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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 угледним часовима, 

необичним часовима, креативним радионицама и пројектима. Наставници пишу о стручном 

усавршавању у установи и ван ње. 

Неколико прилога је посвећено извештајима учесника на Смотри сценског учитељског 

стваралаштва одржаном у лесковачком Народном позоришту. 

О ескурзијизама и излетима пишу Гордана Косанић, Ружица Будимкић и наши ученици 

Јована Ољача, Наталија Микић и Марија Јовановић. 

На посебним странама су представљени радови и извештаји о учешћу на 

Међународном фестивалу „Креативна чаролија“. 

Нови ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије 

стваралаштво.  

На насловној страни је рад ученице Ање Векић IV3. 

Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Смотра у Лесовцу 

Ученици трећег и 

четвртог разреда из Малог 

Пожаревца, чланови драмске 

секције, имали су прилику и 

част да представљају нашу 

школу на 8. Смотри сценског 

учитељског стваралаштва која 

је била одржана 8. и 9. јуна 

2018. у лесковачком Народном 

позо-ришту. 

Смотра Учитељског дру-

штва Лесковац је сусрет 

најбољих дечјих глумачких 

ансамбала и има такмичарски 

карактер и налази се у 

Календару такмичења и 

смотри МПНТР. 

Наш избор је био 

драмски текст Трнова Ружица 

који је написала Луција Тасић, 

а за режију, сценографију, 

костиме и избор музике била 

је задужена учитељица 

Љиљана Вићовац. 

Са почетком другог полу-

годишта почеле су и наше 

припреме. После поделе 

улога, дошле су свакодневне 

пробе. Пред нама је био тежак 

задатак, а циљ нам је био да 

обезбедимо пласман у 

финале. Током припрема уче-

ници су били веома вредни и 

подржавали су једни друге.  

Након селекције, међу 

једанаест најбољих нашла се 

и наша представа која је 

изведена другог такмичарског 

дана Смотре. 

На овогодишњој Смотри 

учествовало је 11 основних 

школа, 10 из Србије и једна из 

Македоније. Жири, који су 

чинили Золтан Фридман, 

позоришни редитељ из Руме, 

Ана Софреновић, наша позна-

та глумица и Тоде Николетић, 

дечији писац, имао је тежак задатак. Наша представа понела је две награде: Награду за 

најбољу епизодну женску улогу вештице Грдане - Тамара Кретић и Посебну награду за 

тумачење лика - лик вештице Грдане у тумачењу Тамаре Кретић. 

Учешће на Смотри је за цео школски тим било велико искуство. Током припрема 

ученици су били веома мотивисани, истрајни и упорни и постали су прави мали глумци који 

су спремни да одговоре сваком изазову. Такође, за успех овог пројекта веома је важна и 

подршка родитеља. 
 

Љиљана Вићовац 
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Интервју са Тамаром Кретић 

Анђела: Да ли си имала трему пред тако познатим именима у жирију као што је Ана 

Софреновић? 

Тамара: Имала сам много велику трему у бекстејџу, али када сам изашла на сцену 

трема је нестала. 

Анђела: Добила си две награде, награду за најбољу епизодну улогу и посебну награду 

за тумачење лика. Како си се осећала када си сазнала да си освојила награде ? 

Тамара: Осећај је био феноменалан и била сам пресрећна јер је то за мене велики 

успех. 

Анђела: Да ли си очекивала да ћеш добити те две награде ? 

Тамара: Награду за епозодну женску улогу сам прижељкивала. Како је време 

припрема и увежбавања око представе пролазило, била сам све више сигурна да ћу је 

добити. Тренутак када сам сазнала да смо прошли у финале дао ми је још већу наду да ће 

бити још неких награда. Све више сам била сигурна у себе и у своју улогу. Вежбала сам још 

више и моја очекивања су се и остварила. Награда за тумачење лика ми је посебно драга . 

Анђела: Да ли би поново глумила на лесковачкој сцени ако буде прилике? 

Тамара: Да, али у овом тренутку бих највише волела да доживим још неку авантуру са 

овом представом на некој новој сцени, а у Лесковцу да се представим са потпуно новом 

улогом наредне године. 

Анђела: Какав је целокупан утисак из Лесковца? 

Тамара: Прелепо сам се осећала током боравка у Лесковцу. Дивно и ново искуство, 

нова познанства и дружења са децом из разних крајева наше земље. Лесковац, као град, је 

мали, али је много леп. 

Анђела: Знам да си талентована и за фудбал, па ме занима да ли би једног дана 

волела да будеш глумица или спортискиња? 

Тамара: Глума и фудбал су моје две највеће љубави које ме чине срећном и у овом 

тренутку ми је јако тешко да се одлучим чиме ћу се бавити у будућности. С обзиром на то да 

волим да учим и истражујем, можда једног дана буде и нешто треће. 

Анђела: И за крај, да ли имаш неку поруку за наше другаре и читаоце школског листа 

Чаролија? 

Тамара: Желим да им поручим да раде оно што воле и знају, да никада не одустају од 

свог циља, да верују у себе и свој успех. 
 

Анђела Стојановић IV2 

Такмичење у Лесковцу 

У петак 8. јуна 2018. године, кренули смо са учитељицом, директорком и родитељима 

за Лесковац, на 8. Смотру сценског учитељског стваралаштва. Били смо узбуђени због 

позива за ово такмичење јер се наша представа нашла међу једанаест најбољих из целе 

земље и региона. Конкуренција су нам биле школе из Скопља, Куле, Смедервске Паланке, 

Лебана, Новог Пазара, Кикинде, Лесковца, Инђије, Параћина. 

Смештај нам је био диван, па смо се осећали као праве звезде. Ми смо на програму 

били другог дана и наступали смо са представом „Трнова Ружица“. Сала Народног 

позоришта у Лесковцу је била препуна људи, а у жирију су били: позната глумица Ана 

Софреновић, писац Тоде Николетић и режисер Золтан Фридман. Иако је пре представе било 

мало треме код сваког од нас, па и код мене која сам прва излазила на сцену, све смо 

одлично урадили. Када смо завршили осећали смо олакшање и препричавали смо утиске. 

Док смо чекали одлуку жирија, певали смо, рецитовали, дружили се са вршњацима из 

других градова и причали вицеве. Када су коначно стигли резултати, сви смо једва чекали 

да их чујемо. Прво место, као и награде за најбољу сценографију, режију, најбољу женску и 

мушку главну улогу освојила је представа „Аудиција“ из Инђије. Друго место је заузела 

представа „Клот – фркет“ из Новог Пазара, а треће место је припало представи „Градолин 

бајка“ из Лесковца. Наша другарица Тамара Кретић је освојила награду за најбољу женску 

епизодну улогу и посебну награду за најбоље тумачење лика „Грдана“, што је у оваквој 

конкуренцији био велики успех за нас с обзиром да преосталих седам школа није освојило 

никакву награду. 

Ово такмичење нам је донело још једно драгоцено искуство, упознали смо прелепи 

Лесковац и дружили се са децом из свих крајева наше земље. 
 

Анђела Стојановић IV2 
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Креативна чаролија 

Ове школске године ученици наше школе учествовали су на 14. Међународном 

фестивалу „Креативна чаролија“ који се одржавао под слоганом „Бори се за своја крила, јер 

небо није граница“. Деца из Србије и света имала су прлику да покажу свој таленат. Наши 

ђаци су се радо одазвали на конкурс и урадили мноштво лепих литерарних и ликовних 

радова. Милица Трајковић I1, Тамара Кретић III2 и Наталија Микић IV1 биле су похваљене и 

ушле су у финале. То им је обезбедило учешће на завршној свечаности 25. маја у Бањи 

Врујици. 

Љиљана Вићовц 

Посета Чаробном селу 

И ове године били смо део Креативне Чаролије. Улазницу је обезбедила наша 

другарица Тамара Кретић, ученица трећег разреда, која је ушла у финале ликовног 

конкурса. Ове године наша посета била је другог дана када смо посетили Чаробно село и 

упознали се са садржајима у њему. 

Ове године нисмо учествовали у Карневалу, ни у радионицама. Наш циљ је био 

Чаробно село. На излет смо пошле нас три са својим родитељима. Тамо смо се упознали са 

вилама Чаробницама које су нас повеле у шетњу кроз село. Уследило је играње и 

фотографисање. Волели бисмо да се организују излети до Чаробног села како би се и наши 

другари упознали са његовим чарима. Највећи утисак на нас су оставиле кућице које су 

добиле своја имена по годишњим добима, а затим и чаробна башта коју смо вредно 

уређивале. Упознале смо се и са техником ткања. Био је то један леп и испуњен дан. 

 

Тијана Грујић, Тамара Кретић, Сара Живковић III2 
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Ескурзија 

Таково 

Ученици петог и шестог 

разреда ишли су на екскурзију 8. 

јуна 2018. године.  

Прво смо били у Буковичкој 

бањи. Тамо се нисмо много 

задржавали. Шетали смо парком. 

Наше лепо путовање се 

наставило до Такова. Били смо у 

Музеју Другог српског устанка. 

Кустос нам је причао о Милошу 

Обреновићу, вођи устанка, и о 

самом устанку. Видели смо пор-

трете устаника, оружје, приватна 

писма.  

