година XIV * број 36 * март 2019.

Школски
лист Чаролије, страна 1
Лист ученика и наставника Основне школе „Милорад Мића
Марковић”

Катарина Бранковић VII2

Школски лист Чаролије, страна 2

Михајло Симић V2

Школски лист Чаролије
Основна школа „Милорад Мића Марковић” Мала Иванча

Главни и одговорни уредник
Марина Луковић
Уредници
Софија Зећовић
Данка Стојановић
Ружица Будимкић
Сања Петровић
Гордана Косанић
Слађана Миловановић
Нада Аранђеловић
Бојан Миленовић
Сарадници
Анђела Стојановић V2
Катарина Бранковић VII2
Јована Ољача VI1
Драган Ољача VII1
Лазар Поповић VI2
Тијана Грујић IV2
Тања Павловић VI1
Јована Глишић VI1
Лектор
Данка Стојановић
Директор
Ксенија Илић
Адреса редакције
ОШ „Милорад Мића Марковић”
11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8

Школа у Малој Иванчи током
новогодишњих празника

Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из првог полугодишта
школске 2018/2019. године.
Ту су текстови наставника и ученика о обележавању Дана Светог Саве као и награђени
литерарни и ликовни радови са светосавског конкурса.
Наставници и ученици пишу о реализацији пројектне и тематске наставе. Доносимо
радове и извештаје са међународног пројекта у којем су учествовали ученици четвртог
разреда у Малој Иванчи са својојм учитељицом Горданом Косанић.
У овом броју часописа прочитајте и награђене радове са општинског литерарног
конкурса „Сопот- мој завичај“ и литерарног конкурса „Зелена учионица“.
У рубрици Дечије стваралаштво погледајте ликовне и литерарне радове наших
ученика.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи

Дешавања у школи
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства
Од 22. октобра дo 17. децембра 2018. године ученици IV1 су са својом учитељицом
Горданом Косанић учествовали у пројекту „Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства“,
у ком је учествовало више од десет хиљада учесника из 30 земаља. Кроз пројекат је
оствариван 4. циљ Агенде 2030 Уједињених Нација: Квалитетно образовање, односно његов
подциљ 4.7 који гласи: „До краја 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине
потребне да се унапреди одрживи развој, између осталог и путем едукације за одржив
развој и одрживе стилове живота, људска права, родну равноправност, као и за
промовисање културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и поштовања
културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју“. Пројекат је трајао девет
седмица. Сваког понедељка добијали смо седмичне задатке, који су садржали упутства за
учитеље и два задатка за ученике. На крају сваке недеље презентовали смо урађене
задатке. Активности смо фотографисали, снимали и постављали на друштвене мреже.
Ученици су се оснажили у сфери интеркултуралности. Имали су прилику да упознају
децу широм света и да схвате да смо сви различити, а опет исти. Говоримо различитим
језицима, наше земље имају различита обележја, заставу, грб и химну. Имамо различиту
културу, традицију, кухињу, уметност, своје спортисте и уметнике. Али, оно што најбитније,
имамо много сличности. Наша осећања изражавамо на сличне начине и можемо да их
препознамо без употребе језика. Пројекат је повезао децу широм света путем вршњачког
учења о другим народима, њиховим земљама и културама.
У првом задатку требало је да одаберемо земљу која нас посебно инспирише и у којој
бисмо желели да имамо другаре. Одмах смо одабрали Шпанију, земљу прелепих градова,
укусних јела, спорта и музике. Прво смо прикупљали материјал како бисмо ближе упознали
ову земљу. А онда смо се договорили на које све начине да прикажемо разноврсност
Шпаније. Трудили смо се да испоштујемо мишљење сваког другара и зато смо за
представљање ове земље имали више активности. Ученици су правили лапбук са основним
карактеристикама и занимљивостима ове дивне земље. Други задатак је био „Комадићи
света у нашој учионици“ који нас је јако обрадовао. Одабрали смо следеће земље: САД,
Русија, Индија, Јапан, Јужноафричка Република, Бразил, Шпанија. Ученици су правили
репортаже о њима, прикупљали фотографије, писали о занимљивостима, храни, историји и
култури одабране државе. Када смо сјединили радове, направили смо „Глобални
репортажни зид“. Трећи задатак „Књига чаробних речи“ јако нас је забавио. Задатак је био
да направимо књигу од седам чаробних речи: здраво, довиђења, хвала, молим, изволи,
извини и волим те. Ученици су правили стрипове, писали песмице и цртали, а затим су
одабрали најбоље радова и све сјединили у једну књигу. Задатак „Чаробна мапа света“ био
је нарочито интересантан. Поделили смо се у групе, издвојили која ће група проучавати
одређени континент. Ученици су се усагласили да сваки континент буде један лапбоок, а
затим да на заједнички пано ставе све континенте. Тако смо добили нашу Чаробну мапу
света која је обухватила чудне биљке, уметничка блага, животиње које мање познајемо,
споменике културе, позната места и значајне личности. Следећи задатак био је „Исплетимо
мрежу пријатељства“. Ове седмице покушали смо да ступимо у контакт са што више другара
са раличитих говорних подручја. Писали смо писма другарима из Скопља, Битоља, Тузле,
Петриње и Загреба. Са некима смо контактирали путем скајпа. У писмима које смо слали,
писали смо о својој држави, њеним знаменитим личностима, о свом месту. Покушали смо да
приближимо другарима нашу школу. Почела су да стижу писма пуна љубави и искрених
порука. Задатак „Твоје мало некоме значи живот“ подразумевао је да ученици, радећи у
групи у којој су и њихови родитељи, креирају чаробне новогодишње јастуке различитих
облика. Јастуке треба украсити са мотивима седам држава са различитих континената: САД,
Русија, Индија, Јапан, Јужноафричка Република, Бразил, Шпанија. Договор је да јастуке
продамо на вашару који ћемо организовати у другом полугодишту.
Уживали смо у раду и задовољни смо новим сазнањима и искуствима. Сумирали смо
све задатке, продукте задатака и своје личне утиске. Направили смо изложбу у нашој
учионици. Изложили смо све продукте до којих смо дошли током задатака - заставе, лепезе,
симболе држава, Књигу чаробних речи, Чаробну мапу света, репортаже, писма које смо
писали новим другарима и писма која смо добијали… Од фотографија и видео записа
направили смо кратак видео прилог и поставили на ЈТ канал. Више о пројекту може да се
прочита на блогу „Моја мала дружина“.
Гордана Косанић
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Како је настала моја мрежа пријатељства
У мојим очима још увек је сјај, а у срцу топлина, јер сада видим много даље од места у
којем живим. Ја сам срећно дете! Шта се то десило и шта је допринело да о неким стварима
почнем да размишљам? Девет недеља са својим другарима учествовала сам у једном дивном
пројекту, који ми је помогао да упознам много држава, да схватим њихову различитост.
Упознала сам њихову културу, језик. И тада је почело моје размишљање о људима ван
граница моје земље. Схватила сам да је на овом свету све повезано. Људи се облаче, хране
према условима у којим живе.
Моји другари у Бразилу Нову годину дочекују исто као и ми, али тада је код њих лето.
Много воле фудбал, тако да сваки град има стадион. Најпознатији карневали су у Бразилу,
тада људи носе предивне костиме, маске и играју на улицама. А на истоку, у Јапану, живе
сасвим другачији другари, за мене, са необичним именима и језиком којим говоре. У земљи
излазећег сунца живе Акихиро, Макото, Такао, моји вршњаци. Можда се никада нећемо
срести, али некако ми је лепо и топло око срца када знам да су ту, на истој планети.
Један задатак бих посебно издвојила, то је била недеља када смо ступили у контакт са
другарима из Македоније, Босне, Хрватске. Толику љубав, усхићење и радост до сада нисам
осетила. Разговарали смо са вршњацима који живе у суседним државама. Да, са њима смо
причали. Језици су нам тако слични. Али нису сaмо језици ти који нас спајају, открили смо
да имамо мноштво тога заједничког. Исте године, исти разреди, слушамо сличну музику,
слободно време проводимо на исти начин.
Док су нам описивали своју државу, пожелели смо да дођемо до њих, да нас упознају
са својим градом и заједно прошетамо. Тај диван осећај никада до сада нисам осетила.
Схватила сам да никада не могу бити усамљена, где год моја нога крочи, могу пронаћи
добре људе. Разлике које постоје у култури, обичајима и архитектури су дивне - оне треба
да нас зближе и споје.
Моја највећа жеља је да свет наставим да гледам са овим сјајем у очима, чистог срца и
раширених руку спремна да у загрљај прихватим сваког доброг човека.
Катарина Козић IV1
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Пројекат Дани Вука Караџића
Пројекат „Дани Вука Караџића“ реализован је у одељењу VIII1 у Малој Иванчи током
септембра, октобра, новембра и децембра 2018. године. Идеја је била да ученици обележе
двеста година од издавања првог Вуковог „Српског рјечника“. Пројекат је обухватио часове
српског језика, енглеског језика, историје, географије, ликовне културе и информатике и
рачунарства.
Циљеви пројекта су упознавање ученика са животом и делом Вука Стефановића
Караџића са посебним освртом на рад на речницима, рад на реформи језика и писма и
сакупљачку делатност; развијање компетенција за целоживотно учење; превођење са
енглеског на српски и обрнуто, развијање и усавршавање лексике енглеског језика и
обнављање прошлог времена; развијање дигиталних компетенција ученика.
Ученици су бирали да ли ће радити самостално, у пару или у групи. На часовима
српског језика поред редовних лекција које су предвиђене планом и програмом,
разговарало се о Вуковом раду и проширивало градиво из историје језика. Ђаци су писали
реферате, правили паное, лапбукове и трејлер. Писали су о Вуковој биографији, о саставу и
значају речника, истраживали састав лексике оба рeчника, писали о Вуковој реформи
писма. Истраживали су о Вуковим певачима, начинима како је Вук сакупљао народне песме,
приче и кратке фолклорне форме. Писали су о Вуковим делима и рецензијама, о значају
Вуковог рада и како нас је представио тадашњој Европи. Ученица Милица Кузмић посетила
је Музеј Вука и Доситеја и тамо од кустоса сазнала нове информације о Вуковом животу и
раду које је изложила на часу српског језика свим ученицима. Истраживали су географске
карактеристике Тршића и околине, историјске прилике у којима је живео и радио Вук
Караџић, цртали портрете Вука и Мине Караџић, манастир Троношу. На часовима енглеског
језика ученици су читали и преводили припремљене материјале о животу и раду Вука
Караџића, радили прошло време и проширили лексику. Након одрађеног пројекта, ученици
су направили филм и трејлер.
Део пројекта представљен је током обележавања Европског дана језика.
Марина Луковић

