или 

опанке. Таква обућа била нам је неопходна 

јер асфалта у селу није било, па је током 

кишних дана блата било свуда. Нисмо 

смели улазити у школу тако прљаве обуће, 

него смо морали да се изувамо и обувамо 

чисту обућу коју смо носили од куће. Због 

тог преобувања губљење обуће није било 

реткост. Ђачке ранчеве нимо имали, већ 

смо сви нослили торбе разних боја и 

величина, ткане на разбоју. У њих бисмо 

ставили књиге и свеске, торбе пребацили 

преко рамена и тако долазили на часове.  

Без обзира на тешке услове за рад, 

ученици су били веома дисциплиновани, 

мирни и вредни. Имали смо математику 

(рачун), остале предмете које и ви данас 

имате, али и лепо писање, па смо морали 

да пишемо лепо и читко. Понашање 

ученика је било узорно, у супротном би 

уследила казна. Најчешће је то било 

клечање на кукурузу, стајање у ћошку, или 

пак ударци прутом. Наставник би 

неваљалца послао до дрвета леске које је 

расло у дворишту да донесе прут, а онда би 

казна била извршена. То је свакако био 

наш најнеомиљенији део часова и драго ми 

је што су те казне укинуте. 

Како сте проводили слободно 

време? 

Слободног времена је било мало, јер 

је већина нас после школе морала да 

помаже укућанима око чувања стоке и 

осталих послова. Ипак, када је било лепо 

време, радо смо играли кликере, омиљену 

игру. Као и сва деца, а нарочито дечаци, 

радо смо играли фудбал, али нажалост, 

морали смо да импровизујемо, јер нисмо 

имали голове. У ту сврху послужила би два 

већа камена која би заменила стативе, а 

уколико нисмо имали лопту, направили 

бисмо крпењачу од старе одеће и крпа, и 

утакмица би могла да почне.  

Када сте одлучили да постанете 

учитељ? 

То је било у шестом разреду. Тада сам 

први пут помислио да бих волео да и радни 

век проведем у школи. Од тада су ме сви 

звали Уча, а тај надимак поносно носим и 

данас. Пут до учитељске стране катедре 

није био ни кратак ни лак, али је у сваком 

случају вредело прећи га и наћи се у школи 

у другој улози. Та друга улога је још тежа и 

са собом носи далеко већу одговорност, 

али и мноштво лепих догађаја и ситуација. 

Каријеру учитеља започео сам у 

Босни и Херцеговини, у месту Добра Вода. 

Тада сам, свог другог првога дана у школи, 

опет био уплашен и несигуран, али како су 

дани пролазили страх је заменило 

задовољство и испуњеност. Школа у Доброј 

Води била је у још горем стању од наше, са 

још мање средстава за рад, али је деце 

било више. Након шест година проведених 

у Доброј Води, посао сам добио у месту 

Петријево код Смедерава, а затим у својој 

основној школи, прво у Поповићу, а затим 

овде у Малом Пожаревцу где сам остао до 

пензионисања.  

Вратити се у своју школу као учитељ 

било је врло лепо. У међувремену је школа 

напредовала и пролепшала се и олакшала 

боравак у њој, како ученицима тако и 

запосленима. Са својим ђацима сам се увек 

слагао добро, а проблеме на које смо 

наилазили увек смо решавали на прави 

начин. Дугогодишњи рад у школи потврдио 

ми је да је учитељски позив најлепши и 

најинтересантнији позив на свету и учинио 

да ни у једном тренутку не посумњам у свој 

избор. У овој школи доживео сам многе 

назаборавне тренутке, што као ђак са 

својим другарима, што као учитељ са 

својим ученицима и колегама. Због тога ми 

је ова школа изузетно драга, и надам се да 

ће наставити да ради још много, много 

година, те да ће се увек побољшавати, 

расти и развијати се. 
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Успеси ученика 

Ученици наше школе су у школској 

2016/2017. години постигли одличне 

резултате на општинским такмичењима:  

Српски језик 

Катарина Бранковић V2, прво место и 

прво место на градском такмичењу 

Ана Марковић V1, треће место 
 

Биологија 

Ана Марковић V1, прво место и прво 

место на градском такмичењу 

Драган Ољача V1, друго место 

Тамара Трајковић VI1, треће место 

Младен Гајић VIII2, треће место 
 

Географија  

Никола Радовић VII2, прво место 

Михаило Ићитовић VII2, друго место и 

друго место на градском такмичењу  

Лука Милошевић VIII2, прво место  

Младен Гајић VIII2, друго место 
 

Француски језик  

Анђела Симић VIII1, прво место  

Лука Милошевић VIII2, друго место  

Младен Гајић VIII2, треће место 
 

Књижевна олимпијада 

Марија Ристић VIII1, прво место  
 

Такмичење рецитатора 

Тања Павловић IV1, прво место 

Тијана Глишић VIII1, прво место 

Катарина Бранковић V2, друго место 
 

Историја 

Никола Радовић VII2, прво место  
 

Математика 

Анђелија Симић VI2, друго место 

Јована Поповић VI2, друго место 

Александра Милутиновић VI2, друго место 

Милица Менићанин VI2, друго место 

Лука Милошевић VIII2, друго место 

Младен Гајић VIII2, друго место 

Теодора Петровић II2 

Милош Митровић I1 
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Успеси ученика 