Након обиласка музеја, кренули смо на место где је одржан устанак. Ту је и даље 

камен на којем је Милош Обреновић одржао говор. У близини је и мала црква.  

Ручали смо у Такову, а затим наставили разговор са кустосом који је стрпљиво 

одговарао на наша питања. После смо ишли у Горњи Милановац где смо посетили музеј и 

видели интересантне експонате: музичке инструменте, моторе, колекцију аутомобила. Ту се 

наше путовање завршило. Обогаћени новим знањима и искуствима вратили смо се кући. 
 

Јована Ољача V1 

Ескурзија 

Екскурзија за ученике од првог до четвртог 

разреда реализована је 7. јуна 2018. 

Прво смо обишли манастир Копорин код 

Велике Плане. Ушушкан у котлини и окружен 

шумом, на први поглед је заинтересовао ученике. 

Једна прича им се посебно допала. Наиме, 

приликом замене подних плоча у храму 1977. 

године, у северозападном углу брода цркве, испод 

фреске на којој је приказан Деспот Стефан, 

пронађене су мошти које су биле на дну гробнице. 

После детаљног антрополошког прегледа, закљу-

чено је да се ради о моштима Светог Деспота 

Стефана. Поред манастира су манастирски храм и 

звонара, као и конаци веома лепо уређени.  

Наставили смо пут до Јагодине и прво обишли 

Аква парк, који је забавног карактера. Ученици су 

разгледали базене различитих површина намењене 

за спортске и рекреативне активности као и водене 

тобогане. Разгледање Јагодине наставили смо 

посетом ЗОО-врта. Ученици су видели животиње из 

различитих крајева света, смештене на простору 

сличном оном у којем иначе живе. Главна атракција 

су тигрови и жирафа Јованча. 

Затим смо обишли Музеј воштаних фигура у којем су изложене фигуре најважнијих 

личности наше историје, науке, културе и спорта. Поред изложених фигура, представљени 

су и оригинални костими, оружје, макете манастира и ратне заставе. Музеј воштаних фигура 

оставио је јак утисак на ученике. Остало време смо провели у излетишту поред потока, где 

су се ученици дивили вештачком водопаду поред којег су направили велики број слика.  

Ескурзија је испунила васпитно-образовне циљеве: савлађивање и усвајање дела 

наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној 

средини и упознавање културног наслеђа, а имала је и забавни карактер. 
 

Гордана Косанић 
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Извештај са екскурзије 

У четвртак 7. јуна 2018. године ђаци од првог до четвртог разреда ишли су на 

екскурзију у Јагодину. Окупљање ученика је било око пола осам испред школе. Прво место 

које смо обишли био је манастир Копорин. Разгледали смо прелепе иконе у манастиру и 

конаке у којима живе монаси. После смо кренули у аквапарк. Тамо смо видели мале и 

велике базене, тобогане и пиратски брод. После ручка отишли смо у зоолошки врт. Сви смо 

били јако узбуђени док смо гледали мајмуне, жирафу, фоку, папагаје, огромне змије. После 

смо отишли у музеј воштаних фигура где смо видели фигуре Новака Ђоковића, Светога 

Саве, Доситеја Обрадовића, Вука Караџића. Након овог узбудљивог дана сели смо на 

клупице у парку и разменили утиске о екскурзији. Затим смо кренули кући. Сви смо се 

сложили да је било лепо, да смо се одлично забавили и научили нешто ново, а посебно ћемо 

је памтити јер нам је ово последња екскурзија са нашим учитељем Синишом. 

 

Наталија Микић IV1 

Извештај са екскурзије 

У четвртак смо били на ескурзији. Прво смо обишли манастир Копорин. Он се налази у 

једној шуми пуној високог дрвећа. Иза манастира је извор свете воде. На путу до извора 

видели смо зечеве и лабудове. Сви смо пробали свету воду. Онда смо отишли у много леп 

град Јагодину. Обишли смо Аква Парк дивећи се шаренилу у њему. Где год сам погледала, 

биле су разне занимације за децу. У Зоолошком врту разгледали смо разне животиње. Када 

смо стајали поред ограде шимпанзе, деца су га имитирала, дозивала и на крају 

изнервирала, тако да их је пљунуо. Сви смо се смејали. Наставили смо разгледање осталих 

животиња. Издвојила бих кућу гмизаваца, у којој смо видели питоне, кобру, пиране. 

Издвојила бих и парк Поток у којем се налази прелеп водопад. Сви смо пролазили мостићем 

који је испод водопада. Ту смо седели, играли се и куповали сувенире. Било је дивно. 

 

Марија Јовановић III1 
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Излет на Космај 

Крајем јуна реализован је, сада већ традиционални, заједнички излет родитеља, 

учитеља и ђака из Поповића. Ове године одлучили смо да посетимо Космај.  

Упознавање околине, теренску наставу смо организовали у сарадњи са родитељима и 

вероучитељем. Обишли смо споменик палим борцима у Другом светском рату и 

новосаграђени видиковац на врху Космаја. У шумици су родитељи приредили ручак. 

Остатак времена смо провели у спортским активностима у којима су учествовали деца, 

родитељи и наставници.  

Ружица Будимкић 
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Занимљиви часови 

Печурке 

Наставница биологија, Бранка 

Миладиновић, задала нам један 

интересантан домаћи задатак, да 

направимо печурке по сликама из књиге. 

Наставница нас је поделила у групе и сви 

смо се трудили да што лешпше и 

креативније урадимо домаћи. Правили смо 

шампињоне, вргање, рујњаче, лударе, 

мухаре, зелене пупавке. Печурке смо 

правили од глине или пластелина водећи 

рачуна да буду праве боје као печурке у 

природи. Неке групе су се јако потрудиле и 

направиле додатну декорацију од земље, 

маховине, додавали чуваркућу и друге 

биљке. Током рада научили смо много о 

печуркама које смо правили, дружили се и 

сарсђивали у групи и били награђени 

оценама. 

Нина Павловић V1 

 

Мапе ума у трећем разреду 

Мапе ума представљају занимљив 

начин да се више информација, везаних за 

одређену тему ставе на један лист папира и 

на тај начин организују и групишу око 

главног појма.  

Мапирање садржаја помаже нам да га 

упамтимо као целину полазећи од главног 

појма око којег се гранају главне теме. 

Гране садрже кључни лик или кључну реч. 

Садржаји мањег значаја представљају се 

такође као гране повезане са садржајима 

вишег нивоа. На тај начин формирамо 

такозвани костур садржаја који нам помаже 

да га визуелно запамтимо.  

Ове школске године технку мапирања 

користили смо највише на часовима срп-

ског језика, посебно у обради књижевних 

текстова. Приметила сам да ученици воле 

да се ликовно изражавају и искористила 

сам њихово интересовање за учење 

технике мапирања. Радо су анализирали 

већ постојеће мапе ума у уџбенику природе 

и друштва и осмишљавали своје. 

Уз помоћ мапа ума рад на часу је 

занимљивији, а учење брже и ефикасније. 

Ученици лакше повезују информације, 

мотивисанији су за рад и стичу вештине 

учења. 

На основу стеченог искуства у трећем 

разреду, наставићемо са усавршавањем 

технике мапирања. 

 

Љиљана Вићовац 

Езопова басна 

У одељењу I1 у Малој Иванчи одржана 

су 17. маја 2018. године два занимљива 

креативна часа у корелацији ликовне 

културе и српског језика. Утврђена је 

наставна јединица „Дизајн“ и обрађена 

басна „Лав и миш“. 

Циљ часова је био да деца применом 

ликовног стваралаштва развију креатив-

ност у области дизајна, одређују поруке и 

анализирају ликове басне, повезујући 

садржај са ситуацијама из свакодневног 

живота. 

Деца су радила у паровима. Сваки пар 

је добио папир у облику једног слова (Е, З, 

О, П), а задатак је био да дизајнирају слово 

и ураде по још један задатак: да испишу 

поруку басне, усмено препричају басну, 

испишу имена и особине ликова и одреде 

карактеристике басне као књижевне врсте.  

Ученици су уочили основне особине 

басне, оспособили се да разликују бајку од 

басне и савладали основне технике 

дизајнирања. Ученици су на забаван начин 

поновили градиво и научили нешто ново. 

 

Слађана Миловановић 

Немања Коврлија V1 
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Креативна радионица у II2 

У одељењу другог разреда у Малом 

Пожаревцу одржана је креативна 

радионица 4. јуна 2018. у којој су ученици 

са својим родитељима правили украсне 

предмете од рециклираних материјала.  

Старим сварима дали су нови изглед. 

Израдли су рамове за слике, украсе за 

кућу, играчке. Користили су старе кутије, 

флаше и стару одећу.  

Током рада ученици су стекли радне 

навике у групном раду и раду у паровима, 

показали су креативност у раду и добар 

однос са вршњацима.  

Лепо су се дружили и забављали са 

родитељима. Поновили су шта је реци-

клажа и колико је важна за очување света 

око нас. 
 

Десанка Милојковић 

 

Весело позорје 

У петак 11. маја 2018. године у нашој 

школи гостовали су глумци Позоришта на 

Теразијама Елизабета Ђоревска и Веселин 

Стијовић. 