Михаило Милетић VIII1
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Размишљам о свом језику
Добро дошли у 21. век, век технологија и иновација и век у коме живи
мноштво
језика,
како
књижевних,
нормираних, тако и некњижевних.
Мој језик је српски. То је језик
којим се споразумевам са људима из
своје околине, језик на коме сањам и
размишљам.
Вековима, деценијама, па чак и
годинама уназад, српски језик се мења
под утицајем других језика и народа и
генерално позицијом наше земље која је
на раскрсници Европе. Људи се стално
труде да прошире и обогате вокабулар
српског језика читањем и учењем.
Многе речи смо преузели из страних
језика, али многе смо и створили јер нас
нова техно-логија и свремен начин
живота примо-равају на то.
Наш језик је специфичан и
посебан и због тога што одолева и траје.
Ни турска освајања и поробљавања
нису успела да га искорене. Сачувао се
и унео неке турцизме. Данас су они већ
заборављени. Јавља се све више утицај
енглеског
језика,
стварају
се
Сузана Стевановић VIII1
англицизми.
Наши
средњовековни
писци чували су наш језик од заборава,
наши народни певачи преносили су усмену редицију с колена на колено и сачували српски
језик.
Човек је јединствено биће јер има моћ говора и разуме и због тога има обавезу да
негује, чува и усавршава свој језик. На тај начин ће се чувати и култура и традиција и
религија.
Сузана Стевановић VIII1
Размишљам о свом језику
Од постанка нашег језика, па све до данас постојале су велике промене и осцилације у
његовом равоју. Све промене имале су одређену тежину и новину, и на посебан начин
утицале на развој српског језика. Свака промена у језику показала је и одређену фазу
развоја и одразила се на одређени временски период развитка нашег језика.
Говорници српског језика морају да воде рачуна о правилном и тачном изговору, о
граматици, правопису да би се наш језик одржао и у будућности. Језик једне земље је
нешто што повезује становнике те земље и нешто што их чини јединственим. Граматика
нашег језика је разнолика, богата, подељена на више различитих области. Ми се данас
мучимо око појединих граматичких правила, али нашим прецима мора да је било бар мало
теже, они су учили и двојину, имали су више различититих начина писања и читања истих
гласова у различитим позицијама. Како дајемо на значају самом српском језику, тако
морамо одати признање свима који су наш језик уредили и обогатили речницима и
граматикама. Свака, чак и најмања, промена морају се подржати јер је за њу требало труда
и рада. Морамо дати све од себе да у данашње време сачувамо наш језик да би и наши
потомци њиме говорили. То није само језик Срба, он је језик лепих рачи, језик разумевања,
језик подршке, језик љубави и пријатељства.
На нашој планети постоји много различитих језика, сваки је посебасн на свој начин,
сваки се бори да одоли трајању. Језик којим човек говори је прва идентификација о њему и
његовом пореклу. Размишљам о томе да ли ће генерације будућности допринети очувању
нашег језика и како ће он изгледати за хиљаду година.
Тамара Трајковић VIII1
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Пројекат „Манастири Космаја“
Током октобра, новембра и децембра 2018.
вероучитељ Бојан Миленовић је са ученицима старијих
разреда у Малој Иванчи реализовао пројекат
„Манастири Космаја“.
Циљ пројекта је упознавање ученика са
манастирима нашег краја. Ученици су имали задатак
да пронађу информације о животу Светог Стефана
Лазаревића, ктитора већине манастира на Космају, као
и о манастирима Тресије, Кастељан, Павловац и
манастиру Свете Петке у Сибници, да направе паное и
презентацију. Свако одељење је добило задатак да
представи један манастир и исприча о његовој
изградњи, обнављању и легендама у вези са њим.
Ученици су били мотивисани за рад и радо
прихватили задатке. Радили су у групама и током рада
користили различите изворе информација, предавања
са часова верске наставе, књиге у школској
библиотеци и интернет. Како су ученици завршавали
задатке, тако су излагали припремљени материјал на
часовима верске наставе.
Током пројекта ученици су стекли позитивне
радне навике радећи у групи, развили критички став
према
одабиру
информација,
развијали
комуникацијске вештине и дигиталне компетенције.
По завршетку пројекта, панои су изложени у холу
школе где ће сви ученици и запослени моћи да их
погледају.
Бојан Миленовић

Сузана Стевановић VIII1
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Вељко Ристић VII1

Сузана Стевановић VIII1

Пројекат „Попијмо шољу чаја“
У одељењу II1 у Малој Иванчи учитељица Слађана Миловановић реализовала је
пројекат „Попијмо шољу чаја“ у периоду од 10. до 28. децембра 2018. године.
Циљеви пројекта су: упознавање ученика са биљкама од којих се прави домаћи чај и
њиховим лековитим својствима; подстицање ученика да чешће користе домаћи чај као
свакодневни напитак уместо куповних напитака и тако брину о свом здрављу; развијање
креативност и маште кроз укључивање чаја као наставног средства; обогаћивање дечије
опште информисаности и учење правила понашања приликом испијања чаја, повећање
интересовања и ангажовања ученика.
Прва активност је била на часу ликовне културе. Обрађена је наставна јединица
„Иницијали“ тако што су ученици креирали своје шољице, из којих су касније, на следећим
активностима, пили чај. Свако је на својој шољици исцртао иницијале свог имена и
презимена, а након тога су се упознали са правилима испијања чаја. На часу света око нас
ђаци су разговарали са учитељицом о планинама и планинском чају који су и дегустирали.
Час српског језика, на коме је обрађена бајка „Сликарка зима“ Десанке Максимовић,
претворен је у праву чајанку у школској библиотеци. На почетку часа костимирана ученица
се представила као Десанка Максимовић и испричала је своју биографију, а потом је уз чај
од бруснице анализирана бајка. На часу музичке културе ђаци су смишљали мелодију за
брзо и споро извођење песме „Чича и чај“ и дегустирали су и разговарали о својствима чаја
од мајчине душице. На часу енглеског језика деца су правила шољице за чај од папира, а
потом су кроз игрице научила нове информације о енглеском чају. Последња активност
одржана је на часу математике. Ученици су наставну јединицу „Множење бројевима 2 и 10“
обрадили тако што су на рачунарима радили задатке. Затим су задатке штампали и изрезали
у облику шољица за чај од којих је направљен пано. Уз то су дегустирали чај од липе са
додатком млека и разговарали са учитељицом о својствима овог чаја.
На крају шесте активности ученици и учитељица су вредновали рад на пројекту и
закључили да је био веома успешан. Ђаци су рекли да је пројекат био занимљив, да су им
се свиделе све активности, да су научили много о чају и да су се лепо забавили током
учења.
Слађана Миловановић
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Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“
Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“ реализовали су наставници
Слободан Карановић, Бојан Миленовић и Марина Луковић заједно са одељењем VIII 1 у
Малој Иванчи током октобра, новембра и децембра 2018. године. Циљ пројекта је био
обележавање стогодишњице завршетка Великог рата, ширење патриотских осећања према
националној историји и упознавање ученика са локалним херојима Првог свеског рата.
Ученици су били веома мотивисани и радо прихватли све задатке. Активности ученика
током рада су биле истраживање и писање реферата о пробоју Солунског фронта, о српским
војводама које су учествовале у рату, о страним војсковођама, о животу наших војника на
Крфу. Ученици су током рада користили предавања са часова историје, гађанског
васпитања, веронауке и српског језика, књиге из школске библиотеке и интернет. Поред
реферата, ученици су писали измишљене интервјуе са локалним ратницима и правили
паное. Наставник историје показао им је презентацију о ратницима из наших крајева и о
Солуну и гробљу Зејтинлик. Препоручено је ученицима да погледају документарне филмове
о Првом светском рату, као и игране филмове и серије ове тематике. На часовима историје,
верске наставе и грађанског васпитања ученици су презентовали своје радове, читали
реферате о Милунки Савић, Оку соколовом, дечаку ратнику Момчилу Гаврићу, о великим
српским писцима учесницима рата и њиховом делу насталом у изгнанству на Крфу, о
хиљаду и триста каплара, Арчибалду Рајсу, Јанису Јанулису, Франшеу де Переу. Ученик
Стева Секулић емотивно и дирљиво је причао о свом чукундеди Драги Секулићу, последњем
преживелом солунском борцу. Са вероучитељем ученици су разговарали о значају вере и
молитве током тешких тренутака када се људи свакодневно суочавају са смрћу. Наставник
Слободан Карановић истакао је да су слобода и породица биле пресудне за мотивацију при
поласку наших ратника у ослобођење отаџбине, као и њихова жеља за повратком и
жртвовање за слободу. На часовима српског језика са ученицима се разговарало о српским
писцима који су се заједно са осталима повукли на Крф, о њиховом раду и стваралаштву у
туђини и о патриотској лирици. Ученици су чули и интересантну причу о поуларној грчкој
песми „Ми му тимонис матиа му“ коју је написао српски ратник заљубљен у лепу Крфљанку.
По завршетку пројекта наставници су са ученицима анализирали резултате рада.
Ученици су се сложили да су на овај начин научили много више и лакше, да су часови били
интересантни и да ће целог живота памтити неке од ових лекција.
Слободан Карановић
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Пројекат „Књига – најбољи друг“
Током првог полугодишта школске 2018/2019. године
учитељица Гордана Косанић реализовала је пројекат
„Књига – најбољи друг“ са својим ученицима.
Циљеви пројекта су: подстицање ученика на читање
и развијање читалачког укуса и вештине читања,
разумевање прочитаног и богаћење речника, развијање
критичког приступа прочитаном садржају и способности
мишљења и логичког закључивања, развијање маште и
креативности,
развијање
сарадничког
односа
и
такмичарског духа.
Програм пројекта се одвијао кроз више активности и
радионица. Задатак ученика је био читање изабраних
дела, писање приказа и састава, заједничка посета
школској библиотеци, читање и анализа цитата познатих
аутора, прављење паноа, илустровање најдражих ликова и
евалуација пројекта. Одржано је више радионица током
којих су ученици гласно читали омиљене делове из
прочитаних књига и стицали самопоуздање и смањивали
страх од јавног наступа. Са читањем ученици су развијали
способност за писање, машту, емотивност, креативан начин мишљења. Један школски час
ђаци су провели у библиотеци и дружили се са библиотекарком Марином која им је дала
савете за писање приказа књиге.
Продукти пројекта су разноврсни. Ученици су радили приказ књиге или је прочитана
књига била мотив за писање састава. Илустовали су омиљене делове прочитаних књига и
ликове, анализирали цитате и делове књига и поставили своје радове на паное.
Евалуација пројекта је урађена помоћу анкете која је показала да ученици у четвртом
разреду читају много више него раније - поред лектире, читају и препоручене књиге које се
могу наћи у школској библиотеци и знају коју све улогу има књига у њиховом детињству.
Заједнички закључак ђака је да док се чита, може да се сања, машта, побегне, доживи
авантура, смеје, сазнаје, путује кроз простор и време, размишља, расте.
Гордана Косанић

