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Приредба за Дан школе 

24. мај 2017. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски лист Чаролије, страна 3 

 

Школски лист Чаролије 
 

Основна школа „Милорад Мића Марковић”   

Мала Иванча   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је летњи број Чаролија којим промовишемо активности из другог 

полугодишта школске 2016/2017. године. Рубрика Дешавања доноси прилоге на бројне 

теме: интересантни часови, манифестација за превенцију болести зависности Општине 

Сопот, екскурзија за ученике млађих разреда и петог и шестог итд. 

Прославили смо у мају 2017. Дан школе и о припремама и току приредбе упознајемо 

вас кроз текстове и фотографије. 

Посебне стране су посвећене пројекту Јубилеји - доносимо причу из живота Милорада 

Миће Марковића и сећања на школске дане бивших ђака, а садашњих наставника, Марине 

Луковић и Ружице Будимкић. Ту су и текстови о часовима на тему Школа некад и сад и 

посети бившег ђака и разговора са децом.  

Представљамо успех ученице Анђеле Стојановић на такмичењу Читам, па шта? и 

учешће ђака другог разреда на Фестивалу Креативна чаролија. 

Нови ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије 

стваралаштво.  

Читајте, гледајте и уживајте! 

Редакција 

Ученици млађих разреда и наставници 
на излету у Смедереву, 

2. јун 2017. 

Главни и одговорни уредник 

Слађана Галушка 
 
Уредници 
Данка Стојановић 
Сандра Пајић 
Ружица Будимкић 
Марина Луковић 

Јелена Стевановић 
Љиљана Вићовац 

Нада Аранђеловић 
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Ана Божанић I1 

Милош Митровић I1 

Анђела Стојановић III2 

Ана Марковић V1 
Анђела Тошић V1 

Катарина Бранковић V2 
Маријана Милетић V2 
Лидија Вуковић V3 

Сузана Стевановић VI1 
Михаило Остојић VI2 

 

Технички уредник 
Слађана Галушка 
 
Директор 

Ксенија Илић 
 
Адреса редакције 
ОШ „Милорад Мића Марковић” 
11233 Мала Иванча 
Трг братства и јединства 8 

 
Телефон: 011 8253202 
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Занимљиви часови 

Књиге и читање 

Наставница српског језика Данка 

Стојановић и библиотекар Слађана 

Галушка подстичу ученике на читање 

књига и са њима разговарају о прочи-

таним делима. На часовима одржаним 

поводом обележавања Светског дана 

књиге и ауторских права у петом 

разреду ђаци су говорили о књизи коју 

су читали током априла 2017. Неколико 

ученица је препоручило вршњацима за 

читање роман „Како је Дора победила 

стидљивост“, а у школском листу пред-

стављамо један приказ и једну 

илустрацију ове књиге. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Приказ књиге 

Како је Дора победила стидљивост 

У књизи „Како је Дора победила 

стидљивост“, који је написала Бетина 

Обрехт, главна јунакиња је девојчица 

Дора која је увек била стидљива. 

Живела је са мамом и братом, била је 

скромна и лепо се опходила према свим људима. Са њом је у разред ишла девојчица 

Маријета за коју је мислила да је савршена и знала је да њих две никада неће бити 

другарице. Дора је волела животиње и једном је отишла на имање за напуштене животиње. 

Тамо се дружила са животињама и људима који су бринули о њима и стекла пријатеље. Они 

су помогли њеној породици кад су морали да се иселе због реновирања зграде - понудили 

су им један спрат за становање и нису тражили новац, него помоћ у пословима на имању. 

Дора се више није толико стидела, а у међувремену је сазнала да се Маријета плаши 

животиња и да није тако савршена. 

Роман ми се веома свидео јер је главни лик сличан мени. И ја сам понекад као Дора 

стидљива, а сад знам да за све што ми није јасно, могу неког да питам и да је то боље него 

само да ћутим. Препоручујем ову књигу свима јер је прелепа и зато што ми је помогла да 

победим своју стидљивост. 

Катарина Бранковић V2 

Вулкан  

На једном часу географије учили смо 

нову лекцију „Вулкани“. Наставница нам је 

рекла да за домаћи задатак треба да 

направимо вулкане, а да ће нам потом 

показати и како раде. Мама ми је помогла 

у прављењу вулкана. Део пластичне 

флаше смо залепиле на парче стиропора и 

облепиле новинама. Све сам обојила 

темперама да личи на прави вулкан.  

Наставници су се много допали 

вулкани које смо донели у школу и 

похвалила нас је. Онда је узела један и у 

њега ставила соду бикарбону и смешу 

сирћета и црвене боје за колаче. Након 

пар секунди из гротла је избила права магма коју смо запањено посматрали. Мени се час 

много допао, па сам код куће сама направила ерупцију. 

Желела бих да и други часови буду овако занимљиви. 

Катарина Бранковић V2 

Дешавања у школи 

Сања Дојчев V2 
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Угледни час 

У одељењу I1 одржан је угледан час из 

предмета Свет око нас, 11. маја 2017. године. 

Обрађена наставна јединица је била „Седмица, 

месец, година“. Часу су присуствовали директор и 

педагог школе и пет наставника.  

Циљ наставног часа био је стицање знања о 

појмовима седмица, месец, година и оспособља-

вање ученика за њихово разликовање.  

Након обнављања претходно обрађених 

садржаја о деловима дана и карактеристичним 

поздравима које користимо у зависности од доба, 

у главном делу часа, ученици су најпре кроз 

дијалог упознати са значењем термина седмица, 

да би након тога кроз пригодну демонстрацију 

подобније разумели изречено. Пред таблу је 

изведено седам ученика и сви су добили по један 

балон на ком је написан назив једног дана у 

седмици. Задатак је био да прате и поступају 

према инструкцијама: нека први дан у седмици 

чучне; нека се дани викенда окрену око себе; 

нека трећи дан у недељи скочи у месту.  

У наставку часа, кроз другу наставну целину, 

обрађени су термини месец и година. Кроз читање 

и анализу песме „Дванаест месеци“ Наташе 

Крижанић, у којој свака строфа осликава по један 

месец у години, ученици су уочавали обележја 

сваког месеца, повезујући их са годишњим добима и њиховим карактеристикама. Након 

тога, ученици су од припремљене локомотиве и разнобојних вагона од папира на којима су 

се налазили називи сваког месеца у години, направили возић. На овај начин самостално су 

закључили да је година временски период од дванаест месеци.  

У завршном делу часа уследило је глобално понављање обрађених наставних 

садржаја. Ученици су показали разумевање обрађеног градива, а током часа посебно су 

били заинтересовани и уживали у игри са балонима и прављењу возића. 
 

Сандра Пајић, наставник 
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Дан школе 

Припреме 

Део активности за 

припрему прославе Дана 

школе било је и уре-

ђење дворишта у ком су 

учествовали ученици 

старијих разреда. 

Они су помогли 

теткицама и домару да 

двориште буде чисто, 

трава покупљена и цве-

ће очишћено од корова. 

Други део припре-

ма била је израда 

ликовних радова и постављање на паное који су били део сценографије на приредби. 

О програму приредбе пишу за школски лист ученица Сузана Стевановић и наставница 

Данка Стојановић. 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дешавања у школи 

Дан школе 

Наставници и ученици су припремили интересантан садржај којим смо обележили 

Дан школе.  

Пре приредбе дечаци седмог и осмог разреда играли су фудбал против ученика из 

Раље. Победили су наши гости из Раље. Приредба је била занимљива. Млађи ученици 

наше школе су се потрудили да представе различите језике и културе европских 

земаља. Ученици у костимима играли су сиртаки, мађарицу, певали су руске песме.  

Приредби су присуствовали и бивши ђаци и наставници као и председник опшине 

Сопот који је подржао нашу школу и ђаке. На крају приредбе додељене су награде 

најуспешнијим ученицима наше школе.  

Сузана Стевановић VI1 
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Приредба за Дан школе 

У сали Дома културе у Малој Иванчи прослављен је Дан Основне школе „Милорад Мића 

Марковић“, 24. маја 2017. године. У програму су учествовали ученици млађих разреда сва 

три објекта наше школе, а свака од тачака је на свој начин промовисала неке важне идеје 

које је потребно неговати од детињства. Тако смо показали да, поред обавезног школског 

градива, у нашој школи деца се уче и непролазним и тако битним вредностима као што су: 

пријатељство, толеранција, неговање и прихватање различитости, добра комуникација, 

отвореност и љубав.   

