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Реч уредника 
 
Драги читаоци, 
Пред вама је нови број Чаролија и прилози о активностима из другог полугодишта 

школске 2018/2019. године. Прилози прате дешавања од прославе Дана школе до краја 
школске године. 

Ученици и наставници пишу о реализованим пројектима, угледним часовима, учешћу 
на литерарним и ликовним конкурсима, занимљивим домаћим задацима, учећу на 

позоришним смотрама и такмичењима. 
Посебна страна посвећена је реализацији екскурзије за ученике од првог до четвртог 

разреда и за ученике петог и шестог разреда. 
Радица Јаћимовић пише о реализацији излета за ученике седмог и осмог разреда и о 

акцији Гребенчић 2019. 
У овом броју је на више страна наша редовна рубрика Дечије стваралаштво. 
Читајте, гледајте и уживајте! 
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Дешавања у школи 

Међународни дан књиге и ауторских права 

Међународни дан књиге и ауторских права обележен је у нашој школи 23. априла 

2019. године на јавном часу који су организовале наставнице српског језика Данка 
Стојановић и Марина Луковић са ученицима од петог до осмог разреда у Малој Иванчи. 
Ученици петог разреда читали су своје радове на тему „Зашто је важно читати“ и 
препоручили старијим другарима роман „Аги и Ема“. Ученици који су се прикључили 
пројекту Читалачки маратон говорили су о прочитаним романима током пројекта.  

На крају часа разговарало се са ученицима о важности читања, о њиховим омиљеним 
писцима и делима, о мотивацији да се чита.  

Присутни ученици су се сложили да је читање важно и неопходно за развијање и 
богаћење речника, мисли и опште културе. 

Марина Луковић 
 

Зашто је важно читати 

Одувек сам се питала зашто је важно читати и зашто се стално говори да је читање од 
велике користи. 

Читање је пре свега занимљиво. Постоји толико пуно узбудљивих и занимљивих књига 
и када имате слободног времена најбоље је прочитати неку добру књигу. Док читамо, увек 
наилазимо на неке нове и непознате речи. Што више читамо, богатимо свој речник и чинимо 

га лепшим. Читањем опуштамо и вежбамо свој мозак. Учимо и сазнајемо важне 
информациоје. Сазнајемо разне нове и корисне ствари. Читањем развијамо своју машту и 
креативност.  

Уз добру књигу можемо пропутовати цео свет и стићи чак и на другу планету. Читање 
је важно јер читањем описмењујемо себе, богатимо свој речник и сазнајемо пуно битних и 
корисних информација.  

Наталија Микић V1 

Јована Ољача VI1 и Драган Ољача VII1 
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Излет за ученике седмог и осмог разреда 

Ученици седмог и осмог разреда и наставници Слободан Карановић, Славојка Берић и 
Радица Јаћимовић били су на излету 5. маја 2019. године и обишли Космај, Орашац, 
Буковичку бању, Горњи Милановац, Таково и етно село Бабина река. 

Упознавањем и проучавањем нових крајева и истицањем значаја културно-историјских 
места која су ученици обишли (манастир Тресије, видиковац на Космају са којег се виде као 
на длану Младеновац и Сопот, Марићевића јаругу, Буковичку бању и Бабину реку), 
остварени су циљеви и задаци излета . 

Ученици су уживали и у панорамском разгледању Норвешке куће која се налази у 
Горњем Милановцу, на источном улазу у град са Ибарске магистрале и у обиласку Спомен-
комплекса Други српски устанак у Такову. 

Излет је реализован по плану и програму и испуњена је образовно–културна функција. 
Ученици и наставници су задовољни и оценили су излет