Ученици наше школе учествовали су на 13. наградном конкурсу „Вода Вода- Креативна 

чаролија“ у категорији ликовног стваралаштва на тему Од извора кап по кап. Рад Илије 

Јовановића, ученика II2, обезбедио је учешће у финалу фестивала. 

 

Таматра Кретић II2 

Илија Јовановић II2 
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Оштро Перце 2016/2017. 
 

Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 

2016/2017. одржан је 21. априла 2017. 

године у Основној школи „Свети Сава“ у 

Београду програмом у оквиру ког су 

обележени и Међународни дан дечије 

књиге и Светски дан књиге и ауторских 

права. 

У свечаној сали су се окупили 

ученици, библиотекари и наставници из 

школа учесница у пројекту, а специјални 

гости били су Јасминка Петровић, писац, и 

Јелена Драгојловић представник издавачке 

куће „Креативни центар“. 

Присутне је поздравила Слађана 

Галушка, библиотекар у ОШ „Свети Сава“, а 

затим је Даница Арсенијевић, ученица 

шестог разреда, подсетила публику на два 

важна дана посвећена књизи.  

Међународни дан дечије књиге се 

обележава 2. априла у спомен на рођење 

чувеног писца бајки Ханса Кристијана 

Андерсена. Светски дан књиге и ауторских 

права обележава се од 1995. године 23. 

априла на дан годишњице рођења и смрти 

Вилијама Шекспира, смрти Мигела де 

Сервантеса и још неколико светски 

познатих писаца. 

Даница је додала да је овај скуп 

прилика да се сви подсетимо важности 

књига и читања и подстицања деце на 

литерарно и ликовно стваралаштво. Током 

шесте сезоне пројекта Оштро Перце 

ученици су читали приче, бајке и романе, 

пратили лекције у вези са информационом 

и медијском писменошћу и израђивали 

задатке: писали су приказе и правили 

трејлере, илустровали текстове које су 

читали и драматизовали их, цртали плакате 

и корице за књиге, опробали се у 

књижевном стваралаштву писањем 

оригиналних бајки и направили кратки 

видео приручник за медијску писменост.  
 

 

Један од задатака је био и смишљање 

питања за интервју са Јасминком Петровић 

и смисли су их много. Позната ауторка је 

била гост ОШ „Свети Сава“ 30. марта 2017. 

и тада су ученици добили одговоре на сва 

та питања. Део интервјуа је у видео 

прилогу на YouTube.  

У наставку програма учесници су 

имали прилику да разговарају са Јасминком 

Петровић. Интересовало их је како је 

ауторка добила инспирацију за поједине 

књиге, када је почела да пише, да ли је 

писала као мала, које књиге воли да чита, 

колико је књига написала, како настају 

илустрације за њих сл. 

Јасминка је открила да је идеју за 

прву књигу добила у разговору са својим 

сином и његовим другом и да је дружење са 

децом увек подстицај за стварање нових 

прича. Прва књига коју је прочитала била 

је „Хајди“, написала је тридесет књига, 

воли да чита Душка Радовића, а омиљена 

књига у детињству јој је била „Пипи Дуга 

Чарапа“. Објаснила је на неколико примера 

какав је ток настанка књиге и ко све 

учествује у њему, а у разговор се укључила 

и Јелена Драгојловић и испричала каква је 

улога издавача и колико је важна сарадња 

писца и уредника. 

Обе гошће су истакле да је пројекат 

Оштро Перце одличан начин да се књиге 

приближе деци и да се афирмише читање и 

промишљање о прочитаном. Јелена Драго-

јловић, члан жирија у такмичарском делу 

пројекта, похвалиле је све учеснике и 

њихове радове.  

Потом су две ученице говориле 

стихове својих омиљених песама, а 

представљени су и радови ученика млађих 

разреда школе домаћина постављени на 

паноима. Програм је завршен доделом 

књига, награда, ауторима најбољих радова.  
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Андријана Митрашиновић I1 

Софија Милићевић I1  
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Оштро Перце у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ 

У пројекту Оштро Перце 2016/2017. учествовали су ученици свих разреда. У новембру 

2016. библиотекар и наставници су организовали радионице на којима се разговарало о 

теми толеранције у делима из програма пројекта. То је био и део обележавања Дана 

толеранције, 16. новембра. Затим су ђаци читали књиге, разговарали о њима са 

наставницима и библиотекаром, писали приказе и илустровали омиљене делове. 