Програм су отворили ученици из Мале Иванче са 

две веселе хорске тачке и драмском игром која управо 

шаље поруке о важности повезивања људи и грађења 

пријатељских веза. 

Девојчице из Поповића извеле су дивну плесну 

тачку уз звуке традиционалне грчке музике, јер се људи 

најлакше и најлепше повезују путем игре и песме. 

Караван пријатељства је наставио да „путује светом“ - 

ученици из Малог Пожаревца су одабрали неке 

занимљиве културе и на весео и занимљив начин их 

представили речима и игром.  

Дивно је путовати светом, али је још лепше вратити 

се својој кући и својој култури. За крај програма 

ученици из Поповића су извели драмски приказ о 

љубави који је написао велики домаћи писац Бранислав 

Нушић, а потом и песму која поручује колико је важно 

чувати своје, јер само народ који негује и поштује своје, 

може прихватати и поштовати туђе. 

Поред ових лекција о пријатељству, дружењу и 

љубави, ђаци су током школске године одлично 

савладали и оне друге праве школске лекције из свих предмета. О томе сведоче заиста 

бројне награде са општинских и градских такмичења на које смо посебно поносни. 

Директорка наше школе Ксенија Илић је доделила награде и дипломе најуспешнијим 

ученицима. Након свечаног дела програма, за запослене и госте организован је коктел у 

просторијама школе.  

Данка Стојановић, наставница 
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Дешавања у школи 

Креативна чаролија 

Четири ученика наше школе и 

наставница Љиљана Вићовац учествовали 

су на 13. Mеђународном фестивалу дечјег 

стваралаштва „Вода Вода - Креативна 

чаролија“, одржаном 26 и 27. маја 2017. у 

Бањи Врујци. 

На наградни конкурс у категорији 

ликовног стваралаштва на тему „Из извора, 

кап по кап“ пристигло je више од три 

хиљаде ликовних радова из 8 држава. 

Рад Илије Јовановића, ученика II2, 

добио је похвалу и пласирао се у финале 

такмичења, што је обезбедило учешће деце 

и учитељице на фестивалу. 

Мото програма био је „Ко у чуда 

верије, тај чуда и стварa“ и у складу са тим 

припремили смо костиме и учествовали у 

Карневалу дечијих чудеса првог дана. 

Након карневалске шетње, обишли смо 

изложбу ликовних, литерарних радова и 

штандове са бројним продуктима дечјег 

стваралаштва. 

У организацији путовања у Бању 

Врујци учествовали су и родитељи ученика. 

Креативно, инспиративно, сложно, 

забавно, живахно - речи су које могу 

најбоље да опишу наш доживљај и пренесу 

делић атмосфере са фестивала. 

Са нестрпљењем очекујемо наредну 

тему фестивала и учешће у осталим 

такмичарским категоријама. 

 

Љиљана Вићовац, наставник 

 

 

Дешавања у школи 
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Читам, па шта?   

Ученици трећег и седмог разреда 

наше школе су учествовали у пројекту 

Библиотеке града Београда „Читам, па 

шта?“, који има такмичарски карактер, а 

реализују га наставници и школски 

библиотекари. У првом, школском, нивоу 

ученици су читали по три књиге, писали 

приказе и илустровали их. 

Анђела Стојановић се пласирала и на 

општински и градски ниво и представила 

још два наслова предвиђена програмом за 

трећи разред. 

У уторак 2. јуна 2017. у Одељењу 

уметности Библиотеке града Београда одр-

жана је финална манифестација пројекта.  

После уводне речи и образложења 

жирија, награде најуспешнијим учесницима 

уручила је дечија списатељица Јасминка 

Петровић. Првонаграђени су на поклон 

добили таблете, а другопласирани ученици 

вредне књиге. 

„Сви учесници такмичења, без обзира 

на пласман, добили су од Библиотеке града Београда захвалнице, које ће их, и када 

одрасту, подсећати на једно лепо књижевно дружење са кућом чији је један од основних 

разлога постојања – развијање љубави према књизи и читању.“ (Из обраћања Александре 

Вићентијевић, ауторке пројекта.) 

Анђела Стојановић је освојила другу награду, а више о акцији и додели награда 

можете прочитати на веб страни пројекта (http://citampasta.rs/?p=1399). 

Чаролије представљају литерарне и ликовне радове Анђела Стојановић. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Илустрација књиге „Судбина једног Чарлија“  

http://citampasta.rs/?p=1399
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Кога се тиче како живе приче 

Ова збирка прича спада међу најдуховитије које сам до сада прочитала. Написао ју је 

наш писац Дејан Алексић. Његове приче су врло необичне и имају чудне наслове. 

Док сам читала књигу, невероватно сам се забављала. Најзанимљивије је баш то што 

су главни јунаци ове књиге управо саме приче и то не обичне приче, већ врло чудне и 

шашаве приче. Оне зановетају, буне се, размажене су, имају свакојаке захтеве за писца. 

Нећете веровати, једна прича је чак побегла јер није желела да буде написана, другу писац 

из ината неће да напише, трећа јурца за својим крајем и не уме да заврши саму себе, већ се 

увек враћа на почетак. Постоји чак и Празна прича, она иде код лекара зато што је 

празна,па након дружења са њим бива излечена и добија идеју о чему би могла да говори. 

Ипак, најшашавија је она која је алергична на читаоце, па почиње да шмркће и кија чим  

неко пожели да је прочита. 

У овој књизи нисам упознала уобичајене књижевне ликове, али ми није жао јер сам 

прочитала најоригиналнију књигу до сада и добила сам једну фантастичну идеју да и сама 

напишем неку тако јединствену књигу. 

 

Анђела Стојановић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судбина једног Чарлија 

Ако сте читали књиге у којима су главни ликови мачке, као што су „Доживљаји мачка 

Тоше“ и „Чика Фјодор, пас и мачак“, и ако волите животиње, сигурно ће вам се допасти и 

књига коју је написао Александар Поповић, која се зове „Судбина једног Чарлија“. 

Овај дечији роман говори о авантурама мачка Чарлија којем живот баш и није увек био 

срећан. Када је био сасвим мали, његова мама, жута мачка га је оставила међу црним 

бурадима на бродском доку у нади да ће имати бољи живот од њеног. Ту га је нашла 

девојчица Виолета, кћи капетана брода. Мачак је девојчицу много волео, као и она њега. 

Уживали су пловећи, чак су својом креативношћу забављали чланове своје посаде тако што 

су играли и певали смешне песме. То су били срећни дани мачка Чарлија. 

Касније се мачак изгубио у граду Напуљу и много је туговао за Виолетом. Затим су му 

се догађале само неприлике. Напао га је један непознати зли мачак због љубоморе, 

напуљске сестре Виолета и Маргарета су га натерале да продаје њихове шешире и нису га 

волеле, а док је у циркусу изводио смешну тачку са још једном Виолетом, кћерком чика 

Августа глупог, пао је са високе љуљашке и задње шапице му „нису радиле“.  

Ипак, на крају је пронашао своју прву Виолету, нашао је и своју маму и добио је своју 

малу мачију пензију. 

У овој књизи било је много тужних места, па сам нестрпљиво читала да бих сазнала 

хоће ли мачак Чарли успети да се извуче из свих невоља. Размишљала сам о томе колико је 

важно да будемо храбри, упорни, стрпљиви и да не губимо наду када имамо неки проблем, 

а управо такав је био мачак Чарли. Мислим да је савладао све невоље и захваљујући томе 

што је имао неког кога је волео и неког ко је њега волео. 

Анђела Стојановић III2 
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Роња разбојничка кћи 

Ову књигу је написала шведска књижевница Астрид Линдгрен. Због необичног 

наслова, нерадо сам почела да читам овај роман, али сам врло брзо променила 

расположење и почела да уживам у његовом веома маштовитом свету, необичним ликовима 

и њиховом занимљивом начину живота. 

Главни лик је девојчица Роња која живи у тврђави свог оца, а он је вођа једне 

разбојничке банде. Роња воли да проводи време у природи, да јаше, бере цвеће, плива и да 

се игра са веселим шумским животињама. Она се заклела да никада неће имати везе са 

насиљем и разбојничким животом, а мени се управо то највише свидело код ње. Роњу су 

волели и остали ликови из њеног окружења, нарочито њен отац Матис, мајка Лувис и 

Ћелави Пер, најстарији члан банде. 

