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Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из другог полугодишта
школске 2017/2018. године. Ту су текстови наставника и ученика о обележавању Дана
планете Земље.
О прослави Дана школе пише наставница српског језика Данка Стојановић.
Наставници и ученици пишу о активностима и утисцима са рекреативне наставе на
Тари.
На посебним странама су најбољи радови настали поводом општинског конкурса Живот
је леп. Ту су и радови ученика са конкурса Оштро Перце и Читам, па шта?
Посеба страна посвећена је прослави Ускрса и ускршњим радионицама.
Погледајте и списак најуспешнијих ученика на такмичењима из српског језика,
географије, математике, биологије, историје.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи

Дешавања у школи
Обележавање Дана планете Земље у Поповићу
Обележавање Дана планете Земље трајало је током последње недеље априла 2018.
Ученици и учитељи су организовали активности за очувања наше планете. Ђаци су добили
задатке да пишу саставе, цртају, праве интервјуе и изводе огледе. Договорили смо да ће
сваки дан имати своју тему и да ћемо разговарати о води, ваздуху и земљишту, а последњег
дана ћемо шетати околином и поновити шта смо током недеље научили.
Вода
Разговарали смо о количини воде на планети, о води за пиће, о загађивачима воде и о
томе шта ми можемо да урадимо да сачувамо воду за пиће и како да је штедимо. Читали смо
песмице о води и анализирали их. Ученике смо поделили у две групе. Једни су писали
интервју са реком а други су цртали како изгледа загађена река и илустровали начине како
они могу да штеде воду.
Ваздух
Причали смо о ваздуху и његовој важности за живи свет, а затим о загађивачима
ваздуха. Ученици су закључили да садњом дрвећа, вожњом бициклима или пешачењем до
школе и грејањем на дрва можемо очувати ваздух незагађеним. Читали смо и анализирали
песму „Ветар“. У другом делу активности ученици су цртали пејзаже са загађивачима и без
њих и писали интервју са ветром.
Земљиште
Разговарали смо о значају земљишта за живи свет и посебно за човека. Ученици су
причали о врстама земљишта, о животним стаништима у земљи и на земљи и о
загађивачима. Након тога су писали интервју са земљиштем, пчелом, трешњом, сунцем,
облаком и дечаком. Они који су желели, цртали су загађиваче земљишта (депоније) и
декорисали контејнере за рециклажу.
Шетњу околином смо искористили да уочимо загађиваче наше реке Раље, наших поља
и околине школског дворишта. Осмислили смо акције за уређење школског дворишта,
цвећњака и прављење табле са натписом „Ђаци вас моле, не бацајте отпад поред школе!“
Замолићемо родитеље да нам помогну око ових активности.
Ружица Будимкић и Сања Петровић
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Интервју са Пчелом
Водитељ: Добар дан! Данас, поводом Дана планете Земље у госте смо позвали пчелу.
Добро дошла пчелице. Кажи нам где ти живиш?
Пчела: Живим ту у близини школе у једној од кошница газда Жике.
Водитељ: Да ли ви пчеле идете на летовање?
Пчела: Да. Нас газда Жика води сваког лета на планину. Сваки пут бира ливаду на
којој за нас има пуно хране.
Водитељ: Где проводите зиму?
Пчела: Зиму проводимо у кошницама које нам је обезбедио газда Жика.
Водитељ: Шта радите у пролеће?
Пчела: У пролеће, чим процвета цвеће и дрвеће, ми идемо са цвета на цвет и
скупљамо поленов прах од кога правимо мед. Али радимо још једну важну ствар, преносимо
поленов прах са цвета на цвет и опрашујемо биљке. На ову вашу трешњу долазим са пуно
мојих сестрица и зато ви имате пуно трешања да се сладите.
Водитељ: Како чувате мед?
Пчела: Чувамо мед у кошницама.
Водитељ: Које опасности вребају пчелице?
Пчела: Плашимо се киша и суша јер онда немамо хране и деси се да цела кошница
угине.
Водитељ: Како на тебе утиче глобално загревање?
Пчела: Немамо хране, убија нас висока температура и не можемо довољно меда да
направимо. А онда нема довољно меда за вас децу.
Водитељ: Шта предлажете?
Пчела:Чувајте ову планету за нас и за вас.
Водитељ:хвала вам на разговору и дођите нам опет
Интервју са госпођом Трешњом
Водитељ: Добар дан, данас нам је у гостима нама драги гост - Трешња. Добро нам
дошли. Где ви живите?
Трешња: Живим у школском дворишту у коме се деца окупљају да се друже. Ја много
волим децу и посебно ми је драго да моје плодове једу баш они.
Водитељ: Како се деца понашају према вама?
Трешња: Већина деце су добра и лепо се играју у моме хладу и сладе се плодовима.
Нађе се и понеки неваљали дечак који ломи моје гране јер није свестан да то мене боли и
да је могао са те гране и следеће године да се слади зрелим трешњама.
Водитељ: Да ли ви осећате климатске промене и глобално загревање?
Трешња: Осећам и то сваке године све више и више. Сваке године ми се осуши по
једна гранчица или чак грана. Јаке температуре стигну рано тако да моји плодови остану
ситнији. Нема довољно воде у земљи да прехрани мене и плодове. За то су криви људи,
много фабрика, аутомобили који испуштају издувне гасове, отровни пестициди, дивље
депоније. Ја од вас деце очекујем помоћ.
Водитељ: Како можемо ми да помогнемо?
Трешња: Ви можете много. Мењајте начин живота и живите здраво. Чувајте сваки
делић ове планете, чувајте и штедите воду, садите дрвеће да бисте имали чистог ваздуха,
не загађујте земљу. Чувајте је за вас и ваша поколења.
Водитељ: Ми вам то обећавамо.

Пролеће
Кад се сунце смеши и птичица певуши.
На гранчици једној врабац се шепури.
Деца се радују, јер пролеће стиже,
деца у парковима - то је права ствар,
кад пролеће почне, имамо прави рај.
Милица Савески III3
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Интервју са Облаком
Водитељ: Добар дан Облаче, добро нам
дошли. Како сте путовали?
Облак: Данас је облачан дан па сам брзо
допутовао.
Срео
сам
успут
неколико
пријатеља, па сам са сваким мало проћаскао.
Водитељ: Ових дана прослављамо Дан
планете Земље и волели бисмо да нам кажете
нешто о глобалном загревању.
Облак: Добро сте се сетили да о томе
причате. Да ли ви видите колико сам ја
ослабио и поцрнео? Шта мислите због чега?
Па, због глобалног загревања и загађења
ваздуха и воде. Високе температуре нас
нагризају и наше капљице испаравају, а ми нестајемо. Покушавамо да се изборимо са свим
тим, али не успевамо. А последице су да је на Земљи све мање падавина или долази до
непогода. Биљке немају довољно воде и слабије напредују и плодови су им све мањи.
Водитељ: Како вам можемо помоћи?
Облак: Чувајте ваздух да буде чист.