Највреднији су били ученици млађих разреда и овде представљамо њихове радове.  

I разред  

Ученици I1 су писали о књизи 

„Јован са Планине галебова“, а затим 

су је илустровали. 

 

Јован са Планине галебова 
 

Јован је дечак који је одрастао у 

кући која се налази на Планини 

галебова високо под небом. Највише је 

волео да лети са мамом и татом на 

њиховим раменима. Јован једини на 

планини није имао крила, па није 

могао да лети као сви остали његови 

другари. Био је много тужан, јер није 

могао да иде у школу која се налазила 

високо изнад стена. Осећао се усамљено. Највише времена је проводио са својом 

другарицом Саром и са њом је волео да се игра. Сара је исто била тужна јер Јован није 

могао да лети, па се сетила да би њему могли да направе крила. Његови родитељи и Сарина 

мама направили су му велика црвена крила од платна и он је најзад први пут полетео. 

Најзанимљивији део у причи је када Јован покушава пешице да дође до школе која је 

високо изнад стена, па наилази на разне препреке. Најтужније ми је у причи када Јован 

посматра другу децу како изводе свој први лет, а он не може да лети. Мени се ова прича 

допала јер је дечак Јован прихватио себе, иако се разликује од друге деце и што је, ипак, 

на крају успео да полети уз помоћ људи који га воле.  

Лазар Милићевић I1 

Јован са Планине галебова 
 

У овој причи највише ми се допало то што је другарица Сара помогла Јовану да полети 

тако што је смислила да би могли да му направе крила од платна. Била сам тужна када сам 

прочитала како је Јован седео сам у кући, док су друга деца летела изнад њега и 

подсмевала му се због тога што он не може да лети. У причи „Јован са Планине галебова“ 

писац нам поручује да будемо добри људи и да свима у невољи помогнемо, а посебно онима 

који се на било који начин разликују од нас.  

Вања Крстић I1 

Јован са Планине галебова 
 

Омиљени део у причи „Јован са Планине галебова“ је када Јован први пут уз помоћ 

направљених крила од платна лети са својим татом. Прича ми се свидела због тога што су 

Јовану родитељи и његова најбоља другарица Сара помогли да полети и да као и сва друга 

деца крене у школу. Прича нам поручује да морамо бити упорни како бисмо остварили своје 

жеље. Дечак Јован је остварио своју жељу и почео да лети.  

Милош Митровић I1 

Јован са Планине галебова 
 

Ова прича ми је занимљива због тога што се у њој спомињу људи који живе на 

Планини галебова и сви могу да лете осим дечака Јована. Он се разликовао од друге деце, 

па су му родитељи и другарица Сара направили крила и онда је и он могао да лети. Прича 

ми се свидела зато што је девојчица Сара помогла Јовану да полети и показала да му је 

прави пријатељ. У причи је лепо и што дечак Јован сада иде у школу заједно са својим 

другарима.  

Ана Божанић I1 

Ученици I1 
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II разред  

Ученици II1 су писали о књизи „Лота прави лом“. Они су писали писма и поруке Лоти и 

осмислили интервјуе са њом. 

Неколико ученика је правило стрип на основу књиге. Ученици II3 су илустровали 

књигу. 

 

Писмо Лоти 

Драга Лота,  

Пишем ти писмо јер ми много 

недостајеш. Сигурно се питаш 

како. Тако ми је било лепо док сам 

читала књигу о теби, имала сам 

осећај као да си ту, поред мене.  

Да ли си сада добро? Питам 

се како је све то изгледало када 

си се вратила кући? Баш ништа не 

знам. Само да знаш, ниси 

правилно поступила. Да сам била 

на твом месту, не бих никада тако 

нешто урадила. Требало је да се 

одмах извиниш мами. Не знам да 

ли си то после урадила. 

Баш сам се забавила дружећи се са тобом. 

Воли те твоја Андријана 
 

Андријана Митрашиновић II1 

Андријана Митрашиновић II1 
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Интервју са Лотом 

МАРИЈА: Здраво Лота! 

ЛОТА: Здраво Марија! 

МАРИЈА: Да ли би хтела да одговориш на нека моја питања? 

ЛОТА: Да, врло радо! 

МАРИЈА: Да ли си стварно помислила да су твоји брат и сестра тукли Меду? 

ЛОТА: Да! Била сам забринута и много љута на њих. 

МАРИЈА: Да ли ти се свидео џемпер који ти је бака исплела? 

ЛОТА: Да. Али била сам много љута и гребао ме је. Узела сам маказе и направила 

рупу. 

МАРИЈА: Да ли си се покајала због тога? 