Након свађе између банде Роњиног оца и противничке банде, на челу са Борком, и 

жеље да се дружи са Бирком, дечаком из противничке групе, Роња одлази од родитеља у 

Медвеђу пећину. Тамо јој се придружује и Бирк, они уживају у дружењу и својој слободи.  

Обоје су радознали, упорни, тврдоглави, одани и много воле природу. Нарочито су 

узбудљиви њихови сусрети са необичним шумским створењима, као што су зле харпије и 

сиви бауци, а појављују се и симпатична бића шашавог имена „гузуљци“, који су добри, 

мирољубиви и по мало глупави. 

Оно што ми се највише допало у овој књизи јесте то што су Роња и Бирк на крају 

успели да помире своје посвађане породице и што су сви схватили колико су једни другима 

важни и потребни. Волела бих да овај роман прочитају сви људи који су у свађи и 

непријатељству, јер верујем да би тако постали мирољубивији и племенитији. 

 

Анђела Стојановић III2 
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Чика Фјодор, пас и мачак 

Кад сам почела да читам роман „Чика Фјодор, пас и мачак“ била сам убеђена да је 

главни лик неки старији човек попут чича Трише из „Мачка Тоше“, а онда сам се баш 

изненадила када сам схватила да је чика Фјодор заправо дечак.  

Овај дечак је добио свој надимак по томе што је био веома паметан и врло самосталан. 

Такође је био и одлучан, па због једног мачка кога је волео, а кога његови родитељи нису 

желели у кући, он одлази на село да живи. Са собом, наравно, води само свог мачка 

Морнаревића, а у селу им се придружује радознали, одани и доброћудни  пас Шарик.  

Овај роман је писан врло духовито и врло необично. Довољно је да  јунаци нешто 

пожеле и то им се врло брзо остварује. Тако лако проналазе благо, купују краву, затим 

један шашави трактор који уместо горива тамани супу и виршле, а најчудније је да су 

пожелели и одмах добили „кућно сунце“ које им служи да би се зими грејали. У роману ми 

се нарочито допало то што се  дечак Фјодор према својим животињама понаша као да су 

његови прави пријатељи, заједно одлучују о свему, поштују туђе мишљење и  жеље. Писац 

је животињама дао и моћ говора, тако да су и по томе равноправни са дечаком. Сви уживају 

у природи, у својој слободи и дружењу и много су срећни на селу. 

За то време његови родитељи су настојали да га пронађу путем огласа и 

обавештавања преко сеоских поштара, пошто се Фјодор тати и мами само јавио да је добро, 

али није хтео да открије где се налази. Родитељи га проналазе баш у тренутку када се 

разболео. Његова мама је забринута и лечи га, али и схвата колико су дечаку важни његови 

пас и мачак и колико је он са њима срећан,  тако да их прихвата. Касније се враћају кући, 

али родитељи обећавају да ће дечак током школског распуста моћи опет да дође и проводи 

време са своја два љубимца.  

Овај роман бих препоручила свим другарима зато што је препун смешних и необичних 

ситуација  Писац Едуард Успенски осећа шта је деци занимљиво и духовито. Има само једна 

ствар коју бих променила: уместо да ликови скоро увек одмах добијају све што пожеле, 

мислим да би било још узбудљивије ако би морали да се труде и доживљавају додатне 

авантуре на путу до неког свог циља. 
 

Анђела Стојановић III2 
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Доживљаји мачка Тоше  

Ово је једна књижица која ми је донела баш много смеха и уживања. 

У њој је на необичан начин приказана љубав старог млинара Трише према свом мачку. 

На самом почетку, млинар жели да баци мачка, бесан је на њега зато што уместо мишева 

тамани сир и сланину. Али одмах сам схватила да чича то ради тешка срца, пошто му 

ниједна дубина воде не одговара и стално одлаже бацање џака са Тошом. 

Као што је мачак волео сланину, тако је стари млинар волео ракију, a желео је и да уз 

њу заборави мачка, па свраћа у крчму остављајући џак напољу. Тамо се напија са крчмаром 

Винком Шљивићем и тај део књиге је најдуховитији. Старци су се толико налили ракије да 

им смета Месец, па јуре да га скину, али им се Земља много тресла и зато им то није 

полазило за руком. Потом су били у забуни да ли треба чича Триша да баци џак или џак 

треба да баци Тришу, а на крају нису знали ни ко је млинар, а ко крчмар. Јуре да питају 

мачка, али тада схватају да џака више нема. Чича Триша је много тужан,тражи свог 

непослушног Тошу и чак даје један луцкасти оглас у којем налазачу нуди „врећу ракије и 

боцу брашна“.  

За то време Тоша доживљава авантуре на вашару, упознаје миша Пророка и пса 

Шарова, бежи од чика Брке који га је био донео својој кући и најзад опет долази свом чича 

Триши који је одушевљен поновним сусретом. 

Ја много волим животиње и зато ми је Тоша један од омиљених ликова иако је понекад 

лењ, халапљив, уме да направи штету и слично. Ипак је посебан по томе што воли свог чича 

Тришу, дружи се са мишевима, уме да говори и чак води свој дневник, а писац тврди да је 

баш на основу тог дневника написао овај необични и занимљиви роман. 

 

Анђела Стојановић III2 
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Волети живот 

У Центру за културу Сопот 

одржана је, 23. маја 2017. године, 

завршна манифестација традицио-

налног конкурса за превенцију 

болести зависности, коју организује 

Већe градске општине Сопот.  

На овогодишњи конкурс чија 

је тема била „Волети живот значи 

волети себе и друге“ пристигли су 

литерарни и ликовни радови учен-

ика свих школа у општини, а награ-

ђени су аутори најбољих, као и три 

школе за постигнуте резултате у 

спортским такмичењима. 

Међу награђенима су и ђаци 

наше школе. Они су у галерији 

Центра погледали и поставку посве-

ћену Десанки Максимовић, а затим 

и радове ученика других школа 

изложене у фоајеу Центра.  

У Чаролијама представљамо 

награђене литерарне радове. 
 

Данка Стојановић, наставник 

Волети живот, значи волети себе и друге 

Шта је живот? Да ли је то играчка за играње? 

Не! Живот је најдрагоценији дар који добијеш када 

се родиш. На свету има неколико милијарди људи, 

неки имају другачију боју коже, неки говоре 

другим језиком, неки пишу са лева на десно. Сви 

су различити, али свима је дато исто, живот. То је 

нешто најлепше што постоји, живети живот пуним 

плућима и уживати у сваком новом дану. 

Свакога дана се путем средстава информи-

сања даје прогноза за наредни дан, преносе разне 

вести, статистике... Али оно што је веома трагично 

су вести о томе како је неко млад изгубио живот, 

предозирао се у свом дому док је мајка била на 

послу. Зашто? Не знам да дам одговор на ово 

питање осим да човек који је спреман на тако 

нешто не воли животни дар онолико колико је то 

потребно 

Да ли нам је потребно да од родитеља узмемо 

новац како бисмо себи купили нешто чиме 

угрожавамо свој живот? И да више не живимо живот који смо живели пре. То није оно што 

нам треба. Много је лоших ствари у животу, које се могу наметнути и спутавати нас. 

Алкохол, дрога и дуван је нешто што нас највише одваја од живљења здравим животом. Ако 

бисмо сви замислити да је живот наша мајка, брат, старатељ, дека или бака, не бисмо то 

тако лако гасили. То би било исто као и убити неког од драгих особа. Небројено је оних који 

би дали живот да стану још једном на ноге или да поново виде и чују глас своје мајке. 

Помислите о томе следећи пут пре него што одлучите да себе уништите средствима 

зависности или било чиме што ће вас уклонити са стазе живота. Колико год вам се чинило 

да живот вечно траје и да ћете имати времена за све што желите, управо вам се само чини. 

Живот је исувише кратак за ствари које нас не чине срећним. 

Уживајте у својој башти званој живот, садите најлепше цвеће и видећете како ће вам 

све бити потаман. Чувајте живот јер је само један. 