Дан планете Земље
Поводом Дана планете Земље одржана је радионица „Еко акција“ 26. априла 2018.
године у Малој Иванчи са ученицима нижих разреда.
Ученици су са својим учитељима разговарали о томе шта све чини нашу планету и како
она изгледа и о појму екологија. Показали су велико интерeсовање за ову тему и разумели
зашто је екологија важна за све нас, па су у наставку часа цртали, правили колаже и
писали поруке на задату тему.
Након тога ђаци су са својим учитељима у школском дворишту засадили цвеће које су
понели од куће.
Ученици су на креативан и забаван начин стекли нова знања о значају очувања
природе. Час је успешно реализован и протекао је у лепом расположењу.
Слађана Миловановић
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Оштро Перце
Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи током јануара, фебруара и марта
2018. године. Учествовали су сви ученици од првог до осмог разреда у сва три објекта наше
школе (Мала Иванча, Поповић, Мали Пожаревац).
Са ученицима нижих разреда у
сва три објекта библиотекарка Марина
Луковић је одржала радионице на
којима је презентовала пројекат. Након
тога, заједно са учитељима, одржала је
неколико часова на којима је са
ученицима разговарала о бајкама, о
разликама између ауторске и народне,
Анђела и Јелена РистићVI1
о томе како ће се радити илустрације.
Ученици су позитивно реаговали на
савете и даља упутства у раду. Осмислили су план рада, како бајку поделити на целине и
како урадити добре цртеже за сваки део. Ученици су сами бирали да ли ће радити у пару, у
групи или самостално. Већина ученика се држала оригиналне бајке и по њој су урадила
илустрације за сликовницу, али било је и оних који су мењали крај бајке или додавали нове
ликове и радњу.
Током рада на пројекту ученици су остварили међупредметну корелацију повезујући
српски језик и ликовну културу, стекли знања о врстама бајки, анализирали и илустровали
изабране бајке, остварили добру међусобну комуникацију у групном раду или раду у
паровима и сарадњу са учитељима и библиотекарем. Израдили су двадесет једну
сликовницу и оне су послате на конкурс.
Као део пројекта Оштро Перце реализован је пројекат У част Андрићу са ученицима
старијих разреда у Малој Иванчи у сарадњи библиотекарке и наставнице српског језика
Данке Стојановић, током децембра 2017. и јануара 2018. године.
Дечији радови и наставни материјал у вези са пројектом налазе се на сајту школе у
тексту Школски пројекти 2017/2018.
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Део награђене сликовнице ученика IV3
Завршни сусрет
Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2017/2018
одржан је 22. маја у ОШ „Свети Сава“ у Београду. У
свечаној сали окупили су се ђаци и њихови родитељи,
библиотекари и наставници десетак школа из Србије.
Ауторке пројекта Слађана Галушка и Анђелка Танчић су
поздравиле присутне, а затим су учесници говорили о
активностима у својим школама.
Ове године ученици су читали бајке, приче и
романе, о њима разговарали са наставницима и
библиотекарима, писали приказе, цртали илустрације и
плакате и радили задатке у три катерорије: Сликовница,
Трејлер и Наставни материјал. У размени искустава је
истакнуто да је пројекат важан јер подстиче децу на
читање и стваралаштво и промовише рад школских
библиотекара. Сусрет је завршен доделом награда и
похвалница ауторима најбољих радова.
Сви успешни радови настали током пројекта
представљени су на страни Супер учење.
Ученици IV3 Ања Векић, Даниела Павловић и Лука
Пантелић („Трнова ружица“), освојили су прво место у
категорији Сликовница, а у истој категорији друго место
су освојили Кристијан Маријаноић III3 („Бајка о рибару и
рбици“), Нађа Ђаковић III3 („Девојчица са супер
моћима“) и ученици II1 за сликовницу „Бајка о рибару и
рибици“.
У категорији Наставни материјал прво место су
освојили радови ученика наше школе од петог до осмог
разреда настали током пројекта У част Андрићу.
Марина Луковић
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Андрић
У понедељак, 22. јануара 2018. године у нашој школи је
одржан јавни час на којем су презентоване активности
реализоване у оквиру пројекта У част Андрићу.
Значајно је нагласити да су сви ученици од петог до
осмог разреда у Малој Иванчи учествовали у овом пројекту,
као и наставници српског језика, историје, ликовне културе и
техничког и информатичког образовања. Исте недеље сви
ученици су читали програмом предвиђена Андрићева дела,
писали приказе и анализирали их уз помоћ наставника,
радили истраживачке задатке, прикупљали податке о
пишчевом животу, креирали лепе, садржајне и тематски
одређене паное, писали литерарне радове по мотивима из
дела нашег нобеловца, глумили, учествовали у радионици
која их је, на основу Андрићеве приповетке „Деца“ и других
материјала, едуковала о врстама насиља и истраживали о
покрету Млада Босна којем је наш књижевник припадао у
младости. Уз све то, ученици су у различитим техникама
цртали пишчев портрет, панораме градова који су имали
нарочит значај у његовом животу, али и мотиве мостова, који
Вељко Ристић VII1
имају посебну симболику у Андрићевом стваралаштву, па су
за њих ученици направили и изванредне макете.
Све ове активности су сублимирано представљене на јавном часу свим ученицима
старијих разреда и великом броју наставника. За крај су сви позвани да погледају бројне
изложене паное, ликовне радове и поменуте макете мостова, а наставник историје Слободан
Карановић је у пратњи две ученице шестог разреда дивно отпевао песму „У лијепом старом
граду Вишеграду“.
Након јавног часа је урађена евалуација пројекта. Ученици су изразили задовољство
због великог броја занимљивих и корисних активности, подстицања критичког мишљења и
креативности. Истакли су и уживање у тимском раду, стицању нових и повезивању
усвојених знања, али и подизању самопоуздања при јавном наступу. По мишљењу
наставница које су креирале овај пројекат, тиме су и остварени сви постављени циљеви.
Данка Стојановић

Нина Павловић V1
Јована Ољача V1
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Уметност и игра побеђују свако зло па и саму смрт
У сваком човеку постоји снага да победи свако зло, а већина нас ни не зна да је
имамо. Ни сами нисмо свесни шта све можемо да урадимо. Ту снагу у себи налазимо када
смо у некој опасној ситуацији, када видимо да се морамо борити за свој живот или било шта
друго. Као што се Аска борила својом игром за живот.
Жеља да победи смрт и воља да сачува живот, дали су Аски снагу да се супротстави и
победи старог и лукавог вука који је само желео укусан залогај. Када се нашла испред вука
схватила је да јој нема излаза и да мора да се бори. Знала је да је сама крива и да је
сопсвена радозналост довела ту где јесте. Али жеља за игром јој је дала снагу да се избори
за свој живот који је тек почео. Иако је била много мања од вука и физички слабија, Аска је
имала нешто посебно што вук није. Имала је игру и уметност. Толика је била њена жеља да
преживи да је сама смишљала нове кораке и трудила се да измисли што лепши покрет. Док
је играла, вук је непомично стајао и посматрао чудо које се нашло пред њим. У мислима му
је било само то да је може појести кад год жели, али прво да види то чудо до краја. У тој
опчињености игром и Аскиним све лепшим покретима, заборавио је на опрез и чобани су га
убили.
Не смемо одустајати од циља због физичке снаге и слабости. Битна је жеља за нечим и
тиме можемо победити свако зло па и саму смрт.
Анђела Тошић VI1

Алекса Синани VI2

Уметност и игра побеђују свако зло па и саму смрт
Одувек се за уметност сматрало да оплемењује људе и да побеђује свако зло па чак и
смрт. Врло је важно како ми доживљавамо уметност и људе који је стварају. Неки уметност
виде у сваком дану и свуда око себе, јер уметност не мора само да се односи на
књижевност. Али књижевност може само добро да утиче на нас и може да нас промени само
на боље.
Иво Андрић, један од наших најбољих писаца, кроз своја велика дела истиче уметност
као суштину која побеђује свако зло, па чак и саму смрт. У приповетки „Аска и вук“ говори
нам о овци која игра своју игру за живот и која ствара уметност, а није ни знала да је
уметница. Аска је била расејана и немирна али у исто време била је радознала и смела јер
је лутала по усамљеним и непознатим пределма које је сама проналазила и није следила
своју мајку и остале овце из стада. Била је своја и посебна као и сви уметници. Аска се
једног дана занета својом игром нашла испред страшног вука. Пошто није имала никакве
шансе да преживи, из очајања је почела да игра. Та игра је постала најважнија представа у
њеном животу и добро је знала да ни једног тренутка не сме да стане. Када је искористила
знање научено у школи, кренула је у непознату игру и употребила сву снагу и вештину како
би очарала вука. Он је био изненађен и радознао и зато је одлучио да се прво нагледа овог
чуда, па тек онда да је поједе. Својом игром за живот Аска је успела да превари икусног и
лукавог вука, који је занет лепотом њене игре постао лака мета за чобане.
Андрић нам казује како уметност и воља за животом побеђују све па чак и смрт, а
свако право уметничко дело је човекова победа над пролазношћу живота. Живот је уствари
дивно чудо, а уметничка дела имају трајну вредност и не знају за смрт и умирање. За мене
је уметност живот јер најтеже је умети живети.
Марија Божанић VI2
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Ускршње радионице
Током априла у нашој школи
у сва три објекта одржане су
ускршње радионице са ученицима
млђих разреда. Вероучитељи су
са ђацима разговарали о Васкрсу,
васкршњем посту и обичајима у
вези с овим празником у нашој
околини.
Затим
су
ученици
цртали и правили колаже на
задату тему.
Ученици старијих разреда су
правили паное на којима су
представили живот и страдање
Господа Исуса Христа, писали су
о васкршњим недељама поста или
о неким народним обичајима и
веровањима о овом празнику.
У Поповићу је одржан час
тематске наставе у свим одељењима
са темом Easter. Ученици су правили
маске
са
ликом
Усршњег
зеца,
одгледали два анимирана филма са
истом тематиком и играли уз ускршње
песмице.
На тај начин упознали су се са
прославом Ускрса у Енглеској.