Извели су представу „Весело позорје“ 

која се састоји од сегмената из дела наша 

три велика писца: Стеван Сремац - „Поп 

Ћира и поп Спира“, Бранислав Нушић - 

„Милан и Марица“ и Бранко Ћопић – 

„Доживљаји Николетине Бурсаћа“.  

Представа је прилагођена деци 

школског узраста, а својим хумором, 

уметничким и естетским садржајем као и 

занимљивошћу наишла је на веома топао 

пријем код наших ученика. 

Утисак је да ће ученици после овог 

искуства са више наклоности читати 

поменута дела, од којих су два у оквиру 

школске лектире.  

Осим тога, сам приступ овој представи 

је био необичан, ученици су и сами могли 

да учествују у шминкању и маскирању 

глумаца, као и да се упознају са 

елементарним појмовима из позоришне 

уметности чиме је остварена својеврсна 

демистификација позоришта. 

Ово гостовање је нарочито било 

драгоцено за наше ученике зато што они 

нису у прилици да тако често одлазе у 

позориште, па се надамо да ће оваквих 

прилика бити што више.  

 

Данка Стојановић 

Професионална оријентација 

Ученици VIII1 и VIII2 наше школе 

посетили су Сајам образовања 23. марта 

2018. године који се одржавао у Спортском 

центру у Младеновцу.  

Ту смо могли да се информишемо о 

средњим школама у нашем крају и да 

разговарамао са ученицима Гимназије и 

Техничке школе из Младеновца и 

Машинске и Економске школе из Сопота. 

Средњошколци су нам опширно описали 

своје школе и одговарали на наша питања. 

Осмаци су посетили Економску и 

Машинску школу у Сопоту 17. маја 2017. 

Упознали смо се са просторијама школе, а 

директор и професори су нам причали о 

постојећим смеровима, предметима, 

практичној настави. 

Нашу школу су 22. маја 2018. 

посетили директор младеновачке Гимназије 

и професорка српског језика. Представили 

су нам своју школу и разговарали са нама. 

Све ове посете су нам много помогле 

да се информишемо о средњим школама у 

околини, да се одлучимо који смер да 

упишемо и да нам буде лакше при избору 

средње школе.  

 

Сара Павловић и Ана Јанковић VIII1 

 

Рад ученика II2 
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Израда лапбука 

Како бих развила креативност код својих ученика и уједно обезбедила дуже 

задржавање наученог, одлучила сам да за неколико анализираних текстова из Читанке 

урадимо Лапбук. То је у суштини фасцикла која нам помаже да организујемо информације.  

Задатак нам је био да креирамо мини књижицу која ће садржати све елементе анализе 

текста: податке о писцу, непознате речи, главне и споредне ликове и њихове особине, план 

приче и поруку. 

Ученици су имали пуну слободу да креирају своју слојевиту књижицу уз одређене 

илустрације које прате садржаје, мапе ума и графиконе. Свака књига је постала оригинална 

креација ученика. Није постојао исправан или погрешан начин прављења лапбука. На овај 

начин ученици су прошли кроз неколико процеса: истраживање, планирање, креативност, 

презентација и евалуација. Први лапбук урадили смо заједно на часу, а затим су ученици 

самостално правили свој лапбук где су испољавали своју креативност и оригиналност.  

Лапбук нам је дао ново опипљиво знање, ученици могу да га покажу родитељима и 

пријатељима и сваки пут поново разматрају садржаје који су обрађени. Креирање оваквих 

мини књига примењиво је и код осталих предмета, нарочито након обраде одређене теме на 

часовима природе и друштва. 

Гордана Косанић 
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Пројекти 

Пројекат Здрав живот 

Током школске 2017/2018. 

године реализован је пројекат 

„Здрав живот“ са ученицима 

млађих разреда у издвојеном 

одељењу у Малом Пожаревцу.  

Повезани су садржаји више 

наставних предмета: српског 

језика, природе и друштва, 

физичког васпитања, слободних 

активности, часова одељењског 

старешине.  

Кроз часове и радионице 

ученици су се упознали са 

принципима правилне исхране и 

значајем физичке активности. 

Након тога, неколико ђака трећег и четвртог разреда је предложило да научено прикажу 

кроз краћи филм. У договору са наставницом Љиљаном Вићовац одлучили су да израде 

наставни материјал који би и друга деца могла да користе за учење на тему здравог живота. 

Добили су истраживачке задатке и користили различите изворе информација, као што су 

текстови на школском сајту и дечије телевизијске емисије, и на основу тога су осмислили 

сценарио свог програма. Затим су поделили улоге и снимили едукативни филм „У здравом 

телу здрав дух“. Аутори прилога и глумци су: Тијана Грујић (водитељ), Теодора Петровић 

(репортер), Сара Живковић (лекар) и Тамара Кретић (спортски тренер). Остали ученици су 

сарађивали у осмишљавању сценографије и учествовали у реализацији видео прилога. 

Филм је послат на Међународни школски фестивал креативних едукативних филова 

(КРЕФ) у категорији Едукативни филм. Одабран је за финале такмичарског дела, а ђаци 

аутори и ментор Љиљана Вићовац су позвани да 29. и 30. септембра 2018. присуствују 

проглашењу победника у Штипу. 

Љиљана Вићевац 
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Добро дошли у свет песника 

Да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом и 

како би се наставни садржаји савладали и утврдили, за ученике трећег разреда организован 

је пројекат „ Добро дошли у свет песника“. 

У октобру 2017. проучавали смо живот и рад Вука Караџића. Ученица Катарина Козић 

је проучавала Вуков живот, детињство, младост, као и његов стваралачки рад на 

прикупљању народних умотворина. Такође, требала је да осмисли шта ће обући, а да 

одговара приближно времену у којем је Вук живео. Било је важно на временској ленти 

одредити у ком периоду је Вук живео и радио. Остали ученици су имали задатак да прикупе 

што више народних умотворина (загонетке, брзалице, пословице, ређалице, разбрајалице).  

Ученица Симонида Марковић је за час природе и друштва припремала како се некада 

живело. Дружење смо започели гледајући презентацију у којој су се ученици ближе 

упознали са основним информацијама о Вуку. Затим је полако храмљући ушао у одељење 

Вук, поздравио је ученике и сео на столицу. Прво их је питао ко је добар ђак и да ли воле 

да уче, а затим да ли знају сви азбуку. Причу је започео „Да ли знате када сам ја ишао у 

школу? Шта знате о том периоду?“ И Вук је почео да прича да је рођен на Митровдан, 1787. 

године, да је био слаб и болешљив и да је једно кратко време боравио у манастиру. Говорио 

је о проблему са кнезом Милошем Обреновићем који му је забранио да штампа књиге у 

Србији и о утицају Јернеја Копитара, који је био ватрени поборник народног језика у 

књижевности и веома заинтересован за народне умотворине. Тако је успоставио сарадњу и 

пријатељство са Копитаром, који су трајали до Копитареве смрти. Вук је издао прву збирку 

народних песама, прву граматику српског језика, речник српског језика. Након биографских 

података ученици су једно другом постављали загонетке и такмичили се ко ће највише 

одгонетнути, читали су брзалице, ређалице. У наставку ученица Симонида Марковић је 

говорила о томе како се некада живело, како је изгледало село, улице, куће, чиме су се 

људи бавили у прошлости, како су се облачили. Затим је постављала питања својим 

другарима да би сви поновили градиво на занимљив начин. На крају дана ученици су били 

задовољни, рекли су да им је било занимљиво што су показали и попуњавајући 

евалуациони листић. 

Следећу месец, у новембар, био је у знаку Драгана Лукића. Ученици су читали његове 

песме и краће приче и научили су по једну песму коју су на часу рецитовали. Дружење са 

песником смо започели певањем песме „Смеха деци“, а затим је ученица Симонида 

Марковић која је била у улози песника, причала о детињству, одрастању и стваралаштву 

које је трајало пуних шест деценија. Књиге је осећао као живе пријатеље и другове. Умеле 

су сатима да причају. Чинило му се као да га држе за руку и воде некуда по свету. Чинило 

му се као да јунаке из књига познаје као своје другове из улице и школе. Симонида је 

завршила излагање Драгановим речима: „Ето, о себи знам оволико, а моје књиге о мени 

знају највише“. Затим су ученици из разреда рецитовали песме Драгана Лукића. Ту су се 

нашле многе омиљене дечије песме као што су: Фифи, Шта је отац, Свакога дана, Учитељу, 

Зашто, Најтиша песма, Мамино срце, Ко се боји мрака још. Након рецитовања ученици су 

правили кореографију за песму „Шапутање“. У учионици је владала позитивна атмосфера, 

ученици су били срећни јер су упознали још једног омиљеног дечијег писца из читанке и 

школске лектире. 

У априлу 2018. ученица Андријана Митрашиновић припремила је све о животу још 

једног омиљеног писца - Бранка Ћопића. Она је покушала да својим другарима дочара 

време у којем је Бранко живео тако што је причала о његовом детињству и о утицају који су 

на њега имали деда и стриц са којима је живео. Захваљујући стрицу Ниџи, пред Бранком је 

био богати свет који је створила народна машта. Видео је змајеве, виле, дивове, јунаке, 

чаробњаке. Преломни догађај за Бранка је био полазак у школу. Ти први дани у школи били 

су занимљиви ученицима кад су схватили да имају много заједничког са писцем. 