Тамара Буквић VIII1 

Дешавања у школи 
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Волети живот значи волети себе и друге 

Шта заправо значи волети живот? Волети живот не значи бити поносан и волети само 

себе. Волети живот значи бити захвалан, срећан и поносан на све људе који те окружују. 

На нашој планети Земљи постоји много људи који болују од разних болести и боре се 

како би преживели. Како се треба понашати према њима? Не чиниш ништа ако силом дајеш 

новац за лечење неке особе. Не чиниш ништа ако то радиш само да би те други хвалили и 

причали како си ти добар, ако то теби не представља задовољство. Чиниш тек онда када 

неку особу усрећиш лепим причама и добрим делима, ако и ти и та особа осећате неку силу 

која је невидљива и која вас без икаквог ланца везује једно за друго. Тада те испуњава 

осећај пун љубави, нежности и топлине који усрећује и тебе и друге људе. Једноставно 

захвалан си за живот. Почињеш да га волиш захваљујући другим људима који тебе 

усрећују, а и ти њих. Мораш знати да ако си сам, не можеш ништа, јер немаш кога да 

волиш, нити онога ко те је томе научио. 

Увек треба да бринемо о својим пријатељима јер тако себи чинимо задовољство, што 

значи да волимо себе, а ако усрећујемо своје пријатеље, то значи да волимо њих. И баш 

због тога што смо сви међусобно повезани, да бисмо волели живот, морамо волети и себе и 

друге, јер само када смо заједно, можемо постићи велики успех. 

Катарина Бранковић V2 

Волети живот, значи волети себе и друге 

Наш живот је попут филма, пун 

различитих тренутака, мисли и епизода, 

али садржи и најважније осећање а то 

је љубав која је чаробни кључ и мотив 

нашег постојања. Важно је да знамо да 

волимо, поштујемо и ценимо људе око 

себе и да вреднујемо права прија-

тељства, јер ћемо тек тада бити 

потпуни. 

Живети значи борити се. Особе 

које су повучене и сакупљају проблеме 

у себи полако тону јер не цене довољно 

себе и падају у замку лоших људи који 

им желе зло. Често чујемо да млади не 

цене дарове које имају, а то су животи. 

Сазнамо да је умрла нека млада особа 

зато што се дрогирала, или је извршила самоубиство. Нажалост, много људи изгуби рано 

своје животе зато што не гледају на живот позитивно. Треба да чинимо добра дела, а уз 

мало маште можемо да изменимо цео свет. Можемо да замислимо идеалну цветну оазу 

живота, цвркуте птица, равноправност међу људима, поток здравља који непрекидно 

жубори и остале вредности овоземаљског живота. 

Након тога, када покупимо сву позитивну енергију из овога и када будемо спремни за 

борбу, показаћемо другим људима да треба да скупе снагу и да не мисле само на новац и да 

има ствари које се не могу купити а то су: срећа, здравље и породица. Морамо помоћи 

несретним особама које користе пороке опасне по живот и доказати им да морају да се боре 

и да ће и они на крају уживати у идеалном свету када маштају о њему и мисле позитивно. 

Потребно је да често мислимо о својим поступцима и да размишљамо да ли су они исправни, 

па да на наше грешке укажемо другима. Тако ћемо се и психички и духовно прочистити. 

Данас је омладина веома умишљена јер мисли да држи цео свет на длану, па је увек 

проблем да кажемо једни другима „извини“, „волим те“, „хвала“ и неке сличне речи које 

садрже пар слова, а имају пламен среће који је потребан нашем срцу. Поклони, ситнице и 

пажња су мале ствари које значе много, јер показују да нам је стало до неке особе и да 

волимо, јер тиме показујемо и да волимо живот, а самим тим да волимо и себе и друге. Више 

храбрости, више ситних ствари које живот чине лепшим, много хуманих потеза и позитивних 

осећања, као и романтичних тренутака, то је оно што је веома потребно људима. 

Живети је посебан осећај, јер тада од среће што смо у цветном врту живота летимо 

попут птица не бисмо ли дотакли мало лепршавог сјаја дугиних боја на плавом небу. Тада 

знамо да волимо живот. 

Ивана Пантелић VIII1 
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Екскурзија 

Коначно је дошао 1. јун, дан до којег 

смо моји другари и ја дуго прецртавали 

дане на календару. Једва смо дочекали тај 

датум, јер смо тада ишли на екскурзију. 

Дивно је осећање када негде путујете. 

У аутобусу смо причали, шалили се и 

слушали музику. Када се забављате, време 

брзо пролази и убрзо смо стигли у Шабац. 

Следеће место било је манастир Троноша. 

Водич нам је испричао најважније ствари о 

њему; како је настао и ко га је саградио. 

Много ми се допао манастир, али је почела 

да пада киша. Ипак, није покварила наше 

расположење и још увек смо се надали 

лепом времену. После смо отишли на ручак 

у ресторан, а онда добили два сата 

слободног времена. Са својим другарима 

сам купила разне ствари и шетала око 

игралишта. Затим смо се прошетали до села 

Тршић, у којем се родио творац азбуке Вук 

Стефановић Караџић. Иако су ми патике 

биле испрљане због блата које је створила 

киша и то ми је јако сметало, убрзо сам на 

то заборавила уживајући у причи о Вуку. 

Обишли смо и његову кућу и могу сигурно 

рећи да се много разликује од наших 

данас, али и да су основне ствари остале 

непромењене. После смо се још мало 

шетали, а затим кренули кући. 

Ова екскурзија ми се веома допала јер 

ми је било забавно и у аутобусу, и на 

другим местима која смо обишли. Када смо 

стигли у Малу Иванчу, била сам мало тужна 

што се завршила, али и срећна јер сам 

научила нешто важно за даље школовање. 

 

Катарина Бранковић V2 

Извештај са екскурзије 

Ове школске године ученици петог и 

шестог разреда били су на екскурзији 1. 

јуна. Обишли смо многе знаменитости.  

Кренули смо весели и узбуђени, 

старији ђаци седели су позади, а млађи 

напред. У аутобусу је било бучно и весело. 

На путу до манастира Троноша 

застали смо код чесме Југовића. Цвеће и 

биљке око чесме су биле предивне. У 

оквиру манастира налази се и музеј. У 

њему је лепо и тихо. Неке иконе су услед 

пожара избледеле. Овај манастир је 

специфичан и због једне лепе традиције да 

увек горе две велике свеће од по педесет 

килограма. Старе свеће се претапају и зато 

су увек део молитве.  

Након манастира обишли смо кућу 

Вука Караџића, претворену у музеј. Видели 

ствари и предмете које је Вук поседовао. 

Ручали смо у ресторану „Промаја“.  

Време је било лоше, грмело је и 

падала је киша. То нас није спречило да 

уживамо, да се дружимо и да нешто ново 

научимо. 

Сузана Стевановић VI 
 

Дешавања у школи 



Школски лист Чаролије, страна 19 

 

Извештај са екскурзије   

У петак 2. јуна 2017. године сам са 

учитељицом и другарима из првог, другог и 

четвртог разреда била на екскурзији. 

Прво смо обишли Виминацијум где смо 

видели гробницу цара Јустинијана који је 

владао само једну годину. У Виминацијуму 

смо такође видели скелете људи старе 

више хиљада година. Након тога смо 

отишли у Мамут парк где смо видели читав 

скелет једне мамутице која је била висока 

4 м, дуга 5 м а тешка чак 10 тона!  
 

 

Поред тога смо видели и поједине 

делове неких других мамута, као што су 

кљове и друго. После смо отишли на 

Сребрно језеро где смо ручали, шетали 

поред воде и куповали сувенире. Наша 

последња дестинација је био град 

Смедерево. Када смо се попели на тврђаву 

било је много високо, па смо се плашили да 

не упаднемо у Дунав. Након тога смо имали 

спортске активности. Од свега што смо 

видели, највише ми се допао Виминацијум. 
 

Анђела Стојановић III2 
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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 настављен је 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 ученици седмог разреда 

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. 

У Поповићу су организоване четири радионице у оквиру пројекта. Осим тога, ученици 

су се дружили са бившим ђацима, а посете су искоришћене и за израду интервјуа са њима. 

Текстови интервјуа са Томом Радовановићем и Томиславом Јовановићем 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. Прилог о томе, као и интервју са Велимиром Петровићем 

објављени су у Чаролијама број 284. 