Такмичење у фарбању јаја
Након литургије 7. априла 2018. у порти
цркве Свети Георгије одржано је такмичење у
фарбању јаја. Било је много такмичара из наше
школе. Сви смо се трудили да што лепше украсимо
јаја. Користили смо боју за јаја, темпере,
фломастере, разне шљокице и сличице. Уживали
смо током рада и са нестрпљењем ишчекивали
резултате такмичења.
Прво место за старији узраст освојила је
Јована Косанић ученица V1. Ученица Милица
Трајковић I1 освојила је друго место, а Ана
Божанић II1 треће место. Победници су добили
иконе, свеће и крстиће.
Сви смо се лепо провели и следеће године
наставићемо ову лепу традицију у фарбању
ускршњих јаја.
Јована Ољача V1

Марија Јовановић III1
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Међународни дан књиге и ауторских права
Међународни
дан
књиге
и
ауторских
права
обележили смо и ове школске године 23. априла 2018. На
часу, ком су присуствовали ученици који воле да читају
заједно са наставницама српског језика Данком Стојановић
и Марином Луковић, разговарали смо о књигама које
читамо. Свако је имао прилику да представи своју
омиљену књигу и препоручи осталим ученицима. Катарина
Бранковић је заинтересовала све својим приказом
„Загонетних прича“ Уроша Петровић и читала нам је
изабране загонетне приче које смо сви заједно решавали.
На овом часу похваљени су ученици са навећим
бројем позајмљених књига из школске библиотеке: Вељко
Ристић VI1, Љиља Савић VII1, Тања Павловоћ V1. Час је био
јако забаван и креативан.
Сара Павловић VIII1
Обележавање Међународног дана књиге и ауторских права наставило се и следећег
дана, 24. априла посетом наше истакнуте књижевнице Весне Алексић. Књижевним радом
бави се од 1987. године. Написала је преко двадесет књига и сликовница, радио драма и
монодрама за децу. Добитница је многих награда и признања. Роман „Звезда ругалица“
добио је награду Невен, збирка прича „Ја се зовем Јелена Шуман“ награду Политикиног
Забавника, роман „Марија Модиљани“ Награду Матице српске у Новом Саду, роман
„Крокодил пева“ проглашен је најбољом дечјом књигом на херцегновском „Тргу од књиге“,
за укупан допринос стваралачком изразу у писању за младе добила је Змајеву награду
2004. године.
У пријатном дружењу Весна Алексић је
разговарала са ученицима наше школе о
књижевности и о потреби да се чита. Истакла
је да читањем деца развијају и срце и мозак,
емоције и машту. На питање да ли су јој важне
награде које је добила и колико је оне
мотивишу да даље пише и ствара, одговорила
је да признања свакако пријају, али да јој је
битније да својим делом дотакне неко дете и
заинтересује га да чита и евентуално пише.
Рекла је да писци за децу имају велику
одговорност јер на неки начин васпитавају
децу, обликују њихову свест и машту,
подстичу их да пишу, мисле и размишљају.
Сматра да књиге за децу морају да имају
срећан крај, јер је потребно да поред
свакодневних
породичних
и
школских
проблема, деца безбрижно зароне у један
диван свет у коме су чуда могућа.
На крају дружења наша књижевница је
деци говорила шта је волела да чита као дете
и препоручила им шта би требало и сами да
читају, од стрипова, преко Политикиног
Забавника
до
дела
домаће
и
светске
књижевности за децу.
Катарина Бранковић, ученица VI2, читала
је изабрани део романа „Марија Модиљани“ и
заинтересовала ученике да га прочитају. Како
наша библиотека нема овај роман, Весна
Алексић нам га је радо поклонила.
Марина Луковић
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Рекреативна настава
Ученици
млађих
разреда
наше школе и њихови учитељи
боравили су на Митровцу на Тари
у периоду од 10. до 17. априла
2018. године.
Боравак је био испуњен
разноврсним активностима током
целог
дана.
Након
јутарње
гимнастике ученици су ишли у
шетње и излете до Тепих ливаде,
Тисовог двета, ловачке Чеке и
хранилица за срне. Време после
ручка било је испуњено спорско
рекреативним садржајем. На фудбалском терену организоване су
различите игре: фудбал, између
две ватре, полигон спретности,
орјентациони крос. У такмичењу у
фудбалу
између
школа
наши
ученици су освојили прва два
места.
Вечерње друштвено-забавне активности биле су посебно привлачне за ђаке. Оне су
биле разноврсне и чиниле су их различити квизови и надметања: Ревија фризура,
Маскенбал, Покажи шта знаш… Ученици су показали своје знање и способности и добили
заслужене дипломе.
Школа у природи омогућила је ученицима да стекну основна знања о природи и
екологији. Ђаци су стицали радне и хигијенске навике, дружили се и учили да поштују
правила заједничког живота и правила понашања у природи. Тиме су, по мишљењу
учитеља, остварени сви планирани циљеви овог вида наставе.
Гордана Косанић, наставник
Утисци са Таре
На Тару смо стигли 10. априла 2018. године. Собе су нам биле лепе и чисте. Храна је
била добра. Сваког дана смо ишли у шетње. Највећи утисак на мене је оставило дрво које је
медвед огребао шапом пре двадесет година. Сваке вечери ишли смо у дискотеку. Наше
одељење је освојило награду у такмичењу за најепшу фризуру. Добили смо и диплому на
такмичењу „Покажи шта знаш“. Два дана пре поласка кући, радили смо тест о томе колико
смо научили о Тари. После смо у групама правили паное о медведима. Научили смо и химну
Таре.
Ова рекреативна настава ми се много свидела и волела бих да поново дођем на Тару.
Анђела Стојановић IV2
Успомена са Таре
Многе ствари ћу заувек памтити са ове
рекреативне наставе али нарочито ми се
свидела шетња до Тепих ливаде. Потоји
легенда да се испод Тепих ливаде налази
корњача Милица. Када ми скачемо по њеном
оклопу, тресе се земља. То је било
невероватно. Прво су скакале девојчице, а
после и дечаци. Сви смо очекивали да ће
ливада бити травната површина без дрвећа, али смо се преварили. Тепих ливада није тако
изгледала, била је обрасла дрвећем и жбуњем. Било је задивљујуће.
Ово ми се много свидело и када бидем била мајка причаћу својој деци о невероватној
Тепих ливади.
Нађа Ђаковић III3

Школски лист Чаролије, страна 13

Занимљив догађај са Таре
Било је многих занимљивих догађаја, али бих издвојио такмичење у
фудбалу. Терен је био велики. Изгубили
смо, али се нисмо много разочарали.
Лепо смо се забављали. Свидео ми се и
Мост пријатељства за који се верује да,
када га пређемо са неким држећи се за
руке, остајемо заувек пријатељи. Ја сам
га прешао са Вуканом и Павлом.
Вељко Симић II2
Утисци са Таре
На Тари смо се дивно провели.
Свашта смо видели и доживели. Мост
пријатељства је био диван. Легенда каже
да сви који заједно прођу тај мост остају
пријатељи
заувек.
Близу
њега
је
Панчићева оморика. Људи верују да када
на њу ставимо дланове и замислимо
жељу, жеља ће се остварити. И ја
верујем у то и једва чекам да ми се
оствари жеља коју сам замислила .
Током једне шетње видели смо дрво
које је медвед загребао својим канџама.
То је било нарочито узбудљиво.
На Тари је било јако лепо. Уживали
смо сваког дана и једва чекам да се
поново вратим на Тару.
Јована Вуковић II2