Ученици се увек интересују како се постаје писац. Бранко је сазнао да има смисла за 

писање од наставника српског језика, по препоруци почео је доста да чита и да пише прве 

песме. Да би дочарали Бранково стваралаштво, ученици су извели драматизацију „Мачак 

отишао у хајдуке“ Луције Тасић, по мотивима приче Бранка Ћопића. Затим су ученици 

анализирали текст из читанке „Мачак отишо у хајдуке“, издвајали су целине, особине 

главних јунака, место и време вршења радње, поруке и све ставили у Лапбук који су 

заједно израдили. 

Гордана Косанић 
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„Доживљаји мачка Тоше“, Бранко Ћопић 

Ова књига ме насмејала, пуна је авантура и 

зато је занимљива. У сваком поглављу сазнавала 

сам све више о главном јунаку мачку Тоши, са њим 

пролазила кроз згоде и незгоде.  

Књига почиње Тошиним умазаним и нагри-

злим дневником, којег је запленио пас Жућо. То ме 

је мамило да даље читам, замислила сам тај 

тренутак како мачак седи и пише свој дневник и 

јако ме је интересовало шта је све у њему писало. 

О чему може да пише један мачак? Нисам одмах 

разумела зашто деда Триша жели мачка у џаку да 

баци у реку. Чак нисам ни могла претпоставити да 

је његов пријатељ мачак у њему. Али касније 

сазнајем да је мачак из млина крао многе ствари и 

да деда не може више да га трпи. А он као мало 

дете проналази разлоге за своја дела. Деда Триша 

је љут, грди га, жели да га казни, али не може. 

Занимљиво је како мачак каже да он само приђе 

сланини, додирне је брком и сланина нестане. 

Деда, како би се одморио, улази у крчму „Три 

магарца“, на чијим су вратима нацртана два 

магарца. Деда се питао како су насликана два, а 

зове се три магарца. Крчмар је одговорио да је трећи онај који улази. И тако кроз целу 

књигу, свуда наилазимо на хумор. Занимљив ми је био део који говори о необичном вашару, 

где се све продаје и где се могу наћи разна чуда. Осетила сам ту атмосферу, гужву. Тај део 

нисам одмах разумела, нисам очекивала да је у том џаку мачак Тоша, већ сам поверовала 

да је стварно био лав. Један леп део у књизи је када је опасност спојила два непријатеља, 

миша и мачку. Како би извукао из невоље мачка, миш грицка џак и прави на њему рупу. 

Они воде занимљив разговор и миш каже мачку да буде пажљив са ноктима, јер их се 

плаши. А мачак му каже да не мрда много њушкицом, јер у мраку може заборавити да му 

миш помаже. Тај свет животиња ми је био много занимљив, њихов разговор, као и имена 

која су смишљали: Сланинко, Брашнов, Крушкотрес Кукурузовић, Миш пророк.  

На крају ове књиге има и суза радосница, деда Триша слави мачков повратак, 

остављамо их срећне и у пријатељству. После свих авантура сви су понешто из овога 

научили - мачак да не буде толико несташан, а деда Триша да разуме мачка, а ја сам 

богатија за још једну књигу. 

Симонида Марковић III1 

Ђорђе Петровић III2 
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Такмичења 

Шта знам о Црвеном крсту? 

Током другог полугодишта 

ученици четвртог разреда на 

часовима одељенског старешине 

имали су неколико радионица у 

вези са организацијом Црвени 

крст.  

Стечена знања ученици су 

показали на општинском такми-

чењу Црвеног крста које је 

одржано 15. маја 2018. године у 

Сопоту. Нашу школу представљале су две екипе. Једну екипу чинили су ученици IV1, а 

другу ученици IV2. На такмичењу је укупно учествовало осам екипа из сопотских основних 

школа. Ученици IV1 освојили су друго место, док су њихови другари из Малог Пожаревца 

освојили четврто место.  

Ученици четвртих разреда поред такмичења имали су прилику да се друже и боље 

упознају. 

Синиша Босић 

 

Мале олимпијских игаре 

Ученици ОШ „Милорад Мића 

Марковић“ учествовали су на Малим 

олимпијским играма, које су 

одржане 14. маја 2018. у ОШ 

„Јелица Миловановић“ у Сопоту.  

Ученици првог разреда су 

имали мешовиту екипу од десет 

ученика и на такмичењу су 

освојили друго место. Ученици 

другог разреда су, такође, имали 

мешовиту екипу од 10 ученика и 

освојили су друго место, док су 

ученици трећег разреда имали две 

екипе од по 10 дечака и 10 

девојчица. Дечаци су освојили прво 

место и пласман на Градско 

такмичење, док су девојице 

освојиле треће место.  

Ученици су уживали у такми-

чењу и лепом дружењу, развили 

такмичарски дух и осећај за тимски 

рад. 

Слађана Миловановић 

 

Извештај са такмичења 

Био сам са својим другарима Ђорђем и Андријом и учитељицом Слађаном на 

такмичењу у Сопоту.  

Тамо смо радили колут, ходали по греди и гађали мету.  

Освојили смо друго место. Ја сам био много срећан што сам учествовао на овом 

такмичењу. 

Младен Милутиновић I1 
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Дечије стваралаштво 

Богатство је имати пријатеља 

По мом мишљењу најбољи 

пријатељи се стичу док сте мали зато 

што они најчешће остану уз тебе до 

краја живота . 

Пријатељи те прате где год да си. 

Они те поштују, штите и чувају у 

дубини срца. Ако се икад деси да 

немаш ужину, друг ће поделити своју, 

кад нешто не разумеш друг ће ти 

објаснити, ако случајно полупаш 

комшији прозор зато што си шутнуо 

лопту превисоко, добар друг ће 

окривити себе. 

Без доброг друга не можеш 

ништа. Замисли само да немаш ни са 

кам да поделиш тајне, да немаш с ким 

да делиш ужину, да немаш друга да с 

њим причаш на часу док наставници не 

гледају. Тек, замисли, да немаш од 

кога да препишеш домаћи пре часа. 

Какав би то био живот? То не би био 

живот то би био хорор филм . 

Зато добре другаре и пријатеље 

чувај у дубини срца као што они тебе 

чувају.  

Ана Марковић V1 

 

Опростила сам али нисам заборавила 

Повредити, увредити, лагати и изневерити неку особу је лако. Али када схватите своју 

грешку и покајете се, да ли је тако лако и опростити? Опростити и можемо, али заборавити 

и не баш јер то заувек остаје у нашим срцима. 

Имала сам толико поверења у ту особу, а она ме је издала због свог „дечка”. А посебно 

ме је повредило то што ми је она сестра. Особа којој сам највише веровала, све јој причала, 

чак и лагала због ње, а она ме издала због мишљења о свом дечку. Испричала је свима о 

мени што нико није знао сем ње, испричала је и што јесте истина и што није. Испричала је 

све најгоре. Само због пар речи, због свог мишљења изгубила сам највреднију особу у свом 

животу. 

То лето је било најгоре лето од свих лета у мом животу. Био је крај школске године, 

време када нема школе, нема обавеза. Али ја сам једва чекала да крене нова школска 

година како бих имала чиме да се занимам да не бих мислила о њој. Да ли су све те увреде 

и претње биле само њено мишљење или утицај њеног дечка, јер није чуо лепо мишљење о 

себи? Не знам. Али знам да је то био најгори дан у мом животу. До тада нисам знала да 

сестринску љубав може покварити пролазни дечко, који ће у њеном животу бити кратко, а 

сестра од рођења, па све до краја живота. Патња, бол и туга коју сам ја у том тренутку 

осећала, њу нису занимале. Сузе које су квасиле моје образе, њој су биле неважне. Више 

није била важна она мала сека која је увек ту за њу, којој све прича и која је увек ту да је 

посаветује. Није била важна све док није схватила да сам била у праву и да је погрешила. 

Било је довољно једно „извини“ и једно „волим те“, како бих ја њој опростила. 

Опростила сам јој јер је волим више од свих.  

Нисам све оно заборавила, али нисам допустила да један дечко стане између нас две, 

нисам то допустила, иако она јесте. 

 

Анђела Тошић VI1 

Дамњан Милутиновић V2 



Школски лист Чаролије, страна 18 

 

Заљубљене рукавице 

Био један пар рукавица који су се звали Марко и Јелена.  

Они су били у једној продавници на тезги. Једног дана их је купило једно дете. Када 

их је ставило на руке, почеле су да се померају. Отишло је кући и показало својој мами, али 

је мама мислила да дете измишља. Сутрадан је било још горе, дечије руке нису могле да се 

одвоје. Мама је детету скинула рукавице и бацила у смеће.  

Рукавице су побегле из смећа и отишле даље. Заљубљене рукавице су наишле на 

једну добру девојчицу која их је узела и одложила у свој ормар где су живеле још дуго 

срећне и заљубљене. 