Марија Јовановић IV1
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Дан планина
На часу света око нас у II1 обележен
је Дан планина, 11. децембра 2018.
Ученици су са својом учитељицом
обрађивали наставну јединицу „Изглед
нашег места и околине“ и разговарали о
планинама и планинском чају. Приказане
су
слике
највећих
и
најпознатијих
планина, испод којих су ученици писали
карактеристике за сваку појединачно и од
којих је направљен пано у учионици.
Након тога су на великом хамеру нацртали
једну заједничку планину.
Циљ овог часа је био да деца учећи
нове податке о планинама, обогаћују своје
знање и развијају машту и креативност.
Слађана Миловановић
Извештај са часа енглеског језика
Ученици седмог разреда у Малој Иванчи презентовали су пројекат из енглеског језика
10. децембра 2018. године.
Теме које су нам понуђене за рад биле су „Навике тинејџера“, „Квиз“ и „Позната
особа“. Највећи број ученика определио се за рад о познатој личности. Истраживали смо на
интернету биографије познатих из света филма, музике, спорта и пронашли и нформације о
делима која су створили, такмичењима на којима су учествовали и успесима које су
постигли у професији. Пронађене материјале излагали смо на енглеском језику. Најбољи
радови су награђени петицама. Радови су изложени у нашим учионицама.
Током рада лепо смо се забавили, дружили и научили нешто ново на креативан начин.
Драган Ољача VII1
Пажљивко у саобраћају
Почетком децембра прваке у
Малој
Иванчи
посетио
је
„Пажљивко“. Као и претходних
година Агенција за безбедност у
саобраћају
Републике
Србије
организује предавање ученицима
првих разреда да би стекли
елементарна знања о кретању
пешака у саобраћају.
Предавање је било веома
интересантно
и
ученици
су
активно учествовали у симулацији
ситуација у којима се свакодневно
налазе као пешаци у саобраћају.
Ученици су сазнали куда се крећу
пешаци и возила, како се крећу
пешаци ако поред коловоза не постоји тротоар, како се креће колона пешака, где и како
прелазимо улицу, како прелазимо улицу на обележеном пешачком прелазу, како прелазимо
улицу где постоји семафор и како прелазимо улицу где неме семафора и пешачких прелаза.
На крају посете „Пажљивко“ је свим првацима поклонио флуоросцентни прслук.
Објаснио је ученицима да тај прслук треба да носе нарочито у мрачном делу дана јер он
омогућава возачима да лакше уоче пешаке који се крећу у саобраћају.
Синиша Босић
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Позоришни фестивал
У Дому културе у Новом Медошевцу у
организацији ОШ „Диша Ђурђевић“ одржан је Седми
школски позоришни фестивал, од 4. до 6. децембра
2018. Учествовало је десет школа које су извеле
укупно 15 представа. Последњег дана фестивала,
док се нестрпљиво чекала одлука жирија, за децу је
приређен
занимљив
програм.
Наступила
је
предшколка драмска група, Плесни клуб „Колус“ и
мађионичар Бојан Богдановић.
Представници наше школе су се такмичили у
категорији млађих разреда са представом „Трнова Ружица“. Наступ је био веома успешан.
Освојили смо прво место, награду за најбољу сценографију и ученица Тамара Кретић је
освојила награду за најбољу глумицу за улогу Грдане.
Била је ово лепа прилика да ученици још једном покажу своје глумачке таленте,
уживају на сцени и радују се победама. Ово ће их мотивисати за даљи рад на новим
глумачким изазовима.
Љиљана Вићовац
Новогодишња приредба у вртићу
У сарадњи са васптачима предшколске установе у Малом Пожаревцу, ученици четвртог
разреда извели су представу „Трнова Ружица“ за децу из вртића. Представа је одиграна 24.
децембра 2018. у Дому културе. Након одгледане представе за глумце установа је
припремила слатко изненађење - пакетић. Надам се да ћемо наставити постојећу сарадњу
са васпитачима и проширити је и на друге активности.
Љиљана Вићовац
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Нова година
Новогодишња приредба у Поповићу
У Поповићу је одржана приредба 27. децембра 2018. Учествовали су сви ђаци од првог
до четвртог разреда. У веселом расположењу смењивали су се песме и рецитали о Деда
Мразу и Новј години. Завршница је била посебно забавна, духовит драмски текст праћен
музичким нумерама и дивним костимима насмејао је све присутне.
Након приредбе у холу школе одржан је новогодишњи вашар. Сви присутни су били
одушевљени рукотворинама наших ученика који су се ове године посебно потрудили да
направе мноштво новогодишњих украса, декорација и свакодневних предмета за кућу послужавника, кутија за накит, подметача.
Поред развијања ђачког предузетништва, деца су се дивно забављала израђујући
предмете заједно са својим учитељицама и родитељима током многобројних радионица.