ЛОТА: Да, касније. 

МАРИЈА: Да ли си због тога 

отишла од куће? 

ЛОТА: Да, отишла сам у стару 

шупу. 

МАРИЈА: Да ли ти је ту било лепо? 

ЛОТА: У почетку јесте. Нашла сам 

лутку Лепу Виолу, али после сам била 

усамљена. 

МАРИЈА: Да ли си се плашила? 

ЛОТА: Када је пао мрак, било је 

страшно. Сва срећа што је тата дошао 

по мене. 

МАРИЈА: Да ли би то опет 

урадила? 

ЛОТА: Не, не бих! 

МАРИЈА: Хвала ти пуно што си и 

одговорила на питања. 
 

Марија Јовановић II1 

Интервју са Лотом 

ЈАНА: Лота, како си? 

ЛОТА: Па, добро. 

ЈАНА: А твој Меда? 

ЛОТА: Није лоше. 

ЈАНА: Имам једно питање. 

ЛОТА: Добро, реци. 

ЈАНА: Како ти је пало на памет да 

побегнеш од куће? 

ЛОТА: Мислила сам да ће се мама 

забринути и да ме више неће терати да обучем џемпер. 

ЈАНА: Да сам била на твом месту, обукла бих га. 

ЛОТА: Да, али ја сам била много љута и гребао ме је. 

ЈАНА: Никако ниси смела да побегнеш од куће. 

ЛОТА: Да, знам. Нисам добро поступила. 

ЈАНА: То си добро рекла. 

ЛОТА: Мама и тата су били много срећни када сам се вратила. 

ЈАНА: Верујем ти, али зашто се ниси одмах извинила мами? 

ЛОТА: Била сам много љута. Зар ти не би урадила исто? 

ЈАНА: Наравно да не. 

ЛОТА: Како то? Ја сам мислила да би свако љуто дете урадило исто. Сада видим да то 

није требало да урадим. Погрешила сам. Немој да се љутиш, сад морам да идем код маме да 

јој све објасним. 

ЈАНА: Не љутим се.  

ЛОТА: Ћао! 

ЈАНА: Ћао, Лота! 

Андријана Митрашиновић II1 

Кристијан Марјановић II3 
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Интервју са Лотом 

СИМОНИДА: Здраво Лота! Највише 

ме интересује како си исекла свој 

џемпер, како си смела? 

ЛОТА: Гребао ме је, заслужио је да 

га исечем. А и била сам много љута и 

ружно сам сањала. 

СИМОНИДА: Шта си сањала? 

ЛОТА: Да мој брат и сестра туку 

Меду. Мог Меду!   

СИМОНИДА: Сад сам схватила. 

Интересује ме како си смела да будеш 

сама у шупи? 

ЛОТА: Па свидело ми се у почетку и 

радовало ме што ће мама и тата бити 

много забринути. Али, када је пала ноћ, 

тада ми се више није свидело. 

СИМОНИДА: Због чега? Причај, све постаје занимљивије. 

ЛОТА: Много сам се плашила, све је било црно. Никада нисам била сама по мраку. 

Помислила сам да сам погрешила што сам напустила кућу, своје родитеље. Нисам хтела да 

се вратим, хтела сам да они дођу по мене. 

СИМОНИДА: И шта се на крају десило? 

ЛОТА: Тата је дошао и одвео ме кући. Како сам само била срећна. 

СИМОНИДА: Хвала ти Лота, што си причала са мном. Надам се да ће деца прочитати 

овај роман и научити  нешто из њега. 

ЛОТА: Ја бих рекла деци да много воле своју породицу и да није лепо љутити се, јер 

одрасли су обично у праву, више знају од нас и много нас воле! 

 

Симонида Марковић II1 

Катарина Козић II1 
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IV разред  

Ученици IV1 и IV3 су писали о књизи „Риба риби гризе реп“. Како су ученици II3 и IV3 у 

истом (комбинованом) одељењу, сви су заједно читали ову књигу и учествовали у 

илустровању. 

Риба риби гризе реп 

Књига „Риба риби гризе реп“ има пет прича. У тим причама главни јунаци су 

четвртаци. Свако од њих је имао проблем. Четири приче носе наслов према загонетки, а 

пета прича према једној брзалици која гласи „Риба риби гризе реп“. Из сваког примера 

дечијих проблема научили смо нешто ново, сваки проблем је био на неки начин користан. 

На пример, Катарина је имала велике уши, али захваљујући њима, она је имала најбољи 

слух у разреду. Моја најомиљенија прича је „Испод стрехе беле коке вире“. У тој причи се 

појављује Љуба који има велике зубе, а велики зуби служе да бисмо могли јако да гриземо. 

Ову књигу бих препоручила свима да читају јер је занимљива, а ја сам из ње научила 

да није важно како изгледамо већ какви смо као особа. 
 