Планина Тара
Зелена велика планина Тара
обожавају је деца мала,
за њих је она мирна оаза,
препуна је здравља стаза.
Уживали смо у њеним чарима,
шетали смо по њој данима,
видели смо ловачку чеку
и у шуми срели уплашеног зеку.
Прошетали смо Тепих ливадом,
срели се са једним белим стадом,
упознали станиште Тарског меде
и научили шта вук једе.
Митровац, дечје одмаралиште,
било нам је на кратко станиште.
У њему смо се дружили и спавали
и свако вече дивно забављали.
Ученици I3 и III3
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Успеси ученика
Ученици наше школе су у школској
2017/2018.
години
постигли
одличне
резултате на општинским такмичењима.
Географија
Јована Поповић VII2, друго место и треће
место на Окружном
Српски језик
Катарина Бранковић VI2, друго место
Александра Милутиновић VII2, друго место
Никола Радовић VIII2, друго место
Јована Ољача V1, треће место
Никола Милошевић V2, треће место
Ана Марковић VI1, треће место
Биологија
Нина Павловић V1 , прво место
Тања Павловић V1, треће место
Дамњан Милутиновић V2, треће место
Тамара Трајковић VII1,треће место
Историја
Драган Ољача VI1, треће место
Никола Радовић VIII2, треће место
Математика
Ђорђе Петровић III2, треће место
Никола Милошевић V2, друго место
Јована Ољача V1, треће место
Катарина Бранковић VI2, друго место
Николина Петровић VIII2, треће место
Књижевна олимпијада
Сузана Стевановић VII1, прво место
Јована Поповић VII2, друго место
Сара Павловић VIII1, треће место
Такмичење рецитатора
Михаило Ићитовић VIII2, прво место
Јована Глишић V1, треће место
Физичка култура
Кошарка
Дечаци VII и VIII разред, прво место,
Девојчице VII и VIII разред, друго место
Мали фудбал
Дечаци VII и VIII, разред друго место,
Рукомет
Дечаци VII и VIII разред, друго место

Ана Марковић VI1
Ана Маковић VI1

Конкурс Живот је леп
Ликовни конкурс:
Анђела Лучић IV1, прво место
Тијана Грујић III2, друго место
Кристијан Марјановић III3, треће место
Катарина Бранковић VI2, прво место
Лука Војиновић VII2, друго место
Сара Ристић VI3, треће место
Литерарни конкурс:
Анђела Стојановић IV2, прво место
Ана Божанић II1, друго место
Наталија Микић IV1, треће место
Марија Бижанић VI1,прво место
Никола Милошевић V2, друго место
Јована Глишић V1, треће место.
Мали фудбал:
Екипа VIII разреда, прво место
Екипа VI разреда, друго место
Екипа VII разреда, треће место
Полигон препрека:
Екипа III разреда, прво место
Екипа II разреда, друго место
Екипа I разреда, треће место

Јована Поповић, ученица VII2, освојила је
треће место на градском такмичењу из географије.
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Дан школе
У препуној сали Дома месне заједнице у Малој Иванчи
одржана је 24. маја 2018. свечана приредба поводом Дана школе.
Учествовали су ученици из сва три објекта наше установе. С
обзиром на то да је Република Србија ове године по први пут
званично 24. мај, Дан Ћирила и Методија, прогласила државним
празником, осмислили смо програм који је по својој концепцији и
тематици био у складу са овим важним датумом.
У уводном делу програма наши ученици су подсетили све
присутне на важност мисије коју су остварили Ћирило и Методије
међу словенским живљем и почетке писмености на нашим
просторима. Наглашена је и потреба неговања занемарене идеје о
јачању међусобних културних и језичких веза међу словенским
језицима. У наставку су презентоване дивне хорске и рецитаторске
тачке посвећене чувеној солунској браћи, писмености и језику.
У другом делу програма приказане су две веселе
драматизације. Прву су извели ученици из Малог Пожаревца, по
мотивима романа „Хајдук у Београду“ Градимира Стојковића и на
духовит начин посведочили о томе да ђаци понекад, осим
описмењавања и знања, у школи имају и неке своје друге
Анђела Павловић VI1
приоритете. Сегментом из Нушићевог „Аналфабете“ ученици из
Мале Иванче су на ведар, али и сатиричан начин показали како изгледа када на важне
функције у друштву дођу људи којима писменост и образовање нису јаче стране.
Програм је настављен уз звуке старих српских мелодија које је на хармоници извео
ученик Денис Бошњаковић, а у патриотском духу је и завршен, ученице петог и шестог
разреда су отпевале песму „Земљо моја“, а Михаило Ићитовић је јако надахнуто
одрецитовао песму „Јевропи“, Ђуре Јакшића, са којиом је ове године и победио на
Општинском такмичењу рецитатора. Веома бројна присутна публика је срдачним аплаузима
и комплиментима показала да је заиста
уживала у свим тачкама које су приказане.
По завршетку приредбе, директорка
школе Ксенија Илић је пригодним књигама
наградила све наше ученике који су
остварили добре резултате на протеклим
такмичењима. Такође, поделила је захвалнице свим наставницима који су припремали
ученике за та успешна надметања у знању.
Потом је угледне госте, родитеље и
колеге позвала на свечани ручак који је
приређен у просторијама школе.
Данка Стојановић
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Катарина Бранковић VI2
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Живот је леп
Веће ГО Сопот и Одбор за превенцију болести зависности већ шеснаесту годину
заредом организује литерарно, ликовно и спортско такмичење. И ове године ученици наше
школе радо су учествовали у овој манифестацији и израдили много ликовних и литерарних
радова. За ученике старијих разреда је организован турнир у малом фудбалу, а за млађе
полигон препрека.
Центар за културу општине Сопот је 23. маја 2018. године организовао завршну
свечаност и уручивање награда за конкурс „Живот је леп“.
Присуствовали су и наши награђени ученици: Анђела Лучић IV 1, Тијана Грујић III2,
Кристијан Маријановић III3, Катарина Бранковић VI2, Лука Војиновић VII2, Сара Ристић VI3,
Анђела Стојановић IV2, Ана Божанић II1, Наталија Микић IV1, Марија Божанић VI1, Никола
Милошевић V2 и Јована Глишић V1. Они су као награде добили књиге и прибор за цртање и
сликање.
Марина Луковић

Катарина Бранковић VI2

Живот је леп
Живот је леп кад
Живот је леп кад
Кад срце је твоје
Живот је леп кад
Живот је леп као
Живот је леп као
Живот је леп као

ниси сам, кад имаш неког да са њим поделиш дан.
искрен ти си, кад себичан и похлепан ниси,
пуно топлине, пуно нежности и ведрине.
срећан ти си што некоме помогао си.
неки сан кад својом добротом некоме улепшаш дан.
сунце жарко, када неког загрлиш ако му је хладно.
најлепши цвет кад умеш да опрашташ и волиш цео свет.
Наталија Микић IV1

Живот је леп
Наш је живот много вредан јер је само један.
Њега свако воли и за њега се стално бори.
Живот је леп јер нам много чари пружа.
Кад живимо у слози, он је као мирис ружа.
Људи треба њему много да се диве,
Јер када су сви срећни, много лепше живе.
Ана Божанић II1
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Живот је леп
У раном детињству била сам опчињена бајкама. Могла сам сатима да слушам маму док
ми их чита. Маштала сам о неким чаролијама и дворцима, раскошним хаљинама, бисерима...
Ипак, већ дуго времена су ми драже неке друге приче.
Рецимо, прича о мом животу је сасвим обична, али врло лепа. Живим у малом лепом
селу недалеко од нашег главног града. Овог априла оно је и без чаролије потпуно чаробно.
Крошње кајсија, трешања и јабука су толико дивне. Кроз такве пејзаже сваког дана идем у
школу, имам другове и другарице, уживамо сваког дана у учењу, дружењу, нашим шалама и
ситним радостима. Када стигнем кући, увек се загрлим са мамом, мало се шалим са татом,
затим одлепршам мало до баке и онда радим домаће задатке. Посебно волим да читам своје
омиљене књиге и да се слатко кикоћем после прича Игора Коларова, Дејана Алексића и
Бранка Стевановића. Пронађем ја времена и за свог шашавог кућног љубимца Клифија. То
је мали риђи пас који потпуно полуди од радости када му приђем. Скаче, скичи, пружа
шапицу, маше репом, гледа ме својим цаклећим окицама и сваки пут ми опрости што му не
посвећујем времена колико би он хтео. Уживам и у редовним састанцима наше фолклорне
секције, припреми нових дивних кореографија и нашим наступима. Ипак, више од свега
волим када мама и ја имамо слободног времена и по цео дан проведемо у граду. Гледамо
представе и филмове, уживамо у шетњи, испробавамо нека нова јела или слаткише,
обилазимо излоге, купујемо оно што нам је потребно и увек се вратим кући са неком новом
књигом за моју драгу личну библиотекицу.
Ето, као што сам рекла, нема никакве чаролије, а ипак је у мом животу све тако лепо
безбрижно и испуњено. Има само једна ствар коју бих, кад бих могла, чаробним штапићем
мењала, а то је да будем ближе мојој другој баки и најближој родбини која живи у Црној
Гори. Ако то није могуће, ја се онда потрудим да свако лето које проведем са њима буде
незаборавно, пуно смеха, шетњи, купања, сладоледа дружења и љубави који су важнији од
свега. Волела бих да свако дете има овако лепо и безбрижно детињство.
Анђела Стојановић IV2
Сара Ристић VI3