Прослава у Малом Пожаревцу
У Малом Пожаревцу наставница Софија Зећовић приредила је јавни наступ за чланове
драмске секције. Они су присутним ученицима и наставницима приказали своју тачку „Ја
имам таленат“ током које су глумили, играли, певали и имитирали познате личности. Сви су
уживали у наступу наших талентованих ђака, нарочито ученици млађих разреда који су
касније наставили прославу Нове године у својим учионицама.
Прослава у Малој Иванчи
У Малој Иванчи оджан је новгодишњи маскембал. Ученици шестог разреда одлично су
се припремили и показали присутним друговима и наставницима дивне маске. Након ревије
маски, ученици су прочитали рецепт за пријатељство који су за ову прилику саставили.
Ученица Јована Глишић читала је описе својих другара из разреда, публика је погађала о
коме је реч и сви су се дивно забавили. Ученици млађих разреда су разменили поклоне на
журки коју су им организовали учитељи.
Дружење је настављено уз музику, песму, маскембал, игре. Владала је дивна
празнична атосфера која се преносила ходницима школе.
Марина Луковић
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Сопот – мој завичај
Као и претходних година, и ове школске године ученици наше школе радо су се
одазвали на литерарни конкурс „Сопот – мој завичај“. Пристигло је много радова, а само
они најбољи послати су у градску библиотеку. Награђене су наше две ученице, Анђелија
Симић, која освојила је прво место у категорији ученика од петог до осмог разреда, и Јована
Глишић, која је освојила треће место у истој категорији. У овом броју часописа
представљамо награђене радове као и рад наставнице српског језика Софије Зећовић.
Сопот – мој завичај
Добродошао путниче, намерниче, странче! Застани, одмори се. Видим, први пут си
овде. Дођи, бићу твој друг на путовању кроз мој завичај.
Прија ти овај свеж и чист ваздух, диши дубоко. Ослушни, овде и трава дише, мирно и
дубоко. Греје те сунце, мази те, не буни се. Мали Пожаревац није мали, већ леп, миран,
весео отворио је срце за све добронамерне људе. Крошње су довољно велике да приме све
који желе да сврате у моје родно место. Ако прошетамо још мало пићемо чисту воду са
извора „Ћерамиде“. Слободно узми гутаљ. Ту пију и срна, и лане, знам, видела сам.
Испрљаћеш ципеле док стигнеш до највећег врха села Умка, али видећеш нешто што никада
ниси. Наићи ћеш на много засада бресака, крушака, шљива, дуња, кајсија, али и дивљих
купина и шљива крај пута. Узми слободно, послужи се, ништа ти неће бити. Узми и коју
мушмулу, то код тебе сигурно нема. Седи, одмори се!. Видиш, сунце већ залази. Овде се
мирно и слатко спава уз звук зрикаваца и ноћних птица.
Ето, мало смо прошетали кроз мој крај. Да бих све остале, који читају, држала у
неизвесности, нећу открити све чари овог места. Да бисте га до краја упознали, приуштите
себи обилазак до Малог Пожаревца. Нећете се покајати!
Анђелија Симић VIII2

Теодора Петровић IV2
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Сопот – мој завичај
Времена, некада тешка, некада лака долазе и пролазе. Смењују се људи, цареви,
краљеви, владе и владари. Завичај је вечан - он остаје. Носи се у срцу, оку, души...
Завичајне приче остају урезане по зидовима оронулих кућа; старинске шкриње чувају
прошлост мога краја. Причају приче да се овде војевало, рађало, стасавало, умирало,
заљубљивало. Старе, давно замандаљене воденице, причају да се овде млело брашно и
узимао ушур; воћњаци, њиве и виногради причају да су мирисале дуње, цветале трешње,
зреле кајсије; да се сејало и жело; да је мирисало грожђе и да су се точили вино и шира.
Лете и моји безбрижни дечији дани. Смењују се један за другим. Нисам више мало
дете, нисам ни одрасла девојка. Још сам у стању да ходам, трчим и јурим као без главе, да
играм жмурке и играм се у песку и правим ситне глупости! Знам, то нећу моћи довека. Зато
се трудим да своје детињство искористим максимално.
Живим ушушкана у топлоту породичног гнезда, и чини ми се, нико ми ништа не може.
Сањам безбрижна своје дечије снове, невине и плаве. Ипак, знам ко сам. Знам своје корене.
Знам своје порекло. Знам куда идем и знам ко ме увек чека.
Своје порекло носим дубоко у себи. Ја сам Шумадинка. Ја сам дете поникло из опанка.
Одгајана уз звуке хармонике и фруле, уз мирис топлог, тек узаврелог млека, уз мирис тек
покошене ливаде, уз мирис дуња са ормана.
Ја сам дете Космаја и Сопота. Зато волим свој Космај. Волим његово подножје
прошарано њивама и воћњацима, његове благе падине обрасле травом, његове шуме букве,
храста и мирисних четинара. Зато волим и Сопот, његова села, људе, цркве и њихове
звонике што позивају на молитву, његове улице, кровове, воћњаке, њиве, винограде,
изворе...
И срећна сам када заиграм коло, обујем опанке, обучем антерију и јелек. Ноге играју
познате мелодије. Срце игра још јаче и још лепше.
Свој завичај носим у срцу и у души. И када одем далеко, када ме понесу мириси и
укуси нечијег туђег неба, кад ме одушеве слике туђих планина и река, кад ме за часак
огреје неко туђе Сунце, кад ноге понете туђим звуцима, заиграју неке туђе игре, а усне
запевају неке туђе песме, ја свој завичај носим у срцу.
Моји су брежуљци лепши. Моји су потоци лепши. Моје су њиве лепше. И моје оранице,
и моја стабла, и моје песме, и моје игре...
Када сам овде, очи сијају јаче, срце јаче бије у грудима, осмех је блиставији и шири...
Јер, овде је мој корен, извор мога надахнућа и моја истина. Овде сам ја и овде је све
моје.
Јована Глишић VI1

Тамара Кретић IV2
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Сопот – мој завичај
Кад год дође 9. октобар,
Милица Трајковић III3
наврну ми пријатна сећања на дан
када сам дошла у ову средину,
мени до тада потпуно непознату,
мада и данас, после толико
проведених година је не познајем
довољно.
Присећајући се овог датума,
за мене врло значајног, обухвате
ме пријатна сећања на окружење
и средину у којој радим, па самим
тим и постојим.
Дан је и сад, као и пре
толико година, као и увек тог
дана, блистав, светао, сјајан,
прозиран, по мало невероватан,
не бих рекла да ми се само
причињава, већ је заиста тако. „Михољско лето“ се продужи, сунце није јако, прозирна
паучина вијори на лаганом ветру. Лишће је пожутело (то баш и не волим, јер је то још један
крај живота) но, иако је тако, не сметају све те нијансе жуте боје, од најсветлије до
најтамније које је дрвеће добило.
Радећи на овом терену, нисам имала прилику да упознам окружење, а то сам жарко
желела. И, ове године ми се жеља и остварила, додуше нисам видела све што би требало, и
што, вероватно, заслужује пажњу; али сам ипак срећна што сам видела делић овог краја.
Туристичка организација Београда је организовала излет на Космај и његово
окружење, силно сам се обрадовала, пријавила се и кренула.
Иако свакодневно видим Космај у даљини, овог пута сам била фасцинирана. Шетња
стазама по обронцима Космаја обојеног јесењим бојама била је право уживање. Испод ногу
је шуштало лишће, наилазила сам на гомиле жирова свих боја и величина, наилазила сам и
на мале, суве чауре чији ми назив није познат, али су оне пуцале под нашим ногама и
одзвањале у тихој шуми, јер смо тог јутра били једини посетиоци. Многе пешачке стазе
пресецају планину. Идући кроз једну такву стижемо на један од врхова. На њему се налази
споменик подигнут Космајском партизанском одреду. Споменик је велелепан. Саграђен је од
белог мермера у виду раширених прстију или зрака сунца чији су краци окренути ка небу, а
у чијем средишту је камени круг, око кога су исписана имена места из ког су били борци
овог одреда.
Спуштамо се путељком и чујемо водича који каже: „Ове стазе су у далеком средњем
веку биле део пута које је утемељио краљ Драгутин са жељом да повеже Рудник преко
Авале са Београдом. Најпознатија је Деспотова стаза. Крај друма он подиже и прве
богомоље, које је касније деспот Стефан Лазаревић претворио у манастире. Народно
предање је запамтило владавину деспота Стефана као златно доба овог краја пре свега
Космаја, када је он као владар, витез и песник долазио да лови, да води државне послове,
да ужива“, гласило је саопштење водича.
Затим стижемо до манастира Павловац. Остала сам без даха када смо стигли до овог,
необичног храма који је посвећен Светом Николи.
Манастир је смештен у долини, окружен шумама са свих страна, необичан и готово
нестваран. Налази се у подножју планине, у близини протиче поток Тихановац, какво
симболично име за простор у ком влада тишина и мир, ког планина чува од радозналих,
необични, несмотрених људи и пролазника.
Монах Гаврило, љубазни домаћин, и како рече водич „човек који бдије над овим
здањем“, почиње причу о храму, здању, необичној грађевини, нисам сигурна како бих је
назвала, али знам да ми се необично допала.
Зато ћу, иако је свима или бар доброј већини позната историја овог здања додати
монахове речи. „Манастир се налази на југоисточним обронцима Космаја, на месту
средњовековног села Павловци, име ктитора је остало непознато. Народно предање
изградњу манастира приписује деспоту Стефану Лазаревићу; ког карактеришу необична
архитектонска решења која се не срећу често у манастирима 15. века. Употреба белог
мермера у унутрашњости цркве - олтарска преграда, под, свећњаци - указују на некадашње
богатство цркве.
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Најупечатљивији детаљ је издужена купола која се издваја од других, као и по
материјалу од ког је направљена. На простору око здања има остатака старих грађевина
које представљају трпезарију са монашким келијама и економским објектом тј. кухињом и
стамбеним објектом са приземљем и спратом за који се верује да има резиденцијални
карактер. Претпоставља се да је на развој околине Космаја утицао чест боравак деспота у
овом простору. “
„Фасцинантно“ помислих. Мени је улаз у здање био необичан, ниска врта оивичена
каменом са удубљењем изнад њих, на коме нема слике свеца. Све делује врло скромно, а
истовремено и савршено, складно, необично и готово нестварно. На узвишењу поред храма
налази се звоник са великим звоном, а испод њега је саркофаг из, највероватније римског
периода. На улазу, у скромну кућицу где се могу купити свеће стоји натпис: „Овде се не
пуши, и не псује.“ Прочитала сам ову поруку, па се насмејах на ову монахову досетку, али
кад сам боље размислила она може да има и дубљи смисао и значење.
Деспот је 19. јула 1427. године задњи пут боравио на овом простору. Био је у лову,
јашући на коњу задобио је велики бол у пределу груди и преминуо. Место његове погибије
је обележено белим, мермерним спомеником у Црквинама, која се налази југоисточно од
манастира Павловац.
Аутобус креће и стиже се до још једне светиње, до манастира Тресије, задужбине
деспота Стефана. Улазак у манастир је необичан. Чини га камена капија. Унутрашњост је
декорисана и уређена. У окружењу се налази велелепно здање, за које водич каже да је
требало да послужи за уточиште монасима који су изнемогли и стари, па више не могу да
обављају свету службу.
Шетња стазама кроз времеплов Космаја и околине била је за мене право уживање.
Уживала сам у чарима природе, благим планинским превојима, стазама, путељцима, потоку,
изворима чисте, можда и лековите воде. Уживала сам у шетњи кроз векове, у лепоти оног
што је надомак градске вреве, уживала у оном што сам видела и сазнала до чега
свакодневно долазим, а што никада, до сада, нисам имала прилику да изблиза упознам.
Било је то велико задовољство и ужитак кретати се прозрачном шумом окупаном
спектром невероватних јесењих боја. Била је то шетња за памћење.
Софија Зећовић