Нина Павловић IV1 

Риба риби гризе реп 

Збирка прича „Риба 

риби гризе реп“ има пет 

прича. Тих пет прича 

повезане су истим ликовима, 

ученицима четвртог разреда. 

Сви они имају неке 

проблеме који им сметају. 

Неки имају велике зубе, 

неки велике уши, неки 

вишак килограма.  

Дарко је дечак који 

има вишак килограма. 

Једнога дана сви заједно су 

кренули на екскурзију и 

нико није желео да седи са 

њим у аутобусу јер је био 

мало пунији. 

Дарко је сео са 

учитељицом на прво седиште и гледао облаке кроз прозор. Након тога је причао приче како 

је видео слона, кенгура, миша, зеца.... Када је завршио причу сва деца су желела да седе 

са њим. Мени се допала и прича са девојчицом Аном која је исмевала другарицу из разреда 

јер носи наочаре, а на крају је и сама отишла код очног лекара да добије диоптрију и 

наочаре. Када се Ана вратила у школу, доживела је исто што и девојчица коју је исмевала, 

па је отишла код ње и извинила јој се. Њих две су постале најбоље другарице. 

Допада ми се ова књига зато што се у њој налазе поруке како не треба да се понашамо 

према деци која имају неки проблем. 

Тања Павловић IV1 

Риба риби гризе реп 

У овој књизи налази се пет прича са пет различитих дечијих проблема. 

Прва прича је „Два локвања око пања“ и у њој се говори о девојчици Каћи која је 

умислила да има велике уши. Она је смишљала разне начине како да превазиђе свој 

проблем и да убеди себе да нема велике уши. После неког времена Каћа је имала утакмицу 

и била је забринута да ће је деца задиркивати, али је показала своју добру страну јер је 

била најбржа. 

Научила сам да не треба о човеку да судимо на основу његовог спољашњег изгледа, 

већ на основу онога какав је изнутра. 
 

Невена Бабић IV1 

Нађа Ђоковић II3 
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Дечије стваралаштво 

У овом броју Чаролија у рубрици 

Дечије стваралаштво представљамо 

текстове ученика петог разреда на тему 

пролећа и цртеже који су рађени за 

Мајски ликовни конкурс општине Сопот 

чија је тема „Крила“.  

Пролеће у мени и око мене 

Пролеће је стигло у наш крај, а 

заједно са њим и миришљави мај.  

Стидљиво златно сунце је коначно 

добило битку са зимом и појавило се на 

плавом небу како би својим зрацима обасјало овај део планете Земље. Травица малена је 

коначно добила своју прелепу зелену боју, а шарени лептирићи свима доносе радост. 

Дрвеће враћа своју светлозелену прекрасну боју са цветним додацима, па се целом свету 

новом фризуром хвали. Пчелица зујкица малена и нежна лети од цвета до цвета да би нам 

направила што више жутог, укусног и слатког меда. Птичице са југа се враћају и доносе нам 

своју прелепу арију. Рода својим дугачким, наранџастим кљуном нешто брља по бари. Дуж 

села целог мирише багрем зрео и бео. 

Пролеће је подигло покривач бео и бацило зелено и шарено ћебе које се шири из дана 

у дан. У трави зумбул мали јако се плави. Срећа и љубав владају у природи. Кроз село лете 

виле и својим прахом подижу живот. Птичице цвркућу у свом гнезду и траже своју вредну 

маму. Мачка своје мале неискусне мачиће учи да лове и шта је живот, какав је свет. 

Са свих страна пролеће се буди и оно нам радост нуди. Сваког дана осећам се у 

природи све боље, јер је пролеће шарене боје. 
 

Вељко Ристић V1 

Дечије стваралаштво 

Марија Јовановић II1 

Андријана Митрашиновић II1 
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Пролеће у мени и око мене   

Годишње доба које у мени буди нешто 

невероватно је доба када се природа буди и када све 

буде лепше и живље. Не само природа, већ и људи у 

пролеће буду веселији и пунији живота. 

Будим се. Погледам кроз прозор и видим да је 

све другачије. Дрвећу се вратило зелено лишће, 

двориште је пуно цвећа, птице певају своје пролећне 

песмице, а оно што ми је највше привукло пажњу је то 

да из димњака кућа више не излази сиви, тмурни дим.  

Сунце је пружало своје зраке све до мог лица. 

Схватила сам то као позив да изађем напоље и 

поздравим пролеће и људе који су уживали у њему. 

Деце је било свуда. Осетила сам потребу да се ваљам 

по трави пуној шареног цвећа. Пар чичкова ми се 

закачило за хеланке, али то није било довољно да 

поквари моје расположење. Пошто је било доста 

цвећа, одлучила сам да направим венчић. Док сам 

брала цвеће, пронашла сам малу бубамару која је 

била на детелини са четири листа. Узела сам бубамару 

и детелину, понела цвеће за венчић и отишла у собу. 