Текст о посети бившег ђака Миће Бабића је у овом броју школског листа. Ове године 

се навршава 130 година од рођења и 50 година од смрти Милорада Марковића, по коме 

школа носи име и зато је ту текст о његовом животу. Осим тога, ту је и прилог о пројекту 

Educational system in Serbia, као и приче бивших ученица, а садашњих наставница школе, 

Марине Луковић и Ружице Будимкић у којима се оне присећају својих ђачких дана. 
 

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, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/carolije/casopis/carolije_27.pdf  
4 Школски лист, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/carolije/casopis/carolije_28.pdf  

Пројекат 

Кристина Марковић VII1 

http://superbiblioteka.locloudhosting.net/
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/carolije/casopis/carolije_27.pdf
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/carolije/casopis/carolije_28.pdf
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Посета бившег ученика наше школе 

У оквиру пројекта Јубилеји, 21. марта 2017. године, ученике нижих разреда у Малој 

Иванчи посетио је бивши ученик наше школе, Мића Бабић, који је у први разред пошао 

давне 1955. године, а данас његови унуци похађају ову исту школу. 

Кроз једночасовно дружење, деда Мића је ученицима покушао да приближи дане свог 

школовања и упореди школу некад и сада. Ученици су били радознали, али и довољно 

вредни да припреме питања за деда Мићу, како би дошли до сазнања како је њихова школа 

изгледала у том периоду, шта су деца тада учила у школи, каква је била дисциплина, шта су 

користили од прибора, на који начин су долазили до школе и колико су времена проводили 

у њој. Деда Мића је био и више него расположен да задовољи њихову дечју радозналост и 

причу је започео о својој учитељици Добрили за коју је рекао да је била прилично строга и 

захтевна, да ученици нису смели да касне на часове и долазе без потребног школског 

прибора, а рад домаћих задатака је био неопходан, јер би у супротном били кажњавани.  

Испричао им је да је сам објекат школе много другачије изгледао него данас, да је 

тада постојао само приземни део, а да овог горњег спрата, на коме се ми данас налазимо, 

није било. Учионице су такође биле много другачије, сиромашније, зидови су, углавном, 

били празни са тек по којим дечјим радом, док су данас украшене лепим и веселим 

радовима, паноима и предметима. Подови су били бетонски, тако да су учионице биле зими 

јако хладне. Грејања у школи није било, па је на месту где се сада налази орман била пећ 

коју су ложили. Сваки ученик би једне недеље био задужен за доношење дрва. 

Након тога, деда Мића се подсетио начина на који су његови другари и он долазили до 

школе. Путеви су тада били земљани, без асфалта какав данас постоји, тако да је долазак 

до школе, посебно током кишних и снежних дана, био отежан, превоза није било. Ученици 

су сазнали да су тада од прибора користили исто што и они данас, али да се он изгледом 

разликовао од дашњег. Наиме, уместо ранчева они су књиге и свеске носили у плетеним 

торбама кој су се носиле на једно раме, њих су углавном израђивале баке и маме, биле су 

шарене, са мотивима који се могу видети на ћилимима. У школи су проводили четири до пет 

сати дневно, исто као и ми данас. Често су у оквиру ваннаставних активности са својим 

учитељима одлазили у шетње и излете, али само у оквиру нашег места, у градове су ретко 

одлазили, а екскурзија и рекреативних настава није било. Деда Мића се осврнуо и на дечије 

игре тог периода, које се много разликују од данашњих, а то су: шуге, јурке, жмурке,бесне 

кобиле и др. Фудбал су играли лоптом направљеном од крпа коју су звали крпењача, а 

често су време проводили играјући кликере у школском дворишту.  

Ученици су уживали слушајући приче о томе како је некада било у школи. Деда Мића 

им је помогао да уоче разлике између школе некад и сада. Упркос скромнијим условима које 

су тада имали, ипак је било и много ствари које су биле добре. На крају посете посаветовао 

је ученике да цене предности данашњег времена и искористе их у сврху стицања што 

квалитетнијих знања.  

Сандра Пајић, наставник 
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Наставници и ђаци у Малој Иванчи 1964. године 

Ученици и наставница испред школе у Малој Иванчи 1935. године 
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Школа некад и сад 

Ученици седмог и осмог 

разреда су радили пројекат на 

тему Educational system in Serbia и 

у оквиру тог пројекта су правили 

паралелу како је изгледао живот 

школараца некад, а како он 

изгледа сада.  

Ученици су направили разне 

интервјуе са старијим мештанима 

свога села и тако открили да су 

некада одељења била доста 

бројнија него што је данас то 

случај, да су се наставници више 

поштовали, а ученици били 

марљивији. У школи се доста пажње посвећивало лепом писању, а као доказ тога 

наставница им је показала честитку која датира из 1906. године када се користила посебна 

техника писања тушем који је оставио тако јасан траг чак и након толико година. Ученици 

су представили своје пројекте дискутујући на тему разлика у исхрани, као и играма које су 

деца тада играла. Закључак је био да су се деца здравије хранила, да су проводили више 

времена играјући се напољу, али и да им је живот био јако тежак јер су у то време 

обољевали од разних болести, па су се разреди из године у годину драстично смањивали. У 

данашње време ученици имају доста проблема са гојазношћу, као и са лошим физичким 

држањем које је последица предугог седења за компјутером док играју игрице.  

Свако време има своје предности и мане, а циљ овог истраживања је био да се 

ученицима дочара како су њихови преци проводили време у школи и ван ње пре више од 

једног века. 

Јелена Стевановић, наставник 
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Милорад Мића Марковић 1887 – 1967. 

Милорад Мића Марковић је рођен 

1887. године у Сокобањи, учитељску школу 

је завршио у Алексинцу и 1905. године је 

постављен за учитеља у Великом Крчи-

миру, а 1910. постављен у Поповићу, где је 

остао до 1941. године. Као резервни 

официр српске војске учествовао је у 

балканским ратовима и Првом светском 

рату од 1912. до 1918. године. Као официр 

југословенске војске 1941. је одведен у 

Немачку, у логор, где је провео све време 

рата. У Поповић се вратио 1945. и тада је 

постављен за начелника Просветног 

одељења ослободилачког народног одбора 

округа београдског. 

У његовој заоставштини налазиле су 

се белешке из младости и ратни дневници. 

Део је објавила Издавачка кућа „Вук 

Караџић“ 1977. у књизи „Ратни дневници 

1912 – 1918“.  

У предговору ове књиге под називом 

„Уводна реч“, издавач пише о животу и 

раду Милорада Марковића и наводи делове 

његових списа о приликама у којима је 

живео пре одласка у рат и о томе како се 

припремао за учитељски позив. Такође, 

уводи читаоце у садржај ратних дневника, 

оних који су у самој књизи, али и оних 

вођених током Другог светског рата.  

Како се ове 2017. године, када се 

обележавају годишњице школе, навршава 

130 година од рођења и 50 година од смрти 

учитеља по коме је школа у Малој Иванчи 

добила име, прилика је да подсетимо 

читаоце на детаље из његовог живота. 

Преносимо из увода књиге „Ратни дневници 

1912 – 1918.“ делове текста у којима се 

истиче преданост послу и повезаност 

учитеља Милорада Марковића и мештана 

села у ком је живео и службовао. 

 

 

По много чему Милорад Марковић је изузетна личност. Школовао се у преткумановској 

Србији, земљи у којој су се тада шибице звале „машине“ али у чијим су се школама ђаци, 

већина у сталној борби са оскудицом и другим тешкоћанма, озбиљно припремали за своје 

будуће позиве како би народу и земљи помогли да се ослободе заосталости. 

И кад је постао учитељ, њему није било много боље. У једној белешци од 23. јануара 

1908. У селу Бучје, у свом првом месту службовања, свој положај је овако описао: „Три 

године привремени учитељ са 600 динара годишње плате, али са извесном надом да ће кроз 

осам година добити повишицу од 200 динара. А дотле? Дотле ће гледати да успе да Србију 

премести у жарки појас, где би могао ићи го, не купујући то страховито одело. Покушаће да 

набави храну из ваздуха...“ 

Милорад Марковић са својим ђацима у Поповићу 1936. године 
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Народни учитељ тог времена морао је да учи и за себе и за свој позив, и за децу коју 

треба да учи и води, да просвећује народ, имајући у виду да „овај свет потребује добре 

примере, а не придике“. Он се занимао за разне области науке и живота. Бележио је све 

што га је интересовало, извлачећи за себе практичне закључке. Ништа што је у то време 

било објављено у области народне медицине, хигијене, исхране и др. нији могло да 

промакне младом учитељу; то што је сазнавао преносио је својим ђацима и њиховим 

родитељима.  