Илија Јовановић IV2
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Прослава Светог Саве
У нашој школи је и ове године свечано
обележен Савиндан.
Пре припремљеног програма ученици и
наставници учествовали су у молитви и резању
колача. Приредбу су припремили ученици
старијих разреда из Мале Иванче. На самом
почетку сви заједно су отпевали Химну Светом
Сави, а затим је прочитана посланица коју је
ђацима, наставницима и родитељима упутио др
Томислав Јовановић, некадашњи ђак наше
школе, а данас редовни професор на
Филолошком факултету у Београду. Потом су
ученици петог разреда рецитовали песме о
Светом Сави и извели једну кратку драмску
тачку. Онда су старији ђаци надахнуто
рецитовали стихове наших највећих песника
који су посвећени првом српском просветитељу и приказали један дужи драмски сегмент о
животу светитеља. С обзиром на то да Српска православна црква ове 2019. године
прославља 800 година своје самосталности, за коју се изборио управо Свети Сава, посебан
сегмент у програму био је посвећен обележавању овог великог јубилеја.
Програм је завршен уз пригодне мелодије које је на хармоници свирао ученик Лука
Ширник и хорску песму „Ми смо деца неба“ коју су, у пратњи нашег вероучитеља, дивно
отпевали одабрани ученици из свих старијих разреда.
Наша школа је поводом обележавања Савиндана расписала ликовни и литерарни
конкурс и награђено је четрдесеет ученика књигом. У овом броју часописа представљамо
награђене радове.
Данка Стојановић

Марија Јовановић IV1
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Песма Светом Сави
Теби кличу Свети Саво,
широм родне земље моје,
Твоју славу славе данас
и Теби се данас моле.
И ја теби данас певам,
и ја ти се данас молим
са свим својим другарима
у сеоској, малој школи.
Немањина узданицо
и Анино мило чедо,
најумнији сине Рашке,
ти на блага ниси глед'о!
Ти остави царску круну,
свога оца, милу мати,
ни за круну, ни за сребро
ниси хтео, оче, знати.
Друга блага, највреднија
Твоје срце опчинила,
залуд отац преклиње те,
залуд јеца мајка мила.
Одолети ниси мог'о
тих монаха руских причи
тебе, принца, опчинили
стари свеци, мученици.
Ти остави срму, злато
и кнежевска преимућства,
па ћелија једна скромна
постаде ти друга кућа.
Ти остави царске дворе,
злато, сребро и порфиру
и потражи души мира
у староме манастиру.
Ти отиде с монасима
у незнане, туђе краје,
у атонској испосници молитвама
да испуниш своје дане.
Златно рухо извезено
Ти замени ризом старом
круну пуну злата, сребра
Ти замени камилавком.
Ниси хтео да њим владаш
већ да своме роду служиш,
да земљици родној, Рашкој,
друкчије се ти одужиш.
Шта је злато, сребро, круна
наспрам твога срца жеље
да завлада мир божији,
да измириш завађене?
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Међу браћом завађеном
да завлада опет слога,
никад више да удари
брат на брата рођенога!
Српској књизи и просвети
ти постави темељ камен
и завешта у аманет
да љубави гори пламен.
Стара вера да се чува,
завађени да се мире,
љубав, слога и поштење
да у сваком срцу живе.
Милом роду и Господу
Ти се себе целог дао,
широм земље наше целе
беседе си одржао.
Беседама твојим, оче,
трептала је цела Жича.
Иако су лета прошла многа,
о њима се и сад прича.
Широм родне груде твоје
оставио свог си трага
да ће сванут Сунце среће,
живеше у теби нада.
Вере твоја уткана је
у зидине Хиландара;
и сад твоју веру чува
Богомоља православна.
Савин извор, Савин камен
свуда твога има трага,
где је твоја света нога стала
не сме туђин да завлада.
Савет даде роду своме
да туђину не подлежу,
да помажу једни друге,
побратимством да се вежу.
Да негују своје речи,
српски језик, обичаје,
српске песме, српске приче,
све пределе завичајне.
Своме роду даде живот,
свога срца откуцаје!
Твоје бистре плаве очи
и данас нам у тами сјаје.
Те очи нас и данас воде
кроз пољане и беспућа
дају наду, дају подстрек
за будућа постигнућа...

Сваком моћан савет дао,
кад затреба и строг си био
да извезу, да исткају
ти се жене подучио.

Оче Свети, Свети Саво,
узданице, веро наша
из освете твоје кости
спалио је Синан-паша.

Да пожању, да узору
учио си браћу своју
па и да живот дају
у крвавом љутом боју.

Дизао све пламен вере
до небеса, све до Богајош је више ојачао
веру, наду рода твога.

Својим делом, својим радом
срски род си задужиони по бабу, ни по стрицу
праведно си пресудио.

И још увек пламен гори
испред храма, са Врачара
то се Твој дух, оче, шири
до светиње, Хиландара.

Заслуге су твоје многе,
не могу се набројати,
свима отац ти си био,
пожртвован као мати.

И још даље, на све стране
Где год српског рода има!

Странпутице како треба
својом вером заобићи
путоказе показао,
куда треба, како ићи!
Принц и монах, Божји пастир
Српске цркве прва главо,
просветитељ, политичар
све си био Свети Саво!
Мудар, борбен кад затреба
учио нас-треба бити,
своје старе и све људе
треба увек поштивати.
Аманет нам оставио
са Христовог светог гроба,
да чувамо слогу, братство
ко зеницу ока свога.
За све оно што си дао,
за све оно што си био
Турчину си-тиранину
Трн у оку увек био.

То и данас Свети Сава
своме роду даје крила
подигнутом руком својом
Српски народ благосиља.
Нек зазвоне сад сва звона
у освитак овог дана
са свакога српског храмасвета звона православља.
Нек се свуда где је српство
Светосавља дух прошири
нека смирна и босиљак
данас свуд свој мирис шири!
Да нам живи Светосавље,
у наредна лета многа,
да завлада благостање
љубав, слога и слобода!
Да поново срећно звони
из свакога српског храма!
Нека звоне срећна звона
Звона нашег православља.
Да живимо сви у слози
Свети Саво ти помози!
Јована Глишић VI1

Свети Сава
Срби славе крсну славу
А и свога Светог Саву
У срцу га своме носе
И са њиме се поносе.
И ја се њиме поносим
И у срцу свом га носим
Радо читам све о њему
И распитујем се о свему.