Теодора Радовановић III3 

Заљубљене рукавице 

Била једна бака Зора која је много волела да плете. Једног дана је исплела рукавице 

за своју унуку. Те зиме унука није могла да посети баку па је бака Зора одложила рукавице 

у ормар. 

Рукавице су се у ормару зближиле и заљубиле. Лева рукавица је десну звала Сара, а 

десна леву Марко. Тако су оне проводиле време, заљубљене и срећне. Следеће зиме бака је 

са унуком сређивала ормар. Нашле су и те заборављене рукавице којима се унука 

одушевила. Од тада их је носила сваког дана. Толико је волела те рукавице да их је 

скидала само кад иде у кревет. Ноћу, када би их остављала, Сара и Марко су препричавали 

догађаје од тог дана. Рукавице су много волеле девојчицу јер је она често знала да 

испреплиће прсте, или да се игра тако да се рукавице додирују. За њих је то био пољубац. 

Како је време пролазило, рукавице су се цепале прстић по прстић. Марко и Сара су знали 

да им се ближи крај. Тако је и било. Када су сви прстићи на рукавицама били поцепани, 

девојчица је морала да их баци. Гледала је рукавице и плакала. Маца Маза покушала је да 

утеши девојчицу и почела је нежно да се мази. Девојчица је спустила рукавице у кутију где 

је маца спавала. 

Рукавице су биле пресрећне што су добиле другу шансу. Сада су стално биле заједно и 

уживале би када би се маца играла са њима. 

Нађа Ђаковић III3 

Тамара Кретић III2 
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Кројач и див 

Некада давно на врх брда живео је див. Био је слабашан и трапав, али врло паметан и 

мудар. Решио је тако, једног дана, да крене на пут и упозна свет. 

Како је мислио, тако је и урадио. Ходајући шумом, због своје трапавости, саплитао се 

скоро о сваки пањ. Сусретао је разне животиње и необичне људе. Сви би се уплашили и 

разбежали чим би га срели. Див је дуго размишљао зашто га се сви боје. Седећи тако и 

размишљајући, није ни приметио да га један човек посматра. То је био кројач. Он је важио 

за највреднијег човека у селу. Кројач га је дуго гледао и закључио да див није ни мало зао.  

Кројач је изашао из жбуна, пришао диву и упитао га куда је кренуо. Див је био 

изненађен јер је то био први човек који га се није уплашио и који је хтео с њим да 

разговара. Објаснио је кројачу да жели да упозна свет. Кројач му је предложио да му 

помогне у тој намери. Данима га је водио по шуми и показивао му исте ствари. Кројач је 

веровао да је див трапав и глуп. Див је све време ћутао и претварао се да за све што види 

покаже одушевљење. Размишљао је како да искористи кројача да му сашије ново одело. 

Ходајући шумом, кројач није приметио једну јаму, саплео се и упао у њу. Дозивао је дива у 

помоћ. Див је био јако племенит и упркос томе што га је кројач данима водао по шуми и 

правио од њега будалу, помогао је кројачу да изађе из јаме. Предложио је кројачу да му за 

узврат сашије ново одело. Кројач је пристао. Осећао је велики стид и срамоту. Признао је 

диву да га је намерно водао по шуми јер је хтео да сазна какав је див. 

После овог догађаја див и кројач су се спријатељили. Кројач је са задовољством сашио 

диву ново одело. То другарство траје и дан данас. 

 

Марија Јовановић III1 

Шта ми смета? 

Што сам старија, смета ми све више ствари. 

Понекад помислим зашто живот не може да буде просто сјајан, без икаквих проблема, 

неправде и лоших људи. Нешто што ме највише нервира у последње време јесу пријатељи 

који нису ту када су најпотребнији. Некада дођем у школу нерасположена са надом да ће ме 

нешто орасположити, али онда дођу пријатељи из мог одељења и почну да се шале на мој 

рачун, да би њима било занимљиво. Када сам тужна или ми се десило нешто лоше, нико 

није ту. Када им треба моја помоћ, тада сам свима добра. Нико од њих не трпи неправду 

када су они у питању, али када је неко други оштећен на било који начин, тада им је све 

добро и ишта им не смета.  

Поред љубоморе и назови пријатеља, сметају ми и лажи. Једном сам се посвађала са 

најбољом другарицом. После неког времена почела је да измишља како сам ја причала 

нешто увредљиво. Окретала је наше другове против мене и то ме је много повредило.  

Ја сам веома друштвена особа, дружим се са много деце из наше школе и то можда 

некоме смета. Мислим да има све мање правих и искрених пријатеља. 

 

Александра Милутиновић VII2 

Шта нагриза мој мали свет 

Сви кажу да је најлепши део живота детињство, али некада и није толико лепо бити 

дете.  

Многи не разумеју децу и мисле да се деца ништа не питају, али то није уреду. Иако је 

неко мали и није одрастао, може да разуме нешто, може да зна нешто. Мене повређује када 

ми неко каже да сам само дете и да ништа не разумем, али ја заиста имам много знања и 

осећања. Не волим када ми кажу да се мешам у све зато што и ја имам нека права. И деца 

могу да помогну и да буду и боља од одраслих људи. Док су људи деца, они су добри и 

нежни, а кад одрасту постану похлепни и зли. Зато видим да је већина деце стварно добра. 

Не каже се онако да су деца „украс света“. Када одрастем желим да будем неко ко ће да 

цени дечије мишљење јер разумем децу која немају право ни на шта. Ценићу сву децу која 

имају бујну машту и нећу им причати да престану да измишљају и маштају. 

Неки родитељи су јако лоши и зли и своју децу не воле. Срећна сам што немам такве 

родитеље. Моји некада знају да претерају са казнама али ме заиста разумеју. 

 

Лидија Вуковић VI3 
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Стигла ми је порука 

Једног лепог и сунчаног дана мама је отишла у породилиште. Ја сам успавала моју 

млађу сестру и изашла на терасу да цртам. Из куће је изашла бака сва у сузама. Много сам 

се уплашила када сам је видела. Рекла ми је да не плаче од туге већ од среће јер сам 

добила још једну сестру.  

Била сам узбуђена и срећна. Тај осећај се не може описати речима. Отрчала сам до 

собе у којој је спавала моја сестра, пробудила сам је и саопштила јој да смо добиле бебу 

секу. Она ме је снажно загрлила. Дан смо провеле срећне и узбуђене овом поруком. 

Сутрадан смо отишли у породилиште. Мама је била пресрећна. Сека је била мала и слатка. 

Лежала је у малом белом креветићу. Узела сам је у наручје. Њено срце је лупало као сат.  

У нашој кући је беба, сви смо весели, чује се плач. Моја сестра је сада велика 

девојчица, има пет година. Разиграна је и не бих је дала ни за шта на свету. Не бих дала ни 

једну од моје две сестре. 
 

Тамара Грујућ VI3 

Прве висибабе 

Полако се шетам улицом. Снега, једва понегде, а ни једног цвета нема. 

Гледам ову слику која замара очи. Један зрачак сунца се промолио кроз облак и обојио 

траву. Погледао сам овај призор и закључио да то није трава него весник пролећа, 

висибаба. Дуго се висибаба дизала, ширила своје латицеи на крају успела да достигне 

максималну висину. Легао сам на таву поред ње и дуго гедао лепоту биљке. У таквом заносу 

нисам приметио мајку која ме је звала. Толико дуго сам гледао висибабу да су ми се очи 

склопиле. Појавио сам се у свету висибаба. Чаробне и огромне висибабе су ме гледале иако 

нису имале очи. Таман кад сам хтео да помиришем једну од њих осетио сам нечију руку.  

Отворио сам учи и угледао маму. Била је забринута. Безброј питања сам чуо од ње. 

Ујутру се десило нешто што нисам очекивао, двориште је било пуно висибаба. Пролеће је 

стигло! 
 

Лазар Поповић V2 

Борис Петровић I2 
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Најлепше ми је са... 

Најлепше ми је са мојим братом Луком.  

Он је веома духовит и баш зато волим да проводим време са њим. По цео дан бисмо 

причали и дружили се. Када није заузет увек жели да поприча или да се поигра са мном. Он 

ми помаже у свакој ситуацији. Прави је друг. Бранимо један другог од свега и свачега. 

Сваки минут са њим је незабораван.  

Он је једина особа којој могу све да поверим. Он је најдивнија особа са којом ми је 

најлепше и тако ће заувек бити. 

Никола Милошевић V2 

Речи које су ме обрадовале 

Речи које су ме обрадовале су биле оне када сам чуо да ми се тата враћа из Русије.  

Било је то 2012. године када сам био први разред и када је тата отишао у Русију на 

три месеца. Када је отишао ја сам три ноћи плакао и питао маму да ми објасни зашто је 

морао да иде.  

Много ми је недостајао, сваки доручак, ручак и вечера нису били потпуни без њега. Ни 

један филм нисам могао да гледам без њега. Нову годину смо прославили без њега. Прошла 

је и слава и ја сам био све нервознији и нестрпљивији да га видим. 

Мама ме једног дана обрадовала и рекла да тата долази мало раније. То су биле једине 

речи које сам желео да чујем. Кад се тата вратио, донео је две велике кесе бонбона и руске 

бабушке. Нисам се данима раздвајао од њега, све смо радили заједно. 