Живот је леп
Живот је најдрагоценији поклон који смо сви добили. Само га треба проживети на
прави начин. Људи понекад, у неким тешким тренуцима, посегну пороцима који их одведу
на погрешан пут. Алкохол и дрога су неки од њих. Узимајући их човек уништава и свој и туђ
живот. Постаје болестан странац који губи себе и своју породицу. Пате сви око њега и он.
Много младих пуши, а дувански дим уништава организам. Дрога је велики зид који може да
уништи будућност младог човека. Морамо се одупрети таквим искушењима. Ма колико нас
неко убеђивао, алкохол и дрогу не треба узимати. Срећа се не налази у тим стварима. Срећа
је у породици и љубави. Лепота је у пролећном јутру, у капи кише, у пахуљи снега.
Живот је леп ако се поштује и воли - дата нам је прилика, треба је искористити.
Никола Милошевић V2
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Живот је леп
Живот је леп онолико колико
му ми сами дозволимо да буде.
Свако од нас има право да изабере
какав живот жели да живи. Има
толико ствари које сви могу да уче
како би им живот био леп.
Понекад нисмо свесни колико
нам је лепо и тек када видимо или
чујемо да се нешто ружно десило
неком другом, схватимо колико смо
срећни. Најважније особе у нашим
животима су наши родитељи и они
су ти на које се ми угледамо и од
Лука Војиновић VII2
њих зависи и наш будући живот.
Због тога сви родитељи треба да проводе што више времена са својом децом и да са њима
уживају у свим лепим стварима које им живот нуди.
Често чујемо реченицу „Срећу чине мале ствари“, али исто тако често видимо да је се
многи не придржавају. Сви негде јуре и журе да зараде што више новца, да својој деци
пруже и оно што им треба и оно што им не треба, јер како кажу сва деца то имају, па мора и
њихово дете. Мислим да је то нешто што деца мање желе, од љубави и пажње својих
родитеља.
Сами родитељи нам причају како су они имали много мање него што ми имамо данас, а
били су много срећнији од нас. Због тога треба мало мање да раде и да заједно са својом
децом што више уживају у животу. Одлазак у природу, биоскоп, позориште, на спортске
догађаје само су неке ствари које живот чине лепим, а и не коштају много. Онда дође и
тренутак када деца одрасту, па уместо са родитељима желе да иду са својим другарима, али
то је све део живота и треба их пустити да сами бирају са ким желе и где да иду, јер су
имали добар пример родитеља.
Наравно, најважнија ствар која живот чини лепим, јесте здравље. Када сте здрави, сви
проблеми и препреке на које наилазимо могу да се реше и превазиђу. Иако је живот много
леп, исто тако је и кратак да бисмо га трошили на глупости и ружне ствари и због тога треба
уживати у њему сваког дана.
Другари, осмех на лице и не дозволимо животу да само прође поред нас или да нас
одведе странпутицом, него искористимо све чари и лепоте које нам нуди, на прави начин.
Марија Божанић VI2
Извештај о конкурсу „Живот је леп“
У среду 23. маја 2018. године, сви ученици који су учествовали на конкурсу „Живот је
леп“ и чије је литерарне и ликовне радове жири прогласио за најбоље, били су у Сопоту на
додели награда у Центру за културу.
Када смо стигли у Сопот, прво смо обишли изложбу слика наше чувене сликарке Оље
Ивањицки. Видели смо део њених слика које су изложене у Ценрту за културу. Разговарали
смо о њима. Препознали смо Лазу Костића, Ленку Дунђерски, Његоша. Допали су нам и се
цртежи којима је илустровала позната дела домаће и светске књижевности. У галерији су
били изложени и њени романи. Надам се да ћу ускоро бити у прилици да неки од њих
прочитам. У следећој просторији били су изложени предмети из римског периода. Могли смо
да видимо римске новчиће, накит, оружије и алат за ископавање руда. Космај је био један
од најважнијих римских рудника. Посебну пажњу су нам привукле камене секире из
винчанског периода које су пронађене на Друминама. Било је узбудљиво сазнање да су
нашим селима пролазиле толике цивилизације из неких давних времена. Када смо завршили
разгледање овог минијатурног музеја, погледали смо програм који су нам припремили
предшколци и ученици првог разреда из Рогаче. Након тога, организатори конкурса
поделили су нам награде које су нам се веома допале. Ученици који су текстом показали да
је живот леп, добили су књиге и свеске, а ученици који су урадили цртежима, добили су
прибор за цртање.
Веома ми се свидео овај конкурс јер смо могли да искажемо мишљење о болестима
зависности и будемо креативни.
Катарина Бранковић VI2
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Читам, па шта?
Ове школске године ученици наше школе учествовали су на конкурсу „Читам, па шта?“
који је расписала Библиотека града Београда. Циљ конкурса је промовисање читања и
развијање критичко-уметничког односа прама књизи.
На конкурс се одазвао велики број ученика, али су школски ниво такмичења прошли
само Симонида Марковић III1, Ђорђе Петровић III2, Анђела Стојановић IV2 и Катарина
Бранковић VI2. Они су читали, писали извештаје о прочитаним романима, цртали
најузбудљивије сцене из њих и својим залагањем прошли неколико етапа током такмичења
и доспели до финала.
Надамо се да ће следеће године на овом дивном такмичењу учествовали још више
ученика и остварити боље резултате.
Марина Луковић
„Доживљаји мачка Тоше“, Бранко Ћопић
На самом уводу у роман, машту ми је заголицало нешто врло занимљиво.
Прича је написана према дневнику једног мачка по имену Тоша који је уједно и главни
јунак. Он пролази кроз многобројне авантуре, а на том
путу га прате чича Триша, пас Шаров и миш Пророк.
Помислио сам како је могуће спојити све те неспојиве
ликове у стварном свету: мачка, пса и миша. Убрзо сам
открио шта све може учинити снага љубави и
пријатељства. Мачак Тоша, који је приказан као лопов
са много лоших особина, постао ми је драг и
симпатичан.
Прошао је кроз многе недаће не би ли се
променио и дата му је друга шанса. Научио је своју
лекцију, а са њим заједно и ја.
Ђорђе Петровић III2
„Овако је то било“ Бранко Стевановић
Необично обичне приче
Једна од најнеобичнијих књига коју сам до сада
прочитала је књига Бранка Стевановића „Овако је то
било“.
Књига има 28 прича или боље речено причица,
пошто неке од њих имају само пар редова. На први
поглед ништа их не повезује, али ипак све имају нешто заједничко, говоре о детињству и
скоро све су врло духовите.
Сетимо се оне где је главна јунакиња управо сама прича која се још пре свог настанка
посвађала са писцем (тај део ме је баш забавио и подсетио на предивну књигу Дејана
Алексића „Кога се тиче како живе приче“), затим се ређају смешни детаљи: писац се рецимо
чуди неком свом „глупом наслову“ или нам се поверава како је први пут бежао од куће са
три и по године, али је огладнео, па није далеко одмакао, те „од тада бежи у себи“.
Занимљива је прича о причи коју заправо писац не дозвољава читаоцу да чита, плаши
га богињама и другим заразним болестима, прети да ће му порасти бркови и реп ако се само
приближи његовој причи. У складу са необичним причама су и њихови јунаци. Један се зове
Клокобућкозглавкоздравкобрчковић, а други врло једноставно: Досада.
Ипак, у овој збирци има и оних обичних лепих и топлих прича, као што је прича
„Случај теткице Софије“ која говори о нежној жени која је много волела децу и животиње.
Највише од свих ми се свидела прича „Слово о речима“. У њој писац тврди да би могао
живети и без гласа, али без речи никако јер су му оне као кисеоник потребне и
представљају његов алат и играчке, заправо цело његово богатство. Писац ту показује како
се може играти речима и како може бити врло забавно када од њих правимо палиндроме и
анаграме. Ових дана покушавам да и сама направим неке.
Морам признати да у овој збирци има и пар прича које нисам сасвим разумела, али и
из тог разлога знам да ћу се овој књизи опет вратити.
Анђела Стојановић IV2
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„Журкa“, Миленко Матицки
„Иду у собу и учи!“ „Зар је могуће? Још један кец на контролном из математике!“ „Ако
овог пута на одговарању не добијеш већу оцену од кеца, све ћу ти укинути!“
То су само неке од реченица које су родитељи изговарали својој деци, а и дан данас