Одрекао се свога царства
И великог свог богатства
Посветио се своме богу
И бацио богатство под ногу.
Толико је храбар био
И свој сан је остварио
Свој му народ био благо
Зато му је много драго.
Тамара Кретић IV2
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Свети Сава – свето име наше културе и традиције
Вековима и вековима Србију су просветљавале мудре и учене главе које су своје
знање преносиле на народ. Тако беше и у дванаестом веку, када се родило једно премудро
дете које је кренуло потпуно другим путем него што се очекивало и тако остало упамћено
међу народом.
Године 1174. у Расу, Стефан Немања и Ана добили су још једно дете, а Вукан и Стефан
брата. То дете било је јединствено јер се по много чему разликовало од своје браће и
целокупне околине. Уместо да се у слободно време игра и безбрижно проводи своје
детињство, оно је учило, читало и веома често размишљало о вери. То дете беше Растко.
Растко је као дете подучаван витешкој борби, јахању, руковању оружјем, лову, плесу, али
га све те активности нису чиниле ни мало испуњеним. У њему није владала жеља за
управљањем државе, он је желео да свој живот скромно проведе у једном другом свету,
свету мира, љубави, среће, у свету Бога. Зато је дан пред крунисање поегао са двора и
отишао на Свету Гору где се замонашио у руском манастиру Светог Пантелејмона и добио
име Сава. Родитељи нису баш били одушевљени његовом одлуком, али су га временом
разумели, па су се после и сами замонашили. Растко, сада већ Сава, одлучио је да своје
знање не задржи само за себе, већ да га подели са народом. Тако је као учитељ ширио
писменост и образовање, отварао школе, библиотеке, болнице. Сави није било тешко да
учини нешто корисно за свој народ. То се показало и у уподизању Жиче, Студенице,
Милешеве, Хиландара. Подићи манастир уопште није лако, али ако човек то ради из срца,
може се надати само успеху, а онда можемо закључити колко је Сава волео свој народ када
је за његово добро себи правио више обавеза. Као писац написао је „Житије Светог
Симеона“ и „Посланицу игуману Спиридону“. Био је први српски архиепископ, учитељ,
писац, градитељ, дипломата, просветитељ... Све је радио из срца, ширио је православље.
Учинио је он много више дела него што ми знамо и због тога је проглашен за свеца. Иако су
његово тело Турци спалили, тиме нису ништа постигли, већ су потстакли српски народ да на
том месту саграде храм Светог Саве и на тај начин искажу захвалност.
Због тога се Свети Сава прославља као школска слава, због тога су њему посвећене
многе песме, приче и химна. Прослављамо школску славу и славимо светитеља како
доликује. Спремамо приредбу, читамо приче и песме, подсећамо се важних датума наше
историје, цртамо цртеже, рецитујемо и певамо песме, изводимо драмски текст. Све је то
лепо, а још је лепше молити се пред његовом иконом која даје човеку јачу веру, наду,
сигурност и приближава га Богу.
Катарина Бранковић VII2
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Свети Сава – светло име наше културе и традиције
Најмлађи од три сина Стефана Немање, Растко Немањић је из малог дечака израстао у
једног од наших првих српских просветитеља, у првог српског архиепископа, у човека чисте
душе који је отварао школе, болнице, манастире и који је свом народу чинио само добро.
Његово име и данас се помиње и слави и једно је од најзначајнијих имена српске
историје, културе и традиције. Савин живот био је скроман. Није желео ни круну ни власт.
Као малли маштао је само о животу у манастиру. Замонашио се у манастиру Светог
Пантелејмона, на Светој Гори, где је добио име Сава.
Волео је да чита, али поред тога је и писао. Написао је једно дело о своме оцу Светом
Симеону. Са њим је обнављао многе манастире и основао први српски манастир на Светој
Гори, Хиландар. Савин отац је сваком од своја три сина доделио по једну област на
управљање. Међутим, Сава је имао много других жеља. Путовао је и помагао људима што је
и сачувано у многим причама и легендама. Неслогу међу својом браћом Сава је заменио
миром. Његов живот био је чист и неискварен. Тежио је томе да служи Богу и да свој народ
учини што поштенијим и бољим. Може се рећи да је све што је дотакао добијало смисао и
значај. Када је побегао на Свету Гору, оставио је богатство, власт и мноштво других ствари,
али је добио нешто што је одувек желео, остварење својих снова.
Због свега што је урадио за нашу државу, Свети Сава је остао упамћен као један од
највернијих људи Богу и као човек који је био спреман да уради све за спас свог народа.
Маријана Милетић VII2

Пред иконом Светог Саве
Пред иконом Светог Саве
Клањају се многе главе.
Клањају се наши људи
Јер светињу Сава нуди.
Изборио самосталност,
Темељио православност,
Изградио манастире
Зарад српске домовине.
Није хтео он да влада
Па у Гору бежи тада
И са оцем Симеоном
Замонаши се баш тада.
Хиландар је саградио,
Болицу је подигао.
Написао разне списе,
одржао часне мисе.
Велико је Сава био,
Много нам је учинио.
Зато смо му захвални,
Вечна слава српској глави.
Наталија Микић V1

Иван Пантелић VII1
Школски лист Чаролије, страна 23

Свети Сава – светло име наше културе и традиције
Пре много година у земљи Рашкој владао је велики жупан Стефан Немања. Жена му се
звала Ана и имали су неколико деце, али су желели још једно дете које ће бити радост и
утеха души. Сваког дана су се Стефан и Ана молили Богу да им подари мушко чео и добри
Бог им је услишио молитву. Подарио им је чудо од детета, милог лепог и паметног дечака.
Немања и Ана су крстили свог сина водом и духом светим и на крштењу му дадоше име
Растко.
Растко је одрастао уз веику љубав својих родитеља. Гледали су на њега као дар од
Бога и напаметније дете од све деце. Растко је био понос и радост своојих родитеља. Растко
је поштовао и оца и мајку,био је вредан и радан, радио је све,али је осећао да живот
принца нијеза њега. Занимале су га легенде о хриђћанима и муеницима. Док би читао Свето
писмо, размишљао је о вери и тајнама човековог постојања. Растко је једног дана напустио
родитељски дом и отишао на Свету Гору, место у којем је нашао душевни мир и анђеоски
живот о којем је сањао.Растко је заувек отишао, а место њега се родио Свети Сава, највећи
српски светац. Цео живот је посветио православљу и развоју српске цркве. Учио је људе
шта је права вера. Његов учинак, снажна личност, богато знање и тиха нарав, остали су
запамћени. Чак и после његове смрти, непријатељи српског народа плашили су се његовог
утицаја, па су у том страху и великом незнању спалили и у пепео претворили његово тело.
Легенда каже: „Док су кости свеца гореле, велики пламен се дигао према небу и
осветљавао цео град“. Живи дух светитеља је са небеса, из далеког и невидљивг света
посматрао велику ватру. Са осмехом победника је опростио неверницима и благословио свој
српски народ. Благословен да си мој народе српски! Тако и би, светац благосиља народ, а
народ свеца.
Сара Ристић VII3

Свети Сава – светло име наше културе и традиције
Лик Светог Саве веома
Анђела Тошић VII1
је присутан у нашем народу,
а самим тим и чини велики
део
српске
културе
и
традиције.
Он је био први српски
архиепископ и заслужан је
за развој књижевности на
овим просторима.
Свети Сава је бринуо о
очувању српства и својим
примером нас учио да и
сами то чинимо. Саградио је
много манастира. И сам је
био писац и проповедник
који је ишао земљом и учио
народ
свему
што
је
неопходно да бисмо били
достојни назвати се његовим
народом.
Његов празник се слави 27. јануара и представља школску славу. Градио је и школе
при манастирима да би се ђаци образовали. У нашој земљи постоји доста обичаја везаних за
празник Светог Саве, као и доста прича из којих се лако може извући поука која се може
користити у разлличитим животним ситуацијама. Он је најпознатији српски светитељ. Често
се представља као заштитник деце. Његова рука и данас води сваког Србина у тешким
тренуцима и даје му снаге да очува основна обележја српског народа, а то су упорност,
нада и вера.
Када будемо поштовали ова обележја и не будемо заборављали на присуство нашег
светог учитеља, Србија ће бити слободна земља којој нико ништа неће моћи јер ће је он
бранити и чувати.
Јована Поповић VIII2
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Пред иконом Светог Саве
Често сам ишао у цркву и увек сам дуго
стајао пред иконом Светог Саве.
Као опчињен магијом гледао сам у очи
просветитеља. У трену ми је кроз главу
Сара Живковић IV2
прошао цео његов живот о чему сам учио у
школи. На глави сам му видео круну коју он
није желео. Ту круну је заменио монашким
оделом. Отварао је школе, правио цркве и
борио се за њену самосталност. Ишао је у
многе земље и ширио хришћанство. Био је
свуда веома поштован и цењен. Сталожен и
тих, мудар, а изнад свега поштен. Имао је
велики ауторитет и снагу да помаже људима
и да их мири. Благог лица и ведрог духа
продирао је у моју душу неком ванземаљском
снагом. Клекнуо сам пред иконом, ставио
руке на груди и молио сам се Светом Сави.
Молио сам га да иде по свету и мири
зараћене народе. Сетио сам се деце на
Косову која пате, трпе насиље и тешко живе.
Желео сам да сиђе са неба међу људе и
измири их. Нека их натера да се помоле
господу Богу и опросте једни другима и
наставе да живе у слози. На овој земљи има
места за све. Живот је један и за све је много
вредан. Време је да српски народ, који је
провео велики део свог трајања у сузама, једном васкрсне и утемељи своју државу на
сигурне ноге. Нисам ни приметио да клечим тако дуго да су ме колена заболела. Устао сам,
пољубио икону, прекрстио се и гласно рекао: „Свети Саво, ти помози да живимо сви у
слози.“
Вера нас је одржала и зато јој много хвала. Мир у срцу, мир у души, срећа свуда нека
цвета, као да нам поручује Свети Сава.
Виктор Станковић V2
Пред иконом Светог Саве
Сваке године у јануару највише причам и размишљам о Светом Сави, великану српске
историје, културе и традиције.
На тај дан, 27. јануара, када се слави Свети Сава, црква одише посебним миром и
свуда се шири пријатан мирис тамјана. Ближи се тај свети дан. Моја навећа жеља је да
будем најбољи рецитатор, добар дечак, да учитељи, наставници, моја породица и сам Свети
Сава, буду поносни на мене. Учим песме и приче о њему са посебном радошћу. Сваке
године се радујем том дану. Тражим најлепшу песму, али ове године постоји и нешто ново.
Никада до сада нисам посветио пажњу икони Светог Саве. Све иконе су лепе, али његова је
најлепша. Никада до сада нисам пажљиво гледао његов лик. Приметио сам да има мирне
очи, нежан поглед који ми говори да ће све бити добро и да нас чува јер смо сви ми његова
деца. Задивљено сам га посматрао размишљајући како је наследник владара Србије желео
да оде у манастир и замонаши се и како је то босоного дете пуно духа и вере закуцало на
врата великог Хиладара. Његов пут је био трновит, али он је кренуо напред не сумњајући у
своју одлуку. Имам утисак да је поред мене. Иако умем да будем немиран, пред његовом
иконом стојим мирно и поносно јер се он брине о свој деци. Без иједне изговорене речи му
сапштавам да сам један од многобројних дечака који велича његово дело, које је великим
радом стицао годинама. Желим да сазнам још више о њему, а почећу тако што ћу научити
још једну рецитацију, и док стојим пред његовом иконом, то му и обећавам. Чини ми се да
ми се смеши и то ме чини срећни и поносним.
Велики светац нам ореолом око главе показује пут праведности, рада и поштења којим
ја и моји другови морамо увек ићи.
Стефан Кретић V2
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Пред иконом Светог Саве
На једној дрвеној плочи дубоко су урезане линије једног човека. То је икона Светог
Саве, човека већ и свеца, првог архиепископа српског. Пред њом пламти кандило, симбол
његових молитви.
На њој као да је Свети Сава жив, има измучене руке које су мириле браћу и тражиле
аутокефалност српске цркве. На његовом лицу види се осмех, онај који је помирио браћу,
као када вредан ученик извршава своје обавезе и моли се њему да му помогне да буде
бољи.
Иако је један сасвим обичан човек урадио његов лик у дуборезу, он живи. Живи
његов дух који помаже свима и свакоме ко му се усрдно моли.
Лазар Поповић VI2