Детелину сам ставила у свој хербаријум, а бубамару на сто да ми прави друштво. Када сам 

направила венчић, ставила сам га на главу, а бубамару пустила да иде. Била сам срећна.  

Пролеће је моје омиљено годишње доба. Тада сам најсрећнија и највише испуњена 

лепим мислима, осећањима, љубављу и животом. 
 

Анђела Тошић V1 

Маријана Милетић V2 

Марија Божанић V2 
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Рекреативна настава 

За ученике млађих разреда настава у природи 

реализована је од 17. до 23. априла 2017. године у 

Сокобањи у одмаралишту „Здрављак“. Временске 

прилике нису нам биле наклоњене, па је било више 

активности у оквиру објекта у којем смо боравили. 

Ученици су користили базен и вежбали у спортској 

сали. Сваки период без кише користили смо да 

изведемо децу у обилазак Сокобање и бројних 

излетишта. Организована су два излета аутобусом, 

један до Озрена, други до Јошанице. Ученици су 

видели Жупан плажу на Моравици, водопад Рипаљка 

и излетишта Борићи и Лептерија, која су их посебно 

одушевила својом лепотом.  

Ђаци су водили дневничке белешке и цртали 

пределе које су видели. У Чаролијама представљамо 

неке од њихових радова. 
 

Гордана Косанић, наставник

 

Рекреативна настава 
 

Ове године сам са другарима ишла на 

рекреативну наставу у Сокобању. Тамо смо провели седам незаборавних дана. Обишли смо 

доста прелепих места, али на мене је најјачи утисак оставио излет до планине Озрен. Одмах 

по изласку из аутобуса ме је очарала нетакнута природа. Свеж планински ваздух, мирис 

пољског цвећа и борове шуме се ширио око нас. Уживала смо у шетњи поред језера. Гладне 

рибице су искакале из воде док смо им ми бацали комадиће кексића. Шетњу смо наставили 

до, по мом мишљењу, највећег и најлепшег водопада - Рипаљка. Што смо се више 

приближавали водопаду, шум воде се чуо све јаче, а ваздухом се ширила нека чудна 

свежина. Када смо га угледали, свима нам је застао дах. Пришли смо му толико близу да су 

нам ситне капљице освежавале лице. Морали смо даље, а мени је било жао што још не могу 

да уживам у том лепом призору. 

На овом излету сам научила шта је то права природна лепота и колико је у ствари 

наша земља лепа. У хотел смо се вратили пуни утисака и успомена које ћемо дуго памтити. 

 

Тамара Будимкић IV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење и забава 

Јошаничка бања 
 

Један од излета на рекреативној 

настави је био до Јошаничке бање. 

Тамо смо прво посетили ондашњу 

цркву. Потом смо посетили минералне 

изворе. Сваки од четири извора има 

лековиту воду која нешто лечи. 

Пробали смо само воду за стомачне 

тегобе. Мало воде смо у флашицама 

понели у хотел. После одмора отишли 

смо да видимо воденицу поточару, 

направљену 1888. године. У њој је 

било све старо, али лепо. Воденичар 

нам је објаснио како воденица ради и 

шта се меље у њој. 

Понела сам дивне успомене са 

овог излета. 
 

Емилија Радовановић IV3 

Планина Озрен 
 

Планина Озрен је једна од четири 

планине које окружују Сокобању. Висина 

јој је 550 метара. Једног дана смо ишли 

на излет до самог врха планине. Прво 

смо посетили језеро и хранили рибице 

плазма кексом. Осетивши храну све су се 

скупиле уз обалу ближе нама. Језеро је 

прелепо и ја сам тамо уживао и био 

сретан. Видели смо мали и велики 

водопад Рипаљку. Намучили смо се да 

сиђемо до подножја водопада и да се 

успењемо, али исплатило се. Такву 

лепоту још нисам видео. 

Биће то за мене једна дивна 

успомена. 
 

Бранислав Васић IV3 
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Лептерија 
 

Једну недељу прохладног априла сам са друговима провела у Сокобањи. Тамо смо 

отишли у жељи да нешто научимо и да упознамо нашу лепу земљу. 