Увек треба бити стрпљив и стрпљиво чекати. 
 

Алекса Симић VI3 

Збогом моја школо 

Ближи се крај основне школе. Може се 

рећи да смо сада мали људи, нисмо више деца. 

Почели смо од азбуке и бројева, а 

завршавамо са тешким лекцијама о индустрији 

и угљоводонику. Тог првог септембра 2010. 

били смо тако мали, тек изашли из обданишта. 

Сви смо имали велике ранчеве, огромне 

пернице са бојицама, фомастерима и 

миришљавим оловкама, а сада, могу да кажем 

да цео разред дели три хемијске и две 

графитне оловке. Почела сам школу у Поповићу 

где сам била једина девојчица у разреду. Била 

сам права мушкарача, играла сам фудбал, 

гледала америчко рвање и обожавала моторе и 

аутомобиле. Већ сам имала неку врсу растанка 

након четвртог разреда. Моји другови су 

отишли у Иванчу, а ја у Пожаревац. Била сам 

мала па ми то није пало тешко. 

Кренувши у пети разред сусрела сам се са 

новим друштвом, новом школом, наставницима 

и предметима. То је много утицало на мене и 

постала сам арогантна, дрска и велики егоиста. 

Свађала сам се са друговима и наставницима. 

Када се свега сетим, буде ми смешно и глупо. 

Нисам желела да будем таква. Брзо сам схватила да треба да се променим. Данас се не 

свађам, дружим се са свима. Увек смо били разред за пример, сви су нас увек хвалили. Зато 

смо закључили да је време да се и ми мало чујемо. Припремамо се за пријемни и матурско 

вече. После тога свако иде на своју страну.  

Проћи ће године и године, ми ћемо се радо окупљати и сећати старих дана и смејати 

се свему овоме. У нашим клупама ће седети неки „нови клинци“, нове генерације. Могу рећи 

да школа може бити поносна на нас јер смо сви паметни, дисциплиновани и васпитани 

ученици. 

Сандра Павловић VIII2 
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Шетња кроз поље 

Корачам спорим кораком кроз поље, по блатњавим уским стазама разгледајући 

непрегледан простор. 

Удишем предиван мирис јоргована који мами инсекте. Одједном, поље као да је 

оживело. Ветар је дунуо и повио трске које почеше да праве дивну музику у којој не 

заостаје ни зрикавац. Пшеница се пресијавала на последњим зрацима сунца, додуше 

слабим, али довољним да ово поље остави предиван утисак на сваког пролазника. Тек сада 

помислих колико овде има живота, неуморни мрави, зрикавци, све те биљке. Већ је прва 

звезда излазила, али поље као да је и даље имало светлости и топлине.  

Када кренух кући, осврнух се још једном и задивљен одох. Ово је вероватно једна од 

најлепших шетњи у мом животу. 

Лазар Поповић V2 

Како растемо у људе 

Некада, пред спавање, лежим и размишљам о свом животу. 

Не желим да одрастем, често пустим сузу док замишљам себе као одраслу особу и тада 

схавтам озбиљност живота. Што сам старија, мање је места за грешке, шале, неред и све 

оно што асоцира на детињство. Родитељи се све мање мешају у мој живот. Морам да будем 

самостална, али то не желим. Желим да будем дете које једино мисли о школи. Док сам била 

мала, држали су ме као мало воде на длану, а сада ме пореде са одралим особама. Живот 

старијих је досадн. Само раде да би могли да издржавају породицу. Нема простора за 

уживање, за одмор или дружење. Не сећају се када су последњи пут били на журци или 

рођенданској прослави. Сваки дан им је исти и само понављају како је живот суров и тежак 

и нико не гледа ведрију страну. Године брзо пролазе и знам да ћу ускоро бити одрасла и 

зрела особа. Највећа мука ми је тренутно школа, тачније једина, али знам да ће доћи 

период када нећу знати који проблем треба прво да решавам. Занима ме да ли и остала 

деца размишљају како ће све изгледати за неколико година или деценија. Када гледам 

снимке на којима имам неколико година и како безбрижно трчакарам по дворишту, већ 

желим да се вратим у тај период. Чак сам и сузу пустила док сам гледала снимак на ком 

покушавам да ходам, али не успевам, падам.  

Размишљам како ћу пасти још хиљаду пута идући кроз живот. Ови лепи тренуци из 

детињства ми не дају жељу да икада одрастем, али знам да и то мора да се деси и да од 

тога не могу побећи. 

Александра Милутиновић VII2 

Катарина Козић III1 
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Како растемо у људе 

Тренутно се сви налазимо у једном помало 

чудном периоду за људе око нас, али сувише 

тешком по нашем мишљењу. Он се заправо 

сликовито може назвати периодом између 

дечијег света у коме смо безбрижни и света 

одраслих.  

Наше навике се мењају, постајемо лењи и 

незаинтересовани за многе ствари. Сви су нам 

досадни и чини нам се да нам сви желе зло. Са 

друге стране, постоје и добре стране ове 

недођије. Разумни и зрели, учимо неке нове 

ствари које ће нам бити потребне у животу: 

понашање према другима, толеранцију, 

сналажење у животу, брижност према људе око 

нас. 

Постајемо спремни за неке ствари за које 

су нам до скоро говорили да смо сувише мали. 

Понекад осетимо потребу да учимо од старијих и 

запазимо како се они сналазе у неким 

ситуацијама и применимо њихове поступке када 

се нађемо у проблему. То понекад буде 

спонтано. Не обраћамо пажњу на то, али 

несвесно учимо из њихових поступака. Зато људи који нас окружују у овом периоду нашег 

одрастања морају бити пажљивији и обазривији и пазити на своје поступке како би нам 

дали пример. Суочавамо се са проблемима и покушавамо да их решимо без помоћи 

родитеља. Тако стичемо самосталност. Касније ће нам бити много лакше. Неки родитељи све 

раде уместо своје деце, али то није добро. Може неко од деце да помисли да ће увек неко 

други радити уместо њега, зарађивати, решавати им проблеме.  

Међутим, свако има свој живот и треба да се сам бори и избори. На време треба 

размишљати о свему и ми и наши родитељи. Ако се то не учини, имаћемо проблеме у 

животу и нећемо постати прави људи.  

Анђелија Симић VII2 

Моја кућа 

Моја кућа спада међу најстарије куће овог краја. 

Са улице скоро да се и не види од високих стабала. Са предње стране могу се видети 

само бело окречен зид и два повећа прозора, чије је стакло на неким местима остало 

умазано белом фарбом. Јужније од прозора налазе се стара дрвена врата иза којих је 

стогодишњи подрум, који је уствари најстарији део куће. У њему се налази татина вајарска 

радионица. На бочним странама куће налази се само бела површина, без прозора или врата. 

Улазна врата су на задњој страни куће. Она су од дрвета премазана лаком. Ту је и тераса са 

металном надстрешницом. Терасу делимо на горњи и доњи део. Доњи део је бетониран. На 

њему се увек налази дрвени округли сто са жутим столњаком. У близини је камена чесма 

коју је мој тата саградио пре седам година. На њој су камене саксије различитих величина, 

такође дело мог тате. Ту су засађене разне врсте цвећа. Кров куће је прекривен светло 

наранџастим цреповима. Горњи део терасе је од доњег одвојен са неколико ниских камених 

степеница. 

Иза куће се налази високи орах чија се крошња протеже све до крова куће. Поред 

њега је башта у којој лети расте различито поврће. 

Ходник у кући је узак, тек толико да једна особа несметано прође. Највећа соба је 

дневна, која понекад служи и као све остале собе, за спавање. У њој се налазе два кревета 

прекривена прекривачима са цветним детаљима и бела метална полица пуна књига. У соби 

су и два дрвена ормара. На њима су разне мале скулптуре мог оца. Током дана соба је 

освељена. Под је раван. На високим белим зидовима налазе се бројне старе фотографије, 

слике и дипломе за учешће на конкурсима и такмичењима. 

Ова кућа је старија од многих других, али чврста и стабилна и са разлогом се може 

назвати топли дом. 
 

Јована Поповић VII2 

Сара Ристић VI3 
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Били смо сложни, шта сад 

Први пут смо ушли у ову школу давне 2010. године. Уплашени од непознатих погледа, 

стидљиво смо седели у великим неудобним столицама гледајући у разна имена урезана по 

нашим клупама.  

Било ми је тешко и да замислим колико је овде било ђака пре нас. Када смо се срели у 

том непознатом простору и разменили уплашене погледе, већ смо се упознали. Већину 

другова сам знао из вртића. У вртићу није било проблема и свађа, јер смо били само деца. У 

школи је почело наше путовање у образовање и одрастање. Као деца сви смо имали само 

један циљ, а то је да одрастемо. Нисмо ни знали колико је лепо бити дете и уживати у 

свему. Не желим да кажем да је бити „велики“ лоше, већ само да није много лепше од бити 

„мали“. 