Кад није ратовао, Милорад Марковић је живео у Поповићу, у који је дошао 1910. 

Између два светска рата он је учитељовао, и тада о себи, свом животу и раду ништа није 

написао. Али, писали су други. На општинским изборима 1920. у Поповићу су победили 

комунисти. „Радничке новине“ су о томе писале: „Двадесет другог августа узели су 

комунисти у Малом Поповићу општину у своје руке. За успех наше листе у овом селу има се 

у првом реду захвалити доброј и јакој партијској организацији која дуже времена у том селу 

постоји а на челу које енергично  и неуморно ради наш вредни друг Милорад Марковић, 

учитељ.“ На Вуковарском конгресу КПЈ 1920. године, на ком је учествовао као делегат, 

Милорад Марковић је говорио о својој омиљеној теми – о селу, сељацима и раду на селу.  

И два преломна момента у политичком животу земље између два рата: Обзнана (када 

је забрањена Комунистичка партија Југославије) и завођење шестојануарске диктатуре 

1929. на одређени начин су обележила његов живот. После Обзнане власти су безуспешно 

тражиле од Милорада Марковића да се одрекне припадништва комунистичкој организацији. 

Уследиле су претње о отпуштању и премештеј из села. Слично су власти поступиле и после 

увођења шестојануарске диктатуре. Но, ниједан од тих премештаја није извршен. Сељаци 

села Поповића окупили су се пред среским начелством и запретили да ће отићи у Београд 

да тамо демонстрирају; тако су приморали надлежне да повуку одлуке о премештају. 

Милорад Марковић је творац учитељског удружења које је окупило све учитеље у 

срезу и иницијатор већине акција тог удружења. Он је и међу првих 40 чланова културно-

издавачке задруге „Вук Караџић“, коју су 1940. покренули напредни учитељи на 

иницијативу КПЈ. У селу је основао народну књижницу и читаоницу, а при читаоници 

драмску и фолклорну секцију, које су давале приредбе у Поповићу и околним местима. 

Један је најактивнијих чланова Народног универзитета, основаног у Поповићу 1936. и са 

чије су се говорнице обраћали сељацима Повића и околине многи прогресивни људи из 

Београда. Био је функционер у земљорадничкој задрузи, а као први народни учитељ радио 

је стално са омладином. 

Народ је поштовао и волео Милорада Марковића, о томе говори и податак да је у селу 

имао око педесет „кумчића.   

Милорад Марковић као гост на свадби у Поповићу 1936. године 
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Представљамо бивше ђаке 

У овом броју Чаролија представљамо два бивша ђака а садашња наставника - Марина 

Луковић и Ружица Будимкић пишу о својим ђачким и наставничким данима. 

Утисци и сећања Марине Луковић 

Више од једног века моја породица је везана за ову нашу школу. Мој деда, Живорад 

Јовановић, тридесетих година двадесетог века био је ученик ове школе. Деда је волео 

школу и увек се радо сећао школских дана. Волео је да нам прича како је са својом браћом 

и сестрама одлазио на часове, шта су радили и како су се забављали. Пролазили су истим 

овим ивањачким стазама којима су пролазили мој тата, стриц и остали рођаци педесетих 

година прошлог века. Деда се шездесетих година радо одазвао позиву да помогне у 

обнављању школе и подизању спрата. Са додатним учионицама школа је могла да 

функционише као осмогодишња. 

 

 

Кренула сам у први разред 1985. године. Моја учитељица је била Агелина Илић, диван 

педагог и пријатељ са којом сам и даље у контакту. Било нас је 39 ученикау одељењу, не 

рачунајући ђаке из Малог Пожаревца и Поповића. Дивни дани прведени у школским 

клупама! Ту су се јавиле прве симпатије и исковала права и искрена пријатељства. Много се 

учило, много више него данас. Са учитељицом Гилом сви часови су били забавни, али 

највише смо се радовали часовима физичког васпитања. Такмичили смо се у игри Између 

две ватре. Моје одељење је редовно побеђивало. Током зимских месеци физичко смо имали 

у учионици. Тада се играла игра Јакове где си. Једном ученику марамом вежемо очи и он 

нас тако тражи по учионици. Е, тада се од смеха и граје није чуло звоно! Школа је постала 

нарочито узбудљива када је и моја млађа сестра кренула у први разред. Тада смо заједно 

одлазиле и враћале се из школе, препричавале догодовштине са часа. 

Фотографија школе у Малој Иванчи из времена изградње спрата 1962. године 
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Ове школске 2016/2017. године, првог септембра ушла сам у моју учионицу у 

другачијој улози. Предајем српски језик и књижевност шестацима. У учионици је и даље 

моја клупа. Стајала сам тог првог септембра испред мојих ученика и једва сам успела да 

савладам узбуђење и одушевљење што радим у мојој школи, у мојој учионици. Навирала су 

сећања из школских дана, све оне дивне ствари које се не заборављају. Одзвањао ми је 

смех мојих школских другара. То осећање ме није напуштало целе школске године. 

Покушавам да моји часови бар донекле буду забавни и интересантни као часови српског 

језка наставника Миће Јевтовића. Са нестрпљењем смо чекали те часове. Колико смо се 

само смејали! Градиво се учило брзо, кроз шалу и смех. Наставник је смишљао вицеве на 

којима смо обрађивали тешке лекције из граматике. И данас их памтим. Волим када ме ђаци 

испрате из учионице коменаром да је час био занимљив и да су уживали. Тада се исплате 

све оне непроспаване ноћи током студија проведене над књигом. 

Посебно задовољство било је сазнање да су родитељи појдиних ученика школе моји 

школски другови. Невероватно је да смо на неки начин поново заједно, поново у школи. А 

кад сам их сусрела на ходнику, мојој срећи није било краја! 

У мени се увек јављао неописиви страх када је требало да одем на спрат школе. Тамо 

је била зборница, кабинет за директора и школског педагога. Због тога ми је цео спрат 

изгледао страшно. Сада улазим у зборницу, разговарам са колегама који су увек спремни да 

ми помогну у свему. Директорка и педагог су увек љубазне и насмејане, а атмосфера у 

школи је пријатна. Питам се да ли се и садашњи ђаци плаше тог сусрета са зборницом. 

Данас је то још једна просторија у школи. 

Зграда школе изгледа другчије, обновљена и модерна пружа ученицима много више. 

Ми нисмо имали ни тоалете, већ смо морали да идемо у пољски клозет. С десне стране 

школе била је чесма, па је зими било језиво ту опрати руке. Ту смо прали и обућу да не 

улазимо каљави у учионице. Домар Драга је проверавао да ли смо каљави, и враћао по 

неког ученика на чесму да боље опере обућу. Уместо данашња два улаза, школа је раније 

имала три, централни, и с леве и десне стране по један за кабинет општетехничког 

образовања и библиотеку. Много тога се променило, чак и називи предмета. Ми смо 

одговарали познавање природе и друштва и српскохрватски језик, а нисмо имали 

информатику. Учили смо руски језик од трећег разреда. 

Проучавајући грађу уписница из 19. века, одушевило ме и учинило изузетно поносном 

што су моји преци међу првима у Малој Иванчи увидели значај школовања и образовања и 

уписивали своју децу у школу. Нарочито ми је драго што ће и моје име остати забележено у 

попису наставника ове школе. 
 

Марина Луковић, наставник 

Марина Луковић, ученик другог разреда, у првом реду деце која стоје, 
десета од учитеља Боже 

Рекреативна настава за ученике млађих разреда 1986. на Тари 
На фотографији су учитељице Ружица Будимкић и Ангелина Илић 

и учитељ Божа Јовановић. 
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Ружица Будимкић, ђак и наставник 

Школовање 

Већ 35 година радим као учитељ у овој 

школи. 

Пре тога сам осам година била ђак У Малом 

Пожаревцу. Пошто сам живела у сиромашној 

породици, моје школовање је протекло уз пуно 

одрицања. Нисам била гладна, али сам за ужину 

носила од куће оно што ми је мама спремала. 