Прелепа природа, чист ваздух, пуно планинских извора и речица, као и пуно 

излетишта које смо обишли учинили су мој боравак у Сокобањи незаборавним. Посета 

излетишту Лептерија је на мене оставила најлепши утисак. Поред природних лепота 

које сам у тој шетњи видела, чула сам и занимљиву легенду о том месту. Девојка 

Лептерија и младић Жупан су се волели, а њихови очеви су ратовали један против 

другог. Пошто су знали да њихову љубав неће подржати родитељи, они су одлучили да 

побегну. То је преко својих људи сазнао Лептеријин отац, послао је своје војнике да их 

стигну и убију. Лептерију су погодили отровном стрелом, а Жупан је видећи своју 

девојку мртву, сам скочио у реку. Баш на том месту се сада налази уређено излетиште 

које је по девојци и добило име Лептерија. Одатле се види стеновити део планине 

преко реке. Рекреатор нам је рекао да добро погледамо највећу стену коју је вода 

избраздала. Питао нас је да ли у напуклинама стене видимо неки лик и ми смо пажљиво 

посматрали. На стени смо видели лик Богородице. Природа је савршени стваралац. 

Шетњу смо наставили до пећине која је још један дар природе. Посебно узбудљив 

је био део шетње када смо се пењали уз стрме камене ограђене степенице уз саму 

провалију. Поглед је био задивљујући. Узбуђење је ту достигло врхунац. Спуштање са 

друге стране је већ било лакше. Жао ми је што због лошег времена нисмо дуже времена 

уживали у овој лепоти. Надам се да ћу једног дана поново посетити Сокобању и обићи 

ова лепа места. 

Теодора Будимкић IV3 

Борићи 
 

На рекреативној настави смо боравили у Сокобањи. Кад нам је време дозвољавало, 

шетали смо околином. Посетили смо неколико излетишта, а највише ми се допало једно на 

ком има пуно борића по којима је место добило име - Борићи. Тамо има много справа за 

дечју забаву: љуљашке, тобогани, кућице, клацкалице. Разлетели смо се по шумици и 

испробали све справе. Ту смо посетили чесму на којој је Хадук Вељко запросио себи жену. 

При повратку смо свратили у луна парк. Возили смо аутиће и уживали. 

Волела бих да поново дођем у Сокобању. 
 

Теодора Радовановић II3 
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Из бележнице 

У рубрици ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ ученица 

Анђела Стојановић, репортер Чаролија, 

извештава о дешавањима у школи и ван ње. 

У овом броју доносимо њене дневничке 

белешке са наставе у природи.  

Дневник из Сокобање 

17. април 2017. 

Данас сам са другарима и учитељицом 

стигла у Сокобању. Обишли смо бистру реку 

Моравицу, где смо се забављали бацајући 

каменчиће у воду. После смо прошли кроз град где смо видели предивно уређено 

шеталиште са много лепог цвећа и дрвећа. Било нам је баш лепо, тако да сам успела да 

заборавим на то да је моја соба у хотелу ружна, непроветрена, са ољуштеним зидовима и 

похабаним намештајем и са старим купатилом и мало зарђалом кадом. 

 

18. април 2017. 

Са другарима, учитељицом и нашим аниматором Урошем, ишли смо на планину Озрен. 

Тамо смо видели предивни водопад који се зове Рипаљка и који је висок 11 метара. 

Уживали смо у лепоти природе и сликали се у дивном окружењу. Након тога смо имали 

спортске активности, дечаци су играли фудбал, а ми девојчице смо се клацкале и шетале. 

После тога смо ишли у парк Борићи. Тамо смо се баш лепо забавили, било је разних 

реквизита за игру, љуљашки, клацкалица, један тобоган, као и много клупица и столова. 

Трчали смо, вриштали и весело причали. Уморни смо дошли у хотел, затим слатко вечерали 

и онда уживали у дискотеци где је било вече под називом „Покажи шта знаш“, где смо 

певали, играли, глумили и причали вицеве. Ја сам са неколико другара и другарица играла 

уз руску песму која се зове „Каљинка“.  

Овај дан ми је био веома леп!  

 

19. април 2017. 

Целог дана је падала 

киша, па нисмо могли да 

идемо у шетњу, зато смо 

после доручка отишли у салу 

да гледамо цртани филм који 

се зове „Вајана“. 

После смо отишли у 

салу за дискотеку, радили 

смо вежбе и играли разне 

занимљиве игре. Увече смо 

тамо ишли са тотално лудим 

фризурама на глави. Добили 

смо ваучер да као бајаги 

идемо у Италију. 
 

20. април 2017. 

Данас смо били у шетњи по центру Сокобање и куповали сувенире. Било је много 

хладно па смо се смрзли. Али након тога је у хотелу организован квиз знања па смо се 

убрзо загрејали у такмичарском духу. Ја сам била капитен своје екипе и осећала сам се 

предивно када смо победили, баш зато што је то било такмичење у знању. После је дошао 

један глумац код нас у хотел. Његово име је Милош и он нам је причао смешне приче о 

Браниславу Нушићу. Било је много занимљиво. Након тога смо гледали један феноменалан 

филм који се зове „Зоотрополис“. У филму се говори о полицајки Џуди, која је у ствари зец, 

и која покушава да разоткрије један случај са отрованим животињама. 