Временом нам се и то десило, одрасли смо. Године су учиниле своје. Некад безбрижно 

другарство, губило се све више. Прве симпатије и први најбољи другари са којим смо се 

заклели да ћемо се заувек дружити, бледе, нестају. Много пута смо се свађали, тукли, 

презирали, али увек смо се враћали дружењу и пријатељству. Када се осврнем на наша 

лоша искуства, схватам да није било вредно уништавати наше односе. Путовање које смо 

давно започел, ускоро се завршава. Напустићемо своју основну школу. Напуштам своје прве 

другаре и надам се да ћемо, када се у будућности бидемо срели, поново делити безбрижно 

другарство.  

Сад је мај 2018. године. Наше заједничко школско путовање, започето у септембру 

2010. завршава се.  
 

Михаило Ићитовић VIII2 

 

Речи које су ме обрадовале 

Многе речи знају да обрадују људе, али и да их повреде. Некада мале речи знају 

најлепше да обрадују и развеселе људе.  

Када сам била четврти разред, почела сам да тренирам карате и била сам веома 

успешна. Ишла сам на разна такмичења и освајала углавном златне медаље. 

Моје најзанимњивије и најважније такмичење било је у Београду. То је био „Куп 

Србије“. Била сам веома уплашена јер је у мојој категорији било двадесет девојчица. Тренер 

ми је причао да не смем да бидем толико уплашена и да морам ући и изаћи из борбе као 

победник. Његове речи су ме подстицале да освојим медаљу. Напорно сам се загревала, 

вежбала сам све технике које сам знала док су моји другови седели на трибинама. На самом 

такмичењу осетила сам неку чудну моћ која ме је водила до финала. Моје противнице су 

биле ниске тако да сам могла да радим ножну технику. Трудила сам се као никада до тад. 

Моја борба је затварала такмичење и све судије су се окупиле да је одгледају. Била сам 

уплашена, нисам желела да погрешим. Борила сам се као лав. Судије су биле одушевљене, 

али се борба завршила нерешено. Била сам поносна на себе што сам уопште стигала до 

финала. Преко микрофона се зачуло моје име. Била сам победник, пресрећна, скакала сам 

јер ми је ово први значајнији пехар.  

Тренерове речи су ме подстицале да будем прва а реченица коју ми је рекао још увек 

памтим. „Никад не одустајеш, јер само слаби одустају, а шампиони иду напред!“  

 

Сара Ристић VI3 

 

Прва љубав 

Прву љубав сам срела веровали или не са четири године.  

Звао се Немања, имао је црну косу и плаве очи и био је мало буцкаст. Упознали су нас 

наши очеви. Играли смо се различитих смешних и забавних игара, а посебно забавна је 

била „Муж и жена“. Када би дошао код нас, била сам увек стидљива, баш као и он. Правила 

бих се да он не постоји, али врло брзо бисмо почели да се играмо. Никада се нисмо 

пољубили и никада и нећемо, јер обоје морамо да сретнемо праву љубав са којом ћемо 

остати целог живота заједно.  

Памтићу прву љубав због тога што је била смешна и забавна. 

 

Анђела Лучић IV1 
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Прва љубав 

Своју прву љубав упознала сам још у вртићу. Био је то један дечак светло смеђе косе о 

коме сам мислила по цео дан и кога сам сањала скоро сваку ноћ.  

Још увек се сећам тог тренутка када сам га први пут видела. Кад год бих га угледала и 

кад би прошао поред мене, осетила бих као да ми нешто лепрша по стомаку. Једва сам 

чекала да сване нови дан како бих отишла у вртић и видела га. Када би дошло време да се 

иде кући, била бих тужна. Трудила сам се да стално будем у његовом присуству и да 

успоставим неки контакт са њим, али он ме није ни примећивао. Кад би стајао са неком 

другом девојчицом и разговарао, била бих јако љубоморна и тужна. А онда смо заједно 

учествовали у једној представи у којој смо сви играли и ми смо били пар. Држали смо се за 

руке и ја сам била у облацима. Мислим да тада нигде није било срећније особе од мене. И 

баш када сам помислила да има неке наде да ме примети, дошло је време за распуст и наш 

растанак. Како је време пролазило, моја осећања према њему су се угасила. Сада идемо у 

исти разред и супер смо другари.  

Иако је моја прва љубав била неузвраћена, увек је се радо сетим и причам о њој са 

осмехом на лицу. 
 

Наталија Микић IV1 

Мој свет зове се љубав 

Мој свет испуњавају мама, тата и два брата.  

У том мом свету ја сам срећан, радостан и пун љубави. Али не могу да кажем да је све 

савршено. Наиђу тако дани када се не разумемо баш најбоље. Понекад заборавим да 

распремим кревет или собу и онда наступе тренуци када мој свет испуне високи тонови 

мојих родитеља. Понекад заборавим и на лепе манире, тада наступи моја мама и њена 

мајчинска љубав ме брзо подсети на све. Дуго ми објашњава, држи предавања, али када 

стварно претерам запрети ми да је у близини прут. Мени се тада чини да ту нема љубави. 

Али када се уверим да је све то за моје добро, схватим да је то све некако љубав. 

Највише љубави ми даје мој мали брат Марко. Чим ме види пружа ми руке, грли ме и 

мази. Тада се све у мени топи од милине. Он мој свет боји најлепшим бојама. И старији брат 

Лука је увек ту да ми помогне и да ме извуче из сваке незгоде, он је моја сигурност и 

подршка. 

У мом свету има места за доста њих, за све драге људе. И сви они чине љубав! 

 

Душан Ширник III1 

Тамара Кретић III2 
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Бори се за своја крила јер небо није граница 

Као предшколац о себи сам размишљала као о 

посластичарки. Међутим, временом моја интересовања 

су се променила. 

Шетајући са мамом наишли смо на плакат за упис 

чланова у карате. Мама ме је питала да ли би желела 

да пробам и ја сам пристала. Увече смо се спремили и 

отишли на мој први тренинг. Било је напорно, тешко 

али истовремено лепо. После тренинга сам осећала да 

је то спорт који бих могла да заволим. И тако сам 

почела редовно да тренирам. Карате је спорт који 

обожавам. Редовни тренинзи и напоран рад су ме 

довели до такмичења. На њему сам освојила прво 

место и златну медаљу. То је била потврда да се мој 

труд исплатио. Знам да је то први корак, онај корак 

који бебе направе док уче ходати, да остварим своју 

жељу - да освојим црни појас пети дан. Знам, требаће 

ми много одрицања, вежби, тренинга, на крају и много 

времена, али ће се исплатити. Јер тада, баш на том 

такмичењу, гледајући оне дивне момке и девојке са 

црним појасом, схватила сам да кад нешто јако желиш 

и волиш мораш за то да се бориш. Мораш раширити 

своја крила, без обзира колико су мала и летети што 

више. Јер када се бориш за своја крила небо није 

граница. 

Моје прво злато ми је дало ветар у леђа и надам се да ће их бити још. Тренинзима ће и 

моја крила јачати, тако да ће, надам се, издржати тај терет. 

 
Нађа Ђаковић III3 

Самоћа 

Самоћа је онда  

кад останемо сами, 

и када немамо са киме 

да седимо у тами. 

 

То је онај осећај 

када немаш друга, 

када нема никог 

да ти се руга. 

 

Када немаш никог 

да му се правдаш, 

нити било коме 

да се изјадаш. 

 

Кристијан Марјановић III3 
 

Јована Марковић II2 
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Стручно усавршавање у установи 

Угледни час из српског језика 

Наставница српског језика 

Софија Зећовић одржала је у 

VIII2 угледни час 10. маја 2018. 

Часу су присуствовали директор 

школе Ксенија Илић, педагог 

Наташа Демић, наставници Маја 

Вучић, Нада Аранђеловић, Саша 

Живановић, Слободан Карановић 

и Марина Луковић. Обрађена је 

наставна јединица „Увела ружа“ 

Боре Станковића. 

Угледни час је био темат-

ског типа и трајао је три школска 

часа. 

На првом часу, који је био 

својеврсни увод, ученици су 

анализирали мотив руже у 

уметности и њено значење у 

основном и пренесеном смислу 

на делима обрађеним током 

школске године. 

Са наставницом ликовне 

културе Надом Аранђеловић 

ђаци су разговарали о мотиву 

руже у ликовној и примењној 

уметности.  

Закључили су да се овај 

мотив често јавља у цртежима 

мртве природе, ентеријера, да је пренет на делове шумадијске народне ношње и да се 

током историје од ружиног дрвета правио намештај. Затим су говорили о симболици боја и 

показали су своје цртеже ружа и колаже изложене за ову прилику. 

Након хорског извођења песме „Јутрос ми је ружа процветала“, уследила је анализа 

мотива руже у народној љубавној поезији са наставницом Софијом. Ученици су рецитовали 

песме у којима доминира мотив руже, анализирали песму „Момак и девојка“, издвајли 

стилске фигуре и тражили мотиве руже у песми „Смрт Омера и Мериме“. Душан Петровић 

упознао је све присутне са разликама и сличностима између ауторске и народне лирике. 