Учила сам из половних књига или из оних које 

су ми поклањали старији рођаци. Пешачила сам 

до школе и назад по неколико километара јер ми је кућа била на крај села. Дешавало се да 

ме у првом разреду, када напада велики снег, тата носи до пола села јер ситна, каква сам 

била нисам могла да га прегазим. Од пола села бих настављала са друговима. Родитељи су 

се мучили да брату и мени обезбеде нормалан живот; мама је шила, а тата је одлазио на 

туђе њиве да копа. Копао је иако је био повређен у судару возова и био већ у пензији. 

Узимали су туђе њиве у закуп и обрађивали. Врло често сам после школе одлазила да им 

помажем на њиви или бих им код куће тако мала припремала вечеру и сређивала кућу. 

Учила сам увече до касно у ноћ и трудила се да будем одличан ђак. Из школе носим 

лепе успомене на учитељицу и наставнике. Посебне успомене ме вежу за мог, сада већ 

покојног, наставника Драгана Сретеновића. Уз њега сам заволела математику, али је још 

важнији за моје даље школовање. На крају осмог разреда сам желела да упишем Педагошку 

акадамију која је трајала 6 година. Када сам то рекла родитељима, у кући је настао хаос. 

Тата је галамио и говорио како немају новаца за толико дуго школовање, а мама је само 

ћутала и вероватно у мислима пребирала на који начин би могли да ми то приуште. Њено 

ћутање сам схватила као подршку. Када смо у школи причали шта желимо да упишемо, 

рекла сам наставнику Драгану да не знам јер за оно што волим немам татин пристанак. 

Објаснио ми је да се за све треба изборити и не одустајати. Разговарао је и са мојим 

родитељима. Тата ми је после тога поставио такорећи ултиматум да ако не положим 

пријемни не идем нигде. Пристала сам јер ништа друго нисам ни желела. Пријемни сам 

положила и након школовања запослила се у мојој основној школи. Једно време сам чак 

радила у колективу са мојим омиљеним наставником. С обзиром да је обележио мој даљи 

живот, увек ћу га се радо и са поштовањем сећати. 

Ружица Будимкић као учитељица 1988. 

Ружица Будимкић као ђак 1965. 
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Васпитна мера моје маме 

Била сам ученик првог разреда и имала стару учитељицу Ану. Она је понекад долазила 

на часове са ушивеним најлон чарапама или понеком флеком на блузи. Немирна по природи 

ја сам ту сваку флекицу примећивала, гуркала осталу децу и показивала им. Тада нисам 

знала да је учитељица све то видела. Она је после једног родитељског састанка замолила 

моју маму да остане да попричају. Објаснила јој је о чему се ради и колико је њој због тога 

непријатно. Мама је била згранута и обећала учитељици да се то више неће поновити и да 

ће то она решити на свој начин. 

Пошто је моја мама шила, муштерије су јој остављале комаде платна од којих је она 

мени шила сукњице и блузице. Иако то нису били куповни комади одеће, они су били лепи 

и ја сам сваког дана уредна ишла у школу. То што је било мало исфлекано или ушивено сам 

носила код куће. Мама ми је иначе сваког дана преко кревета уредно слагала шта ћу тај дан 

обући јер се дешавало да не буде у кући када се ја спремам за школу. Сутрадан по 

родитељском састанку мама је око десет отишла у башту удаљену око 400 метара. Када је 

дошло време за школу, ушла сам у собу да се обучем. Дочекало ме је непријатно 

изненађење; преко кревета је лежала упрљана сукњица, блузица без два дугмета и 

поцепане чарапе. Почела сам да плачем, али сам морала то да обучем. Време је пролазило и 

ја сам морала у школу. Изашла сам из сокака и почела да плачем јако да би ме мама чула. 

Нисам хтела да тако обучена изађем на главну улицу. Мама је вероватно чула мој плач, али 

није реаговала. Комшије су је звале, а она је само одмахивала мотиком. У једном тренутку 

се полако усправила и лаганим кораком кренула према мени. Плакала сам док су ме 

комшије гледала са сажаљењем и грдиле маму. Када је стигла до мене, почело је 

испитивање: „Зашто плачеш? Шта ако си поцепана, нека и тебе мало гледају као ти 

учитељицу! Да ли је лепо то што си радила?“ 

После мојих обећања да нећу више показивати на учитељицу, дозволила ми је да 

обучем друге ствари. Тог дана сам трчећи стигла до школе. Данима нисам смела, што од 

срама, што од страха, да учитељици погледам ни у очи, а камоли у одећу и чарапе. 

Школа некад и сад 

Када упоредим школу некад и сад, 

разлика је огромна. Сам полазак у први 

разред је за мене био једна огромна 

промена у животу. Требало је да упознам и 

учитељицу и све другове. Сада је то 

сасвим другачије. Деца похађају пред-

школски програм и ту се већ упознају и 

друже. У Поповићу су они са нама у истој 

згради и укључени у живот школе кроз 

заједничке активности. Док сам била ђак, 

у школи је било мало наставних средстава: 

креда, табла и стари глобус. Сада деца и у 

кући и у школи користе компјутере, 

таблете, пројекторе... Наставници се труде да им на разне начине што боље представе ново 

градиво и олакшају учење.  

Нешто што ми је остало у баш лепом сећању је дружење ученика. Пошто нисмо имали 

технолошке занимација као данас, били смо упућени једни на друге. Одморе смо проводили 

уз лопту, шуге и друге групне игре. У школи смо поштовали правила понашања јер су и 

наставници били строжи. Нисмо се усуђивали да износимо своје ставове, док је сада 

комуникација између ученика и наставника сарадничка. Ученици слободно износе мишљења 

и предлоге, чак и замерке на рад наставника. Деца су сада отворенија за сарадњу током 

часова. По мом мишљењу деца су раније више учила и имала више поверења у наставнике. 

Нису их прогањали за оцене, него за знање. Било је добрих ђака и наша школа је и тада 

била позната по успесима на такмичењима. Сећам се једног такмичења из математике када 

смо пешице ишли до Ђуринаца неколико километара, јер није било превоза, а одатле 

редовним превозом и исто тако се враћали. Питам се да ли би данас деца пристала на то. 

Разлика у школовању има још пуно: пољски тоалети, грејање на бубњару, земљани и 

блатњави путеви, покисли ученици, неки чак и мокрих ногу... 

Сада је све другачије и сви се трудимо да деци олакшамо школовање. 
 

Ружица Будимкић, учитељица 

Ружица Будимкић као учитељица 1985. 
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Дечије стваралаштво 

Тада сам се слатко смејала  

Када сам била млађа много сам волела да се шалим и чиним људе око себе срећнима.  

Тако сам се једном нашалила са својом сестром од стрица Нином, када је имала само 

пет година. Било је први април и Нина је дошла код мене да се играмо. Прво смо се играле 

у кући ,а затим смо се отишле напоље да се љуљамо. Тада сам се сетила да је први април и 

решила сам да се нашалим са њом. Рекла сам јој да је једно мало пиле отишло иза куће. 

Отрчала је иза куће и пошто га тамо није нашла, помислила је да се провукло кроз једну 

већу рупу на огради. Одлучила је да га потражи и провукла кроз ту рупу на огради. Када се 

подигла са земље, испред ње је скочило црно бело маче, она се уплашила и вриснула. 

Хтела је да побегне, али се оклизнула и пала у комшијин песак. Слатко сам се смејала 

гледајући како седи у песку, док јој је он падао са косе на земљу. Она се такође смејала, а 

маче јој је невино мазило ногу. 

То је био један смешан догађај који ћемо обе дуго памтити. 
 

Ана Марковић V1 

 

Жена коју волим и поштујем  

У мом животу постоји једна жена коју много волим, а такође и поштујем. То је моја 

бака. Још од малена памтим све лепе тренутке и догађаје проведене са њом. Бака ми стално 

прича како је водила рачуна о мени, пресвлачила ме, купала и све остало, када су мама и 

тата радили. Уз њу сам била срећна и моје одрастање било је још забавније, лакше и боље. 

Када се повредим, она ми помогне, када ми нешто није јасно, она ми објасни. И тако дан по 

дан. Када ме пробуди за школу, угледам њене дивне браон очи и црну косу. Помаже мами у 

кухињи и увек је ту када јој треба. Када дође код нас, увек истрчим пред њу и загрлим је 

као и она мене. Има пуно животиња, па јој ја помажем, а после тога идемо у кућу, пијемо 

сок и играмо карте. Понекад спавам код ње, па останемо будне до касно у ноћ. Ујутру 

заједно доручкујемо, а онда се ја вратим кући. 