их изговарају, како би их подстакли да што више уче и буду приврженији школи, знајући да
без ње не могу постићи ништа. Наслушала су се деца тих њихових лекција и савета и већ
одавно маштају о неком чаробном свету у којем има свега и свачега, а само нема – школе.
Тако је било и код Абаџијевића, једне петорочлане породице. Тата Миле и мама Јуца имали
су троје деце, сина Будимира, ћерку Зољу и сина. Свој живот, типичан за једног тинејџера у
виду дневника, представља нам Будимир - Буда и ту описује све своје доживљаје. Са својим
строгим тата Милетом се не слаже баш најбоље, јер очеви принципи захтевају добре оцене,
а ту Буда баш и не блиста, за разлику од своје сестре, одликашице Зоље. Тако је једног
дана, сасвим случајно, док је тата Миле своју породицу извео у кафану, запазио брата и
сестру, Немце, који су се скоро доселили у Земун и од кафане направили лом. То су били
Кристијан Шваба и Ања Швабица, која је Буди запала за око. Упознавши се са Кристијаном,
а затим и са његовом сестром, схвата да су помало чудни и да не треба да се упушта у
озбиљне разговоре са њима, јер није сигуран да ли ће га можда преварити.
Након поделе ђачких књижица, Буда није остварио неки резултат и то је значило да не
може да иде на журку усељења на коју су га позвали оно двоје Немаца, али је мама Јуца
убедила тату да га пусти. Све у свему, Зоља и Буда отишли су на журку. На њој је било
веома занимљиво. Шта све јадни Буда није доживео. После малог блама, Ања га стално
шетка, час је са њим, час је са Џегером. На крају је Буда извукао дебљи крај. Добио је
велике батине од Џегера и испао смешан и избламиран, па је у том стању замрзео све. Зар
је могуће да су му се сви подсмевали, па чак и Ања? Одлучио је да је заборави, али опет,
љубав чини своје. Већ сутрадан тако љут и свеже свестан шта се догодило на журци, одлази
са Ањом у биоскоп и загонетку да ли они гаје једни према другима симпатије, окончавају
пољупци током филма.
Ово је веома леп роман и баш за мој узраст. Није ми се допало што тата Миле
пристиска своју децу да морају да уче, да буду одлични ђаци. Таквим поступцима родитеља
деца ће све мање учити и губити поверење у њих. Било би боље да он мало попусти са тим
принципима и да деци да одахну. Школски дани се више никада неће вратити и зато их
треба провести што се боље може.
Све у свему, радња ми је била веома занимљива, али бих књигу препоручила мало
старијој деци.
Катарина Бранковић VI2
„Судбина једног Чарлија“,Александар
Поповић – Живот није бајк
Да ли сте икада помислили да и мачке,
баш као и људи, могу имати своју судбину?
Мачак Чарли, главни јунак, доживео је
мноштво незаборавних авантура након што га је
мајка оставила желећи му бољу судбину од оне
коју је она имала. Од тог момента у његовом
животу преплићу се и туга и срећа. Чарли
упознаје много различитих људи. Од усамљеног
и уплашеног мачета постаје искусан и мудар
мачак
са
богатим
животним
искуством.
Повремено сам га замишљао као неког
усамљено дечака. Читајући роман, схватио сам
да живот није бајка, да је пун и лепих и тужних
тренутака.
Са мачком Чарлијем учимо и постепено се
припремамо за живот. Из романа сам научио да
су нам родитељи најискренији пријатељи без
обзира што нас некада наљуте њихови
поступци.
Ђорђе ПетровићIII2
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„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић
Срећа је као стаклена чаша, треба је чувати и пазити
Роман за децу „Судбина једног Чарлија“ има много ликова и догађаја. Главни лик је
мачак Чарли којег пратимо од тренутка када га је омацила жута мачка, па до његове
старости. Његова мама није желела да Чарли заувек буде ноћни чувар у месарници, већ
бродски мачак који ће путовати по целом свету. Једне ноћи извела га је из кутије и одвела
далеко од месарнице. Иако је жута мачка тада мислила да ради најбољу ствар за њега, ту
није правилно поступила. Синчић је био мали и неискусан, а она га је гурнула уплашеног у
свет. Он није знао шта је мрак. Он је био сироти мали остављени мачак који је много
плакао, а сузе није имао ко да му брише. Била сам много тужна док сам читала и мени су
сузе клизиле низ лице. Плашила сам се шта ће даље бити са њим.
Када је свануо дан, мој мали другар, за кога сам почела јако да стрепим, срео је једног
финог капетана и његову кћер Виолету. Постали су пријатељи. Са њима је путовао и научио
шта су таласи и шта је море. Као право мало радознало дете волео је свуда да се завуче, да
пипне, грицне, а највише да стоји на огради брода. И тада је, када је упао у воду, схватио
да је море мокро, хладно, дубоко и мекано. Осмех ми је био на лицу док сам читала о том
периоду кад је био са Виолетом, девојчицом која га је волела и пазила. Смишљали су за
морнаре смешне представе, цртали морнарима смешне бркове. Мачак Чарли био је срећан.
„Али срећа је као стаклена чаша, треба је чувати и пазити“. Мачак то није знао. Једном када
су стигли до обале и заједно изашли да прошетају, док је гледао балконе, изгубио се. И као
дете када се изгуби, тражио је помоћ полицајца, док је јурио ка броду, срео је напуљске
мачке и ту се задржао и брод је отпловио.
Опет је остао сам на свету. Срео је још једну девојчицу која се зове Виолета, али она
није била тако добра као његова Виолета са брода. Та Виолета заједно са својом сестром је
продавала шешире и мачак им је помогао јер је умео да говори. Када им више није био
поребан, брзо су га се ослободиле. Осетио је опет да је сам на свету и да га нико не воли,
да ником није потебан. А затим упознаје циркуску Виолету, она га волела баш као и прва
Виолета. Заједно су радили у циркусу, спремали су представе за децу. Обоје су стекли
славу, сви су за њих знали. И баш када сам помислила да ће мачак остати са њом заувек,
једне вечери десила се несрећа, заједно су пали са љуљшке. Њихови животи су се у том
тренутку скроз променили.
Десиле су се страшне ствари. Девојчица је изгубила једну ногу, а мачак је поломио
две. Осетила сам велику неправду, и схватила да је слава пролазна, а кад она прође сви те
забораве.
Чарли среће капетана са почетка романа и његову братаницу. Његова Виолета је била
одрасла девојка, али он то није могао да разуме. Ова девојчица није могла са њим стално
да се игра, већ га је терала да рачуна. Зато је већи део дана проводио на тавану. И ту, на
тавану, десио се један прелеп сусрет. Најлепши део романа је када мачак Чарли среће своју
мајку и када јој прича где је све боравио.
И тако, Чарлија сам упознала кад је био мало незрело маче, а на крају романа то је
био мачак са великим искуством који одлази у заслужну пензију.
Овај роман има ведре и лепе догађаје да би деца била лепо расположена, смешне да
би се деца смејала, озбиљне како би научили децу шта је то живот и да нису сви људи које
срећемо у животу добронамерни. Треба се озбиљно спремити за живот, а најбоље ћемо то
урадити ако стичемо што више знања и ако научимо шта је то лепо и правилно.
Симонида Марковић III1
„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Ми смо те приче
Када сам угледао наслов ове књиге, осетио сам велику потребу да што пре одгонетнем
ту мистерију. И кренуо сам у поход.
На том путу наишао сам на разне приче које се понашају као људска бића, само у
облику слова закључаних између корица књиге. Сваку причу из збирке повезују смех и
духовитост. Јако сам се забавио док сам читао. Приче, као главни јунаци, су зевале, биле
размажене, празне. Била је и једна која је упорно покушавала да ми побегне.
Схватио сам после дужег размишљања да смо ми заправо те приче, баш свако од нас,
сваког дана, са пуно врлина и мана.
Ђорђе Петровић III2
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„Мач кнеза Стефана“, Драган Лакићевић - Занимљива прича из прошлости
Моје омиљене књиге
најчешће
имају
неке
занимљиве женске ликове
као што су Лота, Сара Кеј
или Пипи Дуга Чарапа, а
врло радо сам читала и оне
о српским принцезама и
краљицама: Оливери, Симониди и Јелени Анжујској.
Зато ми се књига „Мач
кнеза Стефана“ учинила као
једна од оних које бирају
дечаци. Ипак, не волим да
Анђела Стојановић IV2
одустајем од књига само
због првог утиска и то се
овога пута „исплатило“.
Прочитала сам врло
необичну и занимљиву књигу која говори о прошлости нашег народа, о турском времену,