Свети Сава
Свети Сава школска је то слава.
У своје време дизао је он школе прве
па га зато деца и славе.
Свети сава познатији као Растко Немањић,
био је прави племић.
Доста побожан је био
Богу се сваки дан молио.
Он је више ценио Бога
од богатства свога.
Скупо обучен није хтео бити
већ се хтео манастиру препустити.
Свети сава посвађану браћу мири
и љубав око себе шири.
Свој народ он брани
и гладну децу храни.
Душа му у рај оде
жељна Божије слободе.
Он наше молитве слуша
њиме је обасјана наша душа
Симонида Марковић IV1

Пред иконом Светог Саве
Свети Саво, српски сине,
ти си понос домовине.
Сачувао си српску славу
и дао нам бистру главу.
Твоје име многи славе
јер нам оно много значи,
да имамо своју веру
и будемо од свих јачи.
Ти си дао српском роду
право на слободу,
и зато те многи воле
и за тебе се Богу моле.
Кад кажемо Свети Сава,
то је једна мудра глава,
и за њега многи знају,
и љубав му своју дају.
Ана Божанић III1

Свети Сава светло име наше културе и традиције
Свети Сава је историјска личност. Рођен је 1174. године као Растко Немањић,
најмлађи син великог жупана Стефана Немање.
Савина активност почиње врло рано, већ 1197. године Растко напушта престо и долази
у Свету Гору да се закалуђери. У Светој Гори отац и син, Сава и Немања, подижу манастир
Хиландар, који је убрзо постао најзначајније место српске културе и религије.
Захваљујући Светом Сави српска црква добија самосталност. Био је мудар и ширио је
писменост и културу. Постао је књижевник и учитељ. Красила га је велика доброта. Сава је
био одлучан у намери да описмени и образује што већи број становника. Вратио се у
домовину да заустави рат који је букнуо између његове браће и да их измири што му је и
пошло за руком. Неуморно је путовао по земљи, подизао цркве и манастире у којима је
отварао библиотеке и прихватилишта за старе и немоћне и подучавао људе.
Умро је 1236. године у Трнову у Бугарској, а сахрањен је у манастиру Милешеви.
Синан паша је пренео Савине мошти у Београд и спалио их на Врачару 1594 године.
Милица Трајковић III3
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Свети Сава светло име наше културе и традиције
Једно од најзначајнијих имена српске историје, културе и цркве јесете име Растка
Немањића.
Растко Немањић је од малена био другачији од своје браће. Имао је велике снове, био
је паметан, стрпљив и желео је да се замонаши. Волео је да чита и да пише. Када је први
пут покушао да побегне у манастир да би се замонашио, није успео. Уватили су га и вратили
родитељима. Чекао је нову прилику. Нико није знао колико је он желео да се замонаши.
Није желео да буде богати владар, није желео скупу одећу, желео је да служи Богу и народу
тако што ће их учити и делити љубав између њих. Растко је дочекао свој тренутак и побегао
са монасима на Свету Гору где је добио име Сава. Као монах је био веома поштован,
отварао је школе у манастирима, лечио је људе и учио их доброти и поштењу. Прозван је
првим српским просветитељем.
И данас, после толико времена, Свети Сава се слави у школама и помиње се у
најлепшим песмама и причама.
Вукан Јововић III2

Пред иконом Светог Саве
Стојим испред Храма Светог Саве. Пре
уласка у храм почео је да ме обузима неки
необичан осећај.
Ушао сам и нашао се у огромном холу са
прелепим
иконама.
Пришао сам
једној,
најсјајнијој, икони Светог Саве. Када сам је
погледао, схватио сам зашто имам такав
осећај. Мир, топлина и љубав коју ова икона
шири око себе не може се описати, већ се
може само доживети. Мудрост и лепота нашег
великог светитеља прелази на све људе који
стоје испред њега.
Да није било нашег Светог Саве, цркве,
школе и многе друге значајне и вредне ствари,
данас не би постојале као такве.
Гледајући у икону Светог Саве постао сам
паметнији, мудрији и бољи човек, а зашто
схватиће само онај ко доживи оно што сам и ја
доживео.