Моја бака је најбоља на свету и зато је ја много волим и поштујем. 
 

Маријана Милетић V1 

Дечије стваралаштво 
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Жена коју волим и поштујем  

Жена која је са мном од рођења, која ме мази, пази, брине о мени и подржава ме у 

свему, коју много волим и поштујем – то је моја бака.  

Моја бака је једна од најдражих особа у мом животу. Њен осмех је толико јак да може 

отопити све санте леда. Њена седа коса је оличење мудрости. А очи су јој боје кестена. У 

сваком тренутку она је ту да ме подржи, утеши и да добар савет. Када ми је најтеже, она је 

увек ту. А кад год њој затреба помоћ, ја сам ту да јој помогнем и одужити за све што чини 

за мене. Јако је креативна, вредна и брижна и помало строга. Воли да проводи у кухињи и 

да спрема слаткише са пуно љубави, а ја јој у томе помажем, као и кад прави украсе за 

салвете. 

Срећна сам што имам овакву баку која ће увек бити уз мене. 
 

Анђела Тошић V1 
 

Имам једну велику жељу 

Све што сам пожелела и то рекла тати, он се увек трудио да испуни. Али постоји једна 

велика жеља коју ми не може испунити, а то је да имам сестру.  

Сви моји другари се жале како их браћа и сестре нервирају, а ја бих највише волела 

да имам сестру. Често сам сама у соби. Имам телевизор, компјутер и пуно играчака, али 

немам са ким да их поделим. Понекад ми дођу другари. Ми се играмо, шалимо и смејемо,али 

када они оду својим кућама, ја опет остајем сама и јако ми је досадно. Када бих имала 

сестру, са њом бих све делила. Заједно бисмо путовале код тетке и тече. А оно што је 

најважније, њој бих могла све да кажем и она би била моја најбоља другарица. Можда 

бисмо се некад посвађале, можда и потукле, али сигурна сам да бисмо се брзо помириле јер 

би наша љубав била јача од свега на свету.  

Иако бих ја ово жарко желела, знам да ће ми ова жеља остати заувек неостварена и 

морам се навикнути на то.  

Анђела Тошић V1 
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Опис омиљене животиње 

Писаћу вам о моје две куце које се 

зову Лаки и Лара. Изабрала сам их зато 

што су много слатке.  

Њихово тело је прекривено густом 

белом длаком и по себи имају црне 

тачкице. До пре пар дана су сисале код 

маме, а сада једу грануле и пију воду. 

Живе са мајком у њиховој кућици. По цео 

дан се играју у дворишту. Они су ловачки 

пси, а њихова раса је немачки краткодлаки 

птичар. Они са мојим татом иду у лов и 

лове зечеве и фазане.  

Моје куце много воле да се играју са 

мном, да трчкају за лоптицом коју им ја 

бацим. Због тога ја волим моје мале куце. 
 

Ана Божанић I1 

Моја најбоља другарица 

Моја најбоља другарица се зове Александра. Она има седам година и иде са мном у 

први разред. 

Александра живи у Малој Иванчи. Виђамо се сваког дана у школи. Она и ја се играмо, 

дружимо, причамо и забављамо када смо заједно. Њене особине су доброта, искреност, 

дружељубивост и разиграност. Има црну косу и очи боје кестена. Воли да носи спортску 

одећу, хаљине и сукњице. Њене омиљене активности су спортске, а највише воли да игра 

рукомет. Воли да једе слаткише и месо, а не воли спанаћ и броколи. Као особа је добра, 

дружељубива, пажљива и сналажљива. Према старијима се понаша пристојно, а према мени 

је добра.  

Она је моја најбоља другарица зато што се стално дружи са мном и зато што је добра и 

лепо васпитана девојчица. Поручила бих јој да заувек остане тако добра другарица и 

весела као што је сада.  
 

Ана Божанић I1 

Драги мој дневниче 

Дошло је време да забележим један леп 

догађај.  

Пре неки дан дувао је хладни ветар, а црни 

облаци су прекрили небо. Док сам се враћао кући 

из школе, зачуо сам мјаукање малог шареног 

мачета. Било ми га је жао, али нисам могао да га 

понесем кући јер би се моји родитељи љутили. 

Наставио сам пут. У једном тренутку сам се 

окренуо и видео да ме прати. Гледало ме је 

својим прозирним црним очима. Узех га у руке. 

Тресао се од хладноће, скидох свој шал и увих 

га. Ставио сам га у торбу и унео у своју собу, а 

одлучио сам да ништа не кажем мами. Наредних 

дана нико знао за маче, кришом сам га хранио и 

давао му воду.  

Али, онда је маче, кад сам ја био у школи, 

изашло из собе да истражује околину. Кад сам се 

вратио чучало је испред куће. Унео сам га, а 

мајка је питала: „Шта то радиш?“Замолио сам је 

да маче остане код нас и обећао да ћу се ја 

бринути о њему. Тата ми је помагао да је убедимо 

и она се сложила. Сада је маче мој кућни 

љубимац. 
 

Михаило Остојић VI2 

Анђела Марковић VIII1 

Тамара Грујић V3 
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Шала је успела 

Волим шалу, а и да се шалим. Најчешће 

се шалим са братом Марком. Писаћу вам о 

шали у којој сам ја преварио мог брата.  

Били смо код бабе и деде. Близу њих 

се налази мочвара у којој има жаба. Играли 

смо фудбал у дворишту. Како ми брат не би 

дао гол, рекао сам му да је иза њега једна 

велика жаба. Он се окренуо, а ја сам му узео 

лопту и дао гол. Та моја шала је била 

примерена. Он је схватио да сам се нашалио 

са њим.  

Шала је успела, јер смо се заједно лепо 

насмејали и наставили да играмо фудбал.  

 

Милош Митровић I1 

Мој најбољи друг 

Мој најбољи друг је Марко. Он има 

седам година и идемо у исто одељење.  

Марко живи у Малој Иванчи. Виђамо се 

свакога дана у школи. Време проводимо у 

игри и дружењу. Он има браон очи, смеђу косу и висине је као ја. Највише воли да игра 

фудбал. Допада му се када помажемо један другоме, а не воли да се тужакамо. Много је 

добар, весео и пажљив. Према старијима је добар и културан, а за мене је увек ту када ми 

нешто треба.  

Мени је он најбољи друг, јер се с њим најбоље слажем и играм. Поручио бих му да 

увек буде тако добар друг и да останемо заувек сложни.  
 

Милош Митровић I1 

Милица Митрашиновић VIII1 

Матеја Стевановић I1 
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То је било велико изненађење  

Једне лепе и топле вечери моја породица и 

ја смо изашли да се играмо жмурке, а мама и 

тата су седели за столом и разговарали.   

У једном тренутку тата је позвао брата и 

мене. Рекао је да ће се брзо вратити, јер иде по 

једно мало изненађење. Дуго смо га чекали, али 

није се појавио. Брат, мама и ја смо отишли у 

кућу и легли смо да спавамо јер је било касно, а 

и били смо уморни. Хтела сам да сачекам тату 

како бих одмах видела изненађење. Нисам 

успела да останем будна јер ме је сан терао да 

затворим очи. Заспала сам. Ноћ је полако 

прешла у дан. Диван нежан глас моје маме ме је 

пробудио. Рекла ми је да су се она и брат 

пробудили када је тата дошао и да су видели 

шта је донео. Питала сам маму шта је донео. 

Рекла ми је да ћу сазнати када устанем. Убрзо 

сам поново заспала. Брат је ушао у собу и рекао 

ми је да устанем. Знала сам да ће ме одвести да 

видим шта је тата донео. У истом тренутку сам 

устала и обукла се. Брат ми је показао једну 

малу куцу. Назвала сам је Леси. По цео дан сам 

се играла са њом. То је био најлепши дан у мом 

животу.  

Маријана Милетић V1 

 

Лидија Вуковић V3 

Анђела Марковић VIII1 



Школски лист Чаролије, страна 35 

 

 

Катарина Бранковић V2 

Александра Божанић VII1 
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Екскурзија, 1. јун 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици петог и шестог разреда 
 

 

 

 