хајдуцима, гусларима и многим занимљивостима које се тичу наше историје, легенди и
митова, а о којима нисам много знала. Радња романа се дешава у време турске власти у
једном српском селу где Турчин Османага злоставља и понижава мештане, мучи их и убија без
кривице, отима њихову имовину и надгледа сваки њихов корак. Људи живе у страху,
сиромаштву и без икакве слободе. Ипак, трпе све невоље и неправде све до једног догађаја
који их је нагло окупио и натерао да се одупру. То је била Османагина дрска одлука да из
манастира, из гроба кнеза Стефана Немањића, отме мач за који су сви Срби веровали да има
чудесну моћ и да их штити. Тада на сцену ступају врло занимљиви ликови који имају
заједнички циљ да по сваку цену врате мач. Најзанимљивији међу њима је Бели – једини човек
коме ни Османага не сме ништа, не успева му чак ни да га надгледа и зазире од њега.
Постојало је и веровање да Бели има преко сто година упркос лицу које није старо. Поред њега
највише су ми се допали ликови мојих вршњака са необичним именима као што су: Миоша,
Добрија и Мерима. Ликови дечака су стекли моје симпатије због своје храбрости, скромности и
решености да се до последњег даха боре за слободу свог народа, а против Турака због којих су
обојица постали сирочад. Мерима је српска девојчица којој је лукави Османага такође убио
родитеље, а њу је поштедео и усвојио желећи да је однегује за свог сина, али ће она заједно са
дечацима много допринети хајдучком плану да се свети мач врати.
У овој књизи се преплићу реални људи и догађаји са оним легендарним и нестварним
као што су приче о Псоглави, овци са знаком ђавола или чудотворцу Виду који лечи људе од
свих болести и рана и увек зна, и без позива, коме је и где потребан. Мистериозна је и прича о
рогу чији чудни звуци увек заустављају Турке, а који користи хајдук Зека, за кога ћемо на крају
сазнати да је заправо Бели , као и ситуација када дечаци за једну ноћ постају одрасли. Све је то
повећавало узбудљивост романа као и моју наду да ће се главни ликови изборити за своју
слободу и праваду, што се и догодило.
У складу са дешавањима из прошлости су и многе старе речи које писац користи и које су
тако сачуване oд заборава, а мени су посебно драге оне које сам већ слушала у крају где живи
моја бака, па ми је она и објаснила шта значи савардак, вареника, грушавина, стожина, изба,
омар, љемез, ибрик и слично.
После ове књиге ћу врло радо потражити још неке текстове који говоре о прошлости мог
народа.
Анђела Стојановић IV2
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„Роња, разбојникова кћи“, Астрид Линдгрен – Прича о пријатељству
На почетку читања ове књиге, нисам била толико заинтересована за њу. Било ми је
прилично досадно. Али од петог поглавља постаје фантастично, не могу да се одвојим од
ње. Роња, главни јунак романа, упада у све занимљивије авантуре. Док сам читала,
замишљала сам да сам ја главна јунакиња. Помињу се бића из шведске митологије, харпије,
сиви бауци, гузуљци. Увек пукнем од смеха када прочитам ову реч – гузуљци. Свидео ми се
однос Роње и Бирка, нарочито њихова одлука да побегну у шуму јер не могу да поднесу
свађу родитеља. Мислим да бих и ја тако поступала да сам се нашла у сличној ситуацији.
Део када помажу кобили читала сам два пута. Очарао ме однос човека и животиње. Не
волим борбе и свађе, па бих те делове најрадије избрисала. Није ми се допало ни што је
умро Ћелави Пер јер не волим насиље и тужне сцене.
Крај романа ми је дао наду да ће ауторка можда да напише наставак. Што се тиче
превода дела, остало ми је нејасно шта значи реч „пртиснег“. Читајући ову књигу научила
сам да и непријатељи уз мало труда могу постати пријатељи.
Симонида Марковић III1
„Воли те твоја Клер“, Ивон Принц – Приказ дела
Клер, тринаестогодишња девојчица, налази се у периоду одрастања и није јој нимало
лако. Ћутљива је и нема најбољу другарицу, то јест, има Елсу, али она је измишљена и
дошло је време да се растану, јер Елса треба да иде у Париз.
Са другом Полом, којег није измислила, често се дружи и заједно воле да размењују
утиске о стриповима. У школи се често сусреће са најпопуларнијом девојчицом Џими
Џермејн која је нервира. Због презаузетих родитеља адвоката, Клер је често била усамљена
и сама је морала да проналази занимације, зато је и створила Елсу. Волела је своју тетку
којој се више поверавала него мами. У жељи да докаже да је боља у трчању од Џими
Џермејн откриће свој таленат и упознати се са Алисон, која ће јој, претпостављам, постати
најбоља другарица. У периоду када јој тетка отима симпатију, наставника физичког, када се
Пол сели, када мама напушта посао и посвећује се спремању хране, мало невешто, Клер
обузимају различита осећања која ће је, када се помешају, чинити веома збуњеном.
Међутим, све ће се рашчистити и доћи на своје место за њен рођендан.
Веома ми се допао овај роман, првенствено што као и Клер волим трчање и што ме је
подстакла да се још више трудим у тој дисциплини и остварим неки успех. У плану имам да
прочитам и остале делове овог романа, а вама бих за сада, уверена да ће вам се веома
допасти, препоручила за почетак овај.
Катарина Бранковић VI2
„Девојчица са Шестог Месеца“, Муни Вичер
Једна необична загонетка
Доживела сам незаборавну авантуру са Нином, девојчицом са Шестог Месеца, и њеним
другарима. Десетогодишња Нина живела је у чудној породици; била је одвојена од
родитеља због њиховог великог посла, живела је са једном добром и једном лошом тетком,
а њен деда Миша је био алхемичар. Због једне трагедије Нина ће отићи да живи у дедину
вилу и мораће да заврши све оно што он није стигао. Њен задатак је био да спасе Ксоракс,
Шести Месец, од злог чаробњака Каркона. Друштво јој прави четворо деце која су од
велике помоћи и двоје деце која су само правила штету.
Од свих необичних ствари које сам доживела заједно са Нином, највише сам заволела
дедину радионицу, јер у њој нема шта нема. Ту је Нина експериментисала, правила разне
прашкове, тражила одговоре на многобројна питања, па чак путовала на другу планету.
Стварно јој се дивим што је имала храбрости да све то уради. Она је стварно храбра и
спретна и својим трудом некако је успевала да прелази преко свих проблема који су сами
ницали. Дивим се и ауторки Муни Вичер што је успела да створи тако дивне ликове и
направили чаробан роман. Трудила сам се да што пре завршим домаће задатке и друге
обавезе како бих време које ми преостане предала прекрасним странама. Желела бих да се
на основу овог дела сними филм и замишљам како би све то изгледало, ко би били глумци и
каква би сценографија била.
Са задовољством препоручујем да прочитате овај роман.
Катарина Бранкови ћVI2
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„Аги и Ема“, Игор Коларов - Једно необично пријатељство
Пре књиге „Аги и Ема“ прочитала сам још једну књигу Игора Коларова која се зове
„Русвај“ и то је можда најдуховитија и најлуцкастија књига коју сам читала. Очекивала сам
толико смеха и од романа „Аги и Ема“. И јесам се смејала заиста често, али ипак мој основни
утисак о књизи је ближи неком тужном осећању.
Главни јунак је дечак мојих година, необичан, маштовит, нежан, тих, чак му је и име
благо, зове се Аги. Помислили бисмо да је њега таквог лако волети, али он има све друго
осим љубави и пажње. Потпуно је усамљен и занемарен. Његови родитељи као да га не
примећују, имају неке чудне послове и потребу да увек негде одлазе, журе и немају
времена ни за један загрљај са дечаком. Важно им је да остваре неке чудне циљеве
одраслих људи и о Агијевим осећањима не мисле никада. Приморали су га да се чак
осамнаест пута сели и никада се нису питали да ли је тешко када си тако мали, мењати
толике школе, другаре, окружење, навике... Аги је знао само то „да свака селидба значи да
родитеље у новој кући неће виђати на сасвим нов начин“. Повремено је виђао свог ујака и
надао се дружењу, али овај је долазио само да би спавао и Аги је опет остајао сам.
Ипак, један сусрет ће потпуно променити Агијев живот. Упознао је једну сасвим
необичну старицу која се зове Ема и која ће Агију постати права другарица. Она је увек