Ученици су после овог излагања рецитовали одломке из Змајевих „Ђулића“ и „Ђулића 

увеока“ и анализирали их. Наставница Софија је повезала мотив руже и староградске песме 

са боемском четврти Скадарлијом у којој је стварао и сам Бора Станковић. Ђаци су 

презентовали своја истраживања о уметницима и писцима који су волели Скадарлију, о њој 

писали и у њој стварали своја чувена дела. Чули смо Нушићев запис о кафани „Три 

шешира“, као и правила лепог понашања у овој боемској четврти. Ученица Исидора Нешић 

извела је одломак монодраме Исидоре Бјелице „Скадарлијка“. 

Читав ток часа пратила је презентација. 

На другом часу Михаило Ићитовић нас је упознао са биографијом писца говорећи је у 

првом лицу, а наставник Сободан отпевао је песму „Жал за младост“. Ученицима је путем 

презентације дочарано старо Врање, породична кућа писца и историјски услови у којима је 

стварао. 

Остатак часа, као и трећи час, био је посвећен књижевнотеоријској анализи дела кроз 

коју је наставница Софија дивно водила своје ученике. Ученици су показали велико 

интересовање за психолошку анализу ликова и дали врло зреле одговоре и размишљања. 

Уз звуке песме „Ружа процвала“, опојне мирисе ружине водице и ратлук од ружа, 

ученица у улози водитеља урадила је евалуацију часа. 

Сви смо се сложили да су ђаци били добро припремљени, да је на часу остварено и 

вертикално и хоризонтално повезивање градива и да се водило рачуна и о најситнијим 

детаљима. 

Марина Луковић 
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Мост Мирабо  

Наставница Живослава Панчић је у одељњу VII1 одржала угледни час из француског 

језика 3. маја 2018. године. 

Часу су присуствовале директор школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић, 

наставница математике Ружица Танасковић, наставнице српског језика Данка Стојановић и 

Марина Луковић. 

Обрађивали смо Аполинерову песму „Мост Мирабо“. Тамара Трајковић нас је на 

почетку часа упознала са животом и делом Гијома Аполинера читајући најзанимљивије 

детаље из лапбука који је за ову прилику направила. Након читања песме на француском и 

на српском језику, уследила је анализа песме на српском језику са наставницом Марином.  

Са наставницом Живославом разговарали смо о тешкоћама превођења поезије и 

закључили смо да би се буквалним преводим нарушила лепота песме. 

Затим смо поновили 

градиво из граматике тако 

што смо у тексту прона-

лазили глаголе.  

Крај часа је био 

посебно интересантан јер 

смо се такмичили која 

група ће за предвиђено 

време издвојити што више 

речи које одређују песму 

и превести их на српски 

језик. 

Погледали смо паное 

које смо припремили за 

овај час и трејлер који је 

био најава, а правиле су 

га Марина Радосављевић 

и Сузана Стевановић. 

Час је био занимљив 

- на креативан и забаван 

начин обрадили смо једну 

дивну песму. 

 

    Сузана Стевановић VII1 

 

 

Бајка 

Учитељица Милица Лучић је 11. јуна 2018. године одржала угледни час из српског 

језика у одељењу II1 на тему „Драматизација бајке Бајка о рибару и рибици“. 

Ученици су на основу ове бајке правили сликовницу за међушколско такмичење 

„Оштро Перце“ и за њу освојили друго место. То је био повод да се одржи угледни час и 

направи драматизација. 

Часу су присуствовали ученици I1, III1 и IV1 и њихови учитељи Слађана Миловановић, 

Гордана Косанић и Синиша Босић, као и директорка школе Ксенија Илић. 

У учионици је био постављен пано са награђеном сликовницом и импровизована мала 

позорница са дивном сценографијом коју чине чамац, море и још много детаља. Деца су 

имала костиме и започела су час музичким делом и кореографијом за песму о рибару и 

рибици. Потом су у драмском делу показала велики труд и таленат за глуму. 

На крају је учитељица Милица урадила евалуацију часа на један занимљив и 

креативан начин. Поделила је публици папире у облику златне рибице, а ми смо на њима 

исписали своје коментаре које је касније учитељица прочитала. 

Час је био занимљив и протекао је у добром расположењу. 

 

Слађана Миловановић 
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Угледни час из геграфије 

Наставница Радица 

Јаћимовић је 16. маја 2018. 

године одржала угледни час 

географије у VIII2, а у 

активностима су учество-

вали и ученици VIII1.  

Часу су присуствовали 

директор школе Ксенија 

Илић и наставници Бранка 

Миладиновић, Новка Бори-

чић, Слободан Карановић и 

Марина Луковић. 

Тема часа је била 

„Сајам туризма, саобраћаја 

и трговине“. 

Ђаци су добили задатак да припреме одређене артикле које би изложили на 

штандовима. Они су донели храну за причу о угоститељству и трговини, у којој смо касније 

сви заједно уживали. Штанд који је био посвећен саобраћају красиле су макете возова и 

авиона, а Вук Симић је довезао мотор. Сара Павловић и Тијана Глишић су говориле о 

козметици и на њиховом штанду било је много козметичких препарата. 

Неколико ђака је говорило о туристичким дестинацијама наше земље. Слободан Дојчев 

и Александра Митровић глумили су у скечу о пијаци, који је за ову прилику написала 

наставница српског језика Данка Стојановић. На крају часа три екипе су се такмичиле у 

квизу „Препознј туристичко место“. Квиз су припремили ученици ОШ „Бора Лазић“ из 

Влашке који су били наши гости тога дана. 

Читав овај пројекат је успешно урађен, спојено је лепо и корисно, а ученици оба 

одељења уживали су у дружењу и даљим активностима током дана. Показали смо 

креативност и предузимљивост, а наставница нас је за труд наградила петицама. 

 

Тијана Глишић VIII1 
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Стручно усавршавање ван установе 

Стручно усавршавање наставника српског језика 

Од 8. до 10. фебруара 2018. године на Филолошком факултету је већ традиционално 

одржан Републички зимски семинар за професоре српског језика и књижевности. Семинару 

су присуствовале и наставнице српског језика из наше школе. Сваког дана наставници су 

били у прилици да слушају изузетно посећена пленарна предавања, а ове године  актуелне 

су биле следеће теме: Српски књижевни језик од Вука до данас (проф. др Радоје Симић); 

Црњански и Први светски рат (проф. др Мило Ломпар); Неки резултати корпусне 

лингвистике у настави српског језика (проф. др Рајна Дра гићевић); Стилистика у настави 

српског језика (проф. др Милош Ковачевић); Прстенови Иве Андрића – о композицији 

Андрићевих романа (проф. др Јован Делић);  Вуков Српски рјечник као отворена књига 

(проф. др Бошко Сувајџић). 

Након пленарних предавања наставници су сваког дана имали организован рад по 

секцијама и свако је могао да одабере радионицу са темом у којој највише жели да усаврши 

своја тренутна знања и компетенције, које су сваккако након овог семинара знатно 

унапређене. 

Данка Стојановић 
 

Извештај о семинару 

Током марта 2018. године наставнице енглеског језика Јелена Стевановић и Марина 

Ружић су похађале онлајн семинар Видео лекције наставна средства савременог 

образовања. Семинар се бави упознавањем са мултимедијом као наставним средством. 

Састоји се из пет тема које су потпуно интерактивне и траје 35 дана. Признајем да смо 

уживале у учењу и осмишљавању сваке теме посебно. Овај семинар је заокупио сву нашу 

пажњу и време и поносно можемо да кажемо да смо њиме презадовољне. Тема се лако може 

применити у било којој области. Ми смо отвориле јутјуб канал на коме ћемо презентовати 

најзанимљивије лекције из енглеског језика. 

Преко кратких видео записа, креирања и монтаже филмова и видео клипова и 

израђивања интерактивних лекција, обогатиле смо искуство и добиле нове идеје за 

извођење наставе у ери дигитализације. 
 

Марина Ружић 

Извештај са географског семинара 

Присуствовала сам 24. фебруара 2018. семинару Туризам и географија у организацији 

Српског географског друштва. Било је излагања о домаћем туризму и кретању туриста у 

границама наше државе. Употпунила сам географско знање о туристичким потенцијалима 

наше земље, природним и антропогеним туристичким вредностима, материјалној бази 

туризма, туристичким регијама и изузетним вредностима планинске регије. 

 

Радица Јаћимовић, наставник географије 
 

Обука за учитеље 

У просторијама ОШ „Јелица Миловановић“ у Сопоту, 21. и 22. априла 2018. године 

Министарство просвете и технолошког развоја организовало је обуку за учитеље четвртих 

разреда, стручне сараднике и директоре основних школа који су по струци учитељи. Циљ 

обуке био је оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора за остваривање 

образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење 

сопственог рада. Обуку су водиле учитељице Лидија Виденовић и Маја Качаревић . 

Током два дана, учесници су се упознали са новом концепцијом наставе и учења у 

првом разреду, са развијањем компетенција за планирање наставе и учења оријентисане на 

исходе и процес учења, као и праћењем и вредновањем наставе и учења. Такође, учитељи 

су упознати са новим обавезним изборним предметом Пројектна настава, његовом 

реализацијом, праћењем и вредновањем. 

Обука је испунила очекивања учесника и протекла је у доброј радној атмосфери. 

 

Ксенија Илић, директор школе 
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Катарина Козић III1 
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Катарина Бранковић VI2 

Јована Ољача V1 