Нађа Ђаковић IV3

Павле Ђурић III2

Пред иконом Светог Саве
Током распуста мама и тата одлучили су да нас обрадују једним обиласком Београда.
Био сам узбуђен јер сам једва чекао да видим како је окићен Београд. Обишли смо
Калемегдан, Кнез Михаилову улицу и тргове. Београд је био под снегом и тако окићен
стварао је још већу чаролију.
Обишли смо и Храм Светог Саве. Онако велики и под снежним покривачом, деловало је
као да лебди. Како смо се приближавали, осетио сам неки мир и љубав према свему што сам
гледао. Уздигнут храм, на брду, деловао је као неки заштитник. У храму је мноштво икона,
али једну сам брзо препознао, икону Светог Саве. Била је тако лепа. Наш светац као да се
надвијао над свима нама и штитио нас. Наш учитељ, наш просветитељ, стајао је ту испред
мене и као да ме помиловао по коси. Говорио ми је шта још треба да урадим. Био сам веома
узбуђен.
Када смо изашли напоље и даље сам осећао његово присуство, као да нас је
посматрао. Кренули смо кући. Окренуо сам се још једном да погледам храм. Храм и Свети
Сава као да су лебдели у тој чаробној зимској ноћи, чувајући све нас.
Вељко Симић III2
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Наградни конкурс Зелена учионица
Ученици четвртог разреда у Малом Пожаревцу послали су радове на тему „Јесен“ за
наградни конкурс који је расписан на сајту Зелена учионица. Три ученика су награђена и
њихови радови могу се прочитати на сајту Зелена учионица. Награђене радове објављујемо
и у нашем часопису.
Јесен је закорачила у моје место
Након врелог лета, шаренолика јесен
журно је закорачила и у мој крај. Природа
почиње да добија другачији изглед. Сунце се
стидљиво скрива иза сребрно-сивих облака и
све дуже спава. Понекад ми облаци личе на
сребрно-сиве џакове који ће сваког часа просути
кишне капи по пољима обојеним јесењим бојама.
Бакарна, златна, наранџаста црвена и тек
понека сакривена зелена боје поља по којима
стидљиво ромиња прва јесења киша мешајући
боје као сликарка. Ветар свира своју мелодију
попут старог деке са фрулом док птице певају
своју последњу песму којом нас поздрављају.
Тишину јесењег јутра разбија звук трактора који журно превози дрва која ће грејати
домове. Јесен полако осваја и мој крај. Свуда шири мирисе печене паприке и печене ракије
док сеоске гуске прелећу мокру траву и радосно плешу свој гушчји плес по барицама.
Јесен у мом крају подсећа ме на дворце са старих слика, а ја са својим другарима
осликавам дворац својим бојама и својим речима.
Ђорђе Петровић IV2
Јесен
И ове године златна јесен је стигла и у моју улицу. Са собом је донела пуну корпу
укусних плодова и златних боја.
Дрвеће је одмах пресвукла у лепе златне хаљине. Небо је даровала малим капљицама
кише које падају са неба као мали бисери. Сунцу је задала задатак да још мало шири
топлоту над великим пољима. Ветар благо дува и полако попуњава велике путеве сувим
лишћем у ритму који му је јесен задала. Јесен ластама дарује карту за југ. Оне ужурбано
пакују шарене кофере и спремају се за одлазак у топлије крајеве. Вредне баке вредно
праве укусну зимницу, а маме најслађи сок од јабука. Деца весело шљапкају по барицама и
цела улица се шарени од њихових кишобрана и златних кабаница.
Волим јесен јер моју улицу боји најлепшим бојама.
Сара Живковић IV2
Јесен нас је посетила
Устала сам. Отворила сам прозор као и сваког јутра, али овог пута угледала сам
необичан призор. Видела сам шарену кочију у којој је седела необична сликарка. Са собом
је носила кофер шарених боја и пуну корпу дарова.
Из дана у дан јесен пресвлачи дрвеће у златне хаљине. Траву је прекрила великим
шареним ћилимом. Сунце се још увек бори да још мало шири своје зраке. Весела деца
шетају мокрим улицама. У једној руци носе шарене кишобране, а у другој плодове којима их
је јесен даровала.
Док се сладе сочним плодовима разиграни ветар им мрси косе и разбацује суво лишће
по тек очишћеним двориштима. Вредне маме убирају плодове за зимницу. Свуда се осећа
мирис дима. То баке пеку сочну, црвену паприку. Тате и деке секу дрва да нам утопле
свеже, кратке зимске дане. Узрујане животиње шушкају по пољима тражећи храну како би
презимеле зиму. Ласте се пакују за југ.
Волим јесен јер је богата плодовима, сва исткана златним бојама и богата мирисима.
Тијана Грујић IV2
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Радови ученика
У гостима код Робинзона
Једног дана сам била на плажи и читала књигу Данијела Дефоа „Робинзон Крусо“.
Одједном, зачула сам пуцањ. Погледала сам око себе и угледала у једној ували неког
човека са дугом брадом. Био је обучен у прслук и чудне широке панталоне. Мало ме
загледао и када се уверио да сам човек, пришао ми је и помало срећно питао ко сам. Питала
сам га како је завршио овде, а он ми је испричао да је имао бродолом и да је у почетку
једва преживљавао. Позвао ме је у свој дом који је био сачињен од пећине и шатора. Унутра
је био полумрак. Ту је био један мали чудни кревет, необично направљен сто и климава
столица. На столу је било суво грожђе, а иза кревета су биле три ловачке пушке. Одбила
сам рум који ми је понудио. Робинсон ми је рекао да је на овом острву већ двадесет шест
година. Одједном сам зачула неки чудан крештави глас који је неколико пута поновио: „Ко
си ти? Ко си ти?“ Упитала сам Робинзона како то да живи сам, а чујем глас. Рекао ми је да је
то његов папагај Пол ког је научио да говори. Робинзон ме је одвео и до својих коза. Видела
сам Робинзона како се заледио од страха и само проговорио: „Дивљаци!“ Почео је да пуца.
Чуло се запљускивање таласа и схватила сам да сам посету Робинзону сањала. Овај
сан је био јако убедљив и занимљив.
АнђелаСтојановић V2
Моја породична кућа
За својих тринаест година обишла сам доста места и пропутовала кроз различите лепе
и простране пределе, али место у које су моје очи заљубљене читавог живота, које је
испуњено срећом, радошћу, тугом и љубављу је породична кућа.
На врху једног малог брда смеши се та кућа. Њене многобројне очи гледају на све
стране. Прва два ока су напред, друга два са бочне, а трећи пар са задње стране. Дванаест
степеника отварају пут ка дрвеној тераси.
На улазу у кућу дочекује нас ходник који повезује собе, одмах с десне стране чека нас
дневна соба. Зид изнад једног двоседа красе календари мога брата и мене. Када год се
загледам у те календаре, вратим се неколико година у прошлост и у мени се појави чудан
осећај; наше слике као да оживе, лице им се озари, чак ми понекад и намигну. Испред
двоседа стоји телевизор који је у последње време често усамљен, драгоцени су тренуци
када се заједно окупимо и одгледамо неки филм или серију. Продужетак дневне собе чини
кухиња која се састоји из два дела шанка. На једном шанку, ближем вратима, стоји
акваријум са рибицама. Веома је леп призор гледати њихове наранџасте репиће, мала
округла тела и крупне очи, гледати их како круже, као да негде журе, а ни оне саме не
знају куда су се упутиле.
Не могу изоставити најважнијег члана кухиње, а уједно и целе дневне собе, који за
своје одржавање захтева доста, али и испуњава очекивања - шпорет. Лети некако и
издржава, али зими је вечито гладан и може по цео дан јести. Морамо водити рачуна о њему
да се не успава, јер веома брзо вари своју храну. Наспрам дневне собе смештена је соба мог
детињства. Један цео њен зид заузима орман, испод којег стоји полица са играчкама. Оне су
некада имале буран живот; сваког дана су по сат-два биле у школи, пажљиво су слушале
моја предавања, редовно радиле домаће задатке, биле су као стварне особе и никада ме
нису разочарале. На крајњем делу ходника са десне стране је соба мог брата. У десном углу
одмарају три гитаре. Једна од њих је већ завршила своју каријеру, а остале две су јако
ћутљиве, оглашавају се само када им брат нареди и тада производе дивну мелодију,
ваздухом прошире осећај нежности, среће, љубави.
Преко пута братове собе је новорођена соба, тачније моја соба. Сматрам је својом
посебном оазом одвојеном од свега. На десној страни је орман, у његовом продужетку једна
полица, а на ту полицу се наставња радни сто. Изнад њега, смештен је мој омиљени део,
полица са књигама. Ту су најразличитији романи, збирке песама, приповетке, приче...
Сваку књигу пажљиво чувам, свака је забележена у једној свесци и њене чари ме прате
кроз читав живот. Између стола и кревета, средишњи део заузима прозор. Соба је у таквом
положају да је веома обасјана сунцем и услед преламања светлости има дивну боју.
Ово је моја породична кућа коју ја много волим и не бих је мењала ни за једну кућу у
Њујорку, Паризу, Берлину или кућу на неком другом континенту, јер само она може чувати
моје детињство од заборава, дивне успомене и све наше велике породичне догађаје.
Катарина Бранковић VII2
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Каква сам на први поглед
Имам веома много мана, али и врлина.
Мислим да су ми највеће врлине то што сам реална, духовита, поверљива и искрена,
док су ми највеће мане тврдоглавост, нетрпељивост, мањак самопоуздања и песимистички
поглед на свет. Лако се изнервирам и то за најмање ситнице. Брзоплета сам и помало лења.
Волим да помажем другима, да их саслушам и да им дам савет. Што се тиче способности
други мисле да сам јако интелигентна. Добро се сналазим у спорту и неким физичким
пословима.
Највише волим да гледам филмове и серије, али понекад претерам па останем и по пар
сати пред телевизором. Оно што мрзим да радим су кућни послови.
Александра Милутиновић VIII2
У сусрет празницима
Уз снег нам долази и много празника, али овог пута ћу писати о једном, мени
најдражем, Божићу.
Сви у мојој породици су весели док се припремамо за најрадоснији хришћански
празник. Ја певушим Божићне песме док помажем мами у припремању хране. На дан
празника идем са породицом у цркву. Прелепо се осећам када осетим мирис тамјана и
слушам лепе, црквене песме. Уживам у пријатном мирису чеснице. Увек нестрпљиво чекам
да отворим своје парче и видим шта сам добила. Пресрећна сам када извучем новчић, јер то
значи да ћу бити здрава целе године. За Божић уђу у нашу кућу топлина и радост. Сви се
смејемо и једни другима поклањамо најлепше жеље.
Једва чекам да дође мој омиљени празник. Он ће ускоро, па нећу дуго чекати.
Анђела Стојановић V2
Ово је мој свет
То сам ја, то је мој свет. У њему се
осећам сигурно и задовољно. Не бих
могла да будем другачија.
Мени је потребан прецизан план и
успешан дан да би мој мали свет био као
рај. Музика је дивна и чудна ствар која
буди разна осећања у мени. У свом свету
стално нешто певушим и свака песма се
поклапа са мојим осећањима.
Прошлог лета сам посетила Грчку.
Једног јутра сам се пробудила веома
рано. Имала сам неки чудан нагон да
кренем у шетњу. Са слушалицама у
ушима шетала сам по хотелу. Чула се
инструментална музика, тужна и сетна. Осетила сам тугу за неким, али нисам знала за ким.
Почела сам дубоко да размишљам. Кроз ум ми је прошла хиљаду и једна мисао. Нисам више
знала шта мислим. У мени је владао немир као да је велики торнадо прошао мојим умом и
све измешао. Присећала сам се неких ситница, а које су ме много пута расплакале,
присећала сам се моје баке која је сада у вечном миру далеко од мене, али близу срца.
Присећала сам се како је једне године ишла са нама у Грчку, баш у ово место у овај хотел.
Сузе су ишле низ образе. Одједном сам осетила неку топлину у срцу. Чула сам мелодију као
да анђели певају и чула сам баку која ми је рекла да не плачем и да је ту у мом срцу. Нисам
више могла да издржим и вратила сам се у кревет. Сањала сам место у коме сам била
опуштена где сам била мирна, где сам била окружена вољенима.
Када сам се пробудила, целог дана сам размишлала о свему овоме што сам доживела.
Тај дан је прошао као и мисао која ме је мучила. Помирила сам се са истином и рекла себи
да су особе које су отишле у вечни мир су увек у нашим срцима и да су увек са нама.
Сара Ристић VII3
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Доброта
Доброта је особина,
Једна стара из давнина,
Племенита, јако фина.
Доброта је једно стање
Слично као радовање.
Кад доброту делиш свима
Обаспеш их поклонима.
Доброта је један живот,
Пун весеља и лепоте.
Срце пуно лепих мисли
добрих дела, не самоће.
Доброта је опраштање,
Несебично даровање
И најлепше осећање.
Наталија Микић V1
Катарина Бранковић VII2
Димитрије Менићанин IV2

Михајло Милетић VIII1

Школски лист Чаролије, страна 31

Јована Поповић VIII2

Михајло Остојић VII2

Школски лист Чаролије, страна 32