спремна на неку акцију, ништа јој није тешко иако сама каже да има чак 30200 дана.
Смишља неке шашаве активности, има луде идеје и предлоге, облачи се чудно, жели да
буде витез и увек, баш увек, има времена за Агија. Ја чак мислим да она све што ради и
смишља, ради баш зато да би њега развеселила. Аги ужива са њом и радује се сваком
њихом сусрету. Они лутају заједно, засмејавају једно друго, маштају, Ема чак иде и на
Агијев родитељски састанак јер његови родитељи никад нису успели да нађу времена за то.
И када нису заједно, Аги и Ема се дописују, па и у томе уживају. Аги је коначно весео и
његов живот је леп. Међутим, његови родитељи ни то нису приметили, па су испланирали и
своју деветнаесту селидбу! Аги се по први пут снажно побунио и чак споменуо да не жели
да напусти Ему, а мама није ни слутила колико је та бака њему важна и потребна. Рекла је
само да је то нека луда старица и припреме за пресељење су настављене, а Аги је побегао у
оставу да на миру плаче, док је његов тата помислио да је он похитао да се спакује. Аги се
затим надао да ће Ема имати чаробно решење за проблем, али се разочарао када га је она
саветовала да слуша родитеље и да иде са њима. И Аги је отишао, али је мрзео нови стан и
ново окружење, а усамљеност га је опет мучила. Ипак, једно јутро је опет променило све,
дечака су пробудили каменчићи у прозору и познато Емино дозивање: „Шта чекаш, силази,
имамо толико тога да поправимо.“ Овом реченицом се књига завршава, а ја желим да
верујем да Емино појављивање није само Агијев сан.
Чим сам завршила књигу, вратила сам се да опет вирнем у нека најлепша места,
најсмешније дијалоге и још мало размишљала о томе колико смо срећни сви ми који око
себе имамо толико љубави, пажње и бриге. Пожелела сам и да прочитам још неку нову
књигу овог писца, а онда сам сазнала да је недавно преминуо и много се растужила. Његове
књиге су ми сада још драгоценије.
Анђела Стојановић IV2
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„Очаране наочаре“ Светлана Велмар- Јанковић
Чаробне приче о Београду
Ако прочитате књигу „Очаране наочаре“, добро ћете упознати једног јунака који је
леп, поносан, слободољубив, који сваког радо прими у свој загрљај и који невероватно
одолева времену. Знам да сте се већ заинтересовали и зато ћу вам открити његово име, он
се зове Београд.
Никад нисам имала прилику да на овако занимљив начин сазнајем о историји мог
града као што то пружа књига „Очаране наочаре“. То је предивна авантура кроз време која
нас води у давнине, чак седамдесет векова пре Христа, а потом кроз историју до блиске
прошлости. А све то захваљујући необичном поклону који дечак Лука добија за свој
рођендан. Ради се о чаробним наочарима уз помоћ којих Лука са својом сестром Миленом
може да зарони у прошлост и непосредно посматра људе који су у различитим историјским
периодима насељавали простор око ушћа Саве у Дунав, односно простора нашег главног
града.
Књига се састоји од седам прича из старог времена и исто толико прича у којим Лука и
Милена у садашњем тренутку коментаришу оно што су видели у прошлости. Уживала сам у
свакој причи из давнина. Прво сам упознала храброг, племенитог дечака Аика који је живео
у Винчи и који је са својим псом и мајком видарком успео да спаси своје село од страшног
пожара. Одушевила ме је винчанска култура и људи који су успели да хиљаду година
сачувају мир. Затим упознајем Келте који су били ратници, рудари и ковачи, код којих је
сва имовина била заједничка јер су били толико сложни.
У причи о њима сусрећемо девојчицу Еду која преко свог необичног јаренцета открива
лековити извор који се налазио на месту данашње Вишњичке Бање. Затим имамо прилику
да упознамо римско време када је наш град носио име Сингидунум, то је испраћено топлом
причом о пријатељству племићког дечака Луција и његовог оданог роба Апија који је због
оданости и жеље да спаси друга, спреман да стане пред разјареног лава и умири га.
Потом следи прича о времену које је донело светлост нашим словенским прецима јер
су тада добили писменост, управо се помињу ученици Ћирила и Методија који пролазе кроз
наш град и који су од непознатих плаћеника били нападнути, али се све срећно завршило
захваљујући птици крагују која је уз помоћ осталих птица победила плаћенике.
Нарочито сам уживала у епизоди о Деспоту Стефану Лазаревићу у чије време је време
је Београд био слободан, леп и моћан. О том периоду више сазнајемо кроз причу о дечаку
Витку који је био одани Деспотов слуга и који уз помоћ змије која је једном спасила Деспоту
живот, открива чудотворни извор који спасава живот и принцези Оливери. Тај чудотворни
лековити извор је извор Свете Петке на Калемегдану.
Затим долази величанствено време Карађорђа и та важна 1806. година, када је
Београд, бар на неко време био ослобођен турске власти. Опет су деца главни ликови,
дечаци Пеђа и Неша уз помоћ паметног и храброг пса Рође откивају подземне пролазе и
тиме помажу нашим устаницима и Карађорђу да победе.
Последња, најлепша исторјиска епизода везана је за април 1867. године када је кнез
Михаило мудрим преговорима и без капи проливене крви од Султана добио кључеве
Београда и када се коначно над нашим градом завијорила српска застава. Симболично, то
се све догодило баш на празник Цвети, тада је кнез Михаило на свом прелепом сребрном
белцу пројахао ослобођеним Београдом. И овог пута једано дете је допринело срећном
развоју догађаја, то је дечак Немања који је предосетио да је кнежев коњ у опасности и
који је успео да убеди одрасле из кнежеве пратње да се коњ излечи и тако омогући да кнез
величанствено прође кроз град и одушевљене масе људи.
Примећујемо да је књижевница Светлана Велмар Јанковић у све своје историјске
приче као главне ликове увела децу и животиње и то је много допринело да се вежем за ову
књигу и да неосетно научим толико тога о историји мог града.
Анђела Стојановић IV2
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„Риба риби гризе реп“, Јасминка Петровић
Одрастање није лако, али може бити лепо
Много волим књиге и јунаке Јасминке Петровић. Имала сам срећу да се у мојој школи
упознам са овом књижевницом и то дивно дружење ме инспирисало да прочитам неколико
њених књига.Оне говоре о темама које су важне за нас децу, о првом заљубљивању, школи,
наставницима, ђачким несташлуцима, другарству, пубертетским проблемима и њиховом
решавању. Управо таква је и књига „Риба риби гризе реп“ и зато сам уживала читајући је.
Књига се сатоји од пет причa. Свако поглавље у наслову има неку загонетку или
брзалицу која је у вези са проблемом неког од јунака. Главни ликови су моји вршњаци,
ученици четвртог разреда. Њихови проблеми су наизглед страшни: клемпаве уши, вишак
килограма, велики зуби, ношење наочара, љубомора, па чак и неправилан изговор слова
„р“. Каћа је убеђена да има клемпаве уши и пада јој на памет да уши залепи селотејпом,
жваком или да се прекрије јорганом или бар гаћама. Дарко има проблем са вишком
килограма. У школи су га прозвали „Дарко Чварко“. Љуба је несрећан због великих зуба.
Каже да има само руке, ноге и зубе. Има млађег брата којег не подноси и каже да он има
бисере, а за себе каже да има „кљове“. Сања не жели да носи наочаре због несигурности и
оптерећености упада у врло необичне ситуације, чак се упишкила на часу. Илија не зна
правилно да изговори сугласник „р“, па и дању и ноћу вежба. Нови наставник му је помогао
да то превазиђе.
Код свих јунака заједничко је то што због својих проблема драме, паниче, хистеришу,
бесни су, разочарани, постиђени и збуњени. На крају се испоставља да њихови проблеми
нису баш тако страшни ни велики и да их уз помоћ другара лако превазилазе.
Ова књига нас учи томе да људе не треба ценити по изгледу и неким недостацима, већ
по њиховим особинама, а помогла ми је и да схватим да су нека наша убеђења и проблеми
који нама изгледају тако страшни, заправо занемарљиви и врло решиви, нарочито када си
окружен људима који те воле и разумеју.
Анђела Стојановић IV2
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Ана Јанковић VIII1

Ана Марковић VI1
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Ана Јанковић VIII1

Јована Ољача V1
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