Увече смо отишли у дискотеку где смо по распореду имали плес са балонима. 

Из бележнице 
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21. април 2017. 

Данас сам први пут испробала хотелски 

базен. Ишла сам са другарицом Николином. У 

базену је била веома топла вода, кажу и да је 

лековита. Уживале смо купајући се док је 

напољу било врло хладно.   

Увече смо ишли у дискотеку. По 

распореду смо имали маскенбал. Било је пуно 

разних маски, а ја сам се овог пута одлучила 

да будем естрадна звезда, намонтирала сам 

на себе перику, накит и много шминке. После 

сам се окупала и гледала телевизију. 
 

22. април 2016. 

Данас ми је последњи дан на 

рекреативној. Ишли смо у једну дугу шетњу 

на Лептерију. Тамо ми је било предивно, 

никад пре нисам била толико високо. 

Уживала сам и у причи о томе како је настало 

то место. Затим смо видели Богородицу у 

стени и пели се на једну планину која је 

много висока. Али пре тога смо били у бањи Јошаници. Тамо смо обишли две цркве. Ишли 

смо и у једну веома стару воденицу. Ускоро идемо у дискотеку. 
 

23. април 2017. 

Данас се враћам кући. Да сам се ужелела маме и тате, то јесте истина, али исто ми је 

жао и што мора да се заврши ово дружење и што морам да кажем „Видимо се“ Сокобањи. 

 

Анђела Стојановић III2 

Ученици IV3 
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Спорт 

Општинска такмичења 

Ученици старијих разреда су током школске године учествовали на општинским 

такмичењима у одбојци, кошарци, малом фудбалу и рукомету. 

Највећи успех постигли су кошаркаши – екипа дечака седмог и осмог разреда освојила 

је прво место на такмичењу одржаном у октобру 2016. у Основној школи „Јанко Катић“ у 

Рогачи. 

Карате 

У организацији Савеза за школски спорт 

и Карате федерације Србије одржано је Школ-

ско првенство Србије за основне и средње 

школе у каратеу, 7. марта 2017. у Панчеву. 

Нашу школу представљале су Анђела 

Алексић, Александра Милутиновић и Сара 

Ристић које су у претходним такмичењима 

избориле учешће на републичком нивоу. 

Александра Милутиновић, ученица VI2, 

освојила је друго место и сребрну медаљу, а 

Анђела Алексић, VII2, треће место и бронзану 

медаљу. Сара Ристић, V3, добро се борила, али 

је остала без медаље. Наше ученице успешно 

тренирају у КК „Гепард“ Младеновац. 

Шах 

У оквиру акције „Борба против болести 

зависности“ организовано је током марта и 

априла 2017. школско такмичење у шаху за 

ученике старијих разреда. Учествовало је 45 

девојчица и 47 дечака, а победници финалног 

такмичења су: Катарина Бранковић и Алекса 

Синани V2, Александра Милутиновић VI2 и 

Вељко Глишић VI1, Теодора Божић и Михаило Ићитовић VII2, Анђела Марковић VIII1 и 

Михаило Менићанин VIII2. 
 

Мирослав Станковић, наставник 
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Рукомет 

Ученице наше школе Тамара Будимкић, Теодора Будимкић, Марија Јовановић и 

Катарина Јовановић, чланице Рукометног клуба „Космај“ из Раље, освајају награде на 

турнирима. У априлу 2017. су на Рукометном турниру у Умчарима освојиле прво место у 

категорији 2005. годиште. 

Прошле јесени су на 4. Међународном рукометном турниру „Трофеј смедеревске јесени 

2016“ у Смедереву младе рукометашице са својим екипама (2005. и 2006. годиште) освојиле 

прво место и окитиле се златним медаљама. Пехар за најбољег голмана (2006. годиште) 

припао је Теодори Будимкић, а за најбољег играча (2005. годиште) Катарини Јовановић. 

 

Ружица Будимкић, наставник   

Мале олимпијске игре  

Ученици наше школе су учествовали 28. априла 2017. године на општинском 

такмичењу Мале олимпијске игре које за ученике од првог до трећег разреда основне школе 

организује Удружење наставника физичког васпитања општине Сопот у сарадњи са Савезом 

за школски спорт Републике Србије. У сали Основне школе „Јелица Миловановић“ у Сопоту. 

ђаци првог разреда су се надметали на забавном полигону, другог на полигону спретности, 

трећег на полигону способности. 

Мешовита екипа првог разреда (5 девојчица и 5 дечака) је освојила прво место и 

пласман на градско такмичење које ће се одржати 26. маја. Тим другог разреда (5 девојчица 

и 5 дечака) освојио је друго место, а екипа трећег разреда (10 дечака) треће место. 
 

Ксенија Илић, директор школе 
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Ученици петог разреда у Малој Иванчи на часу спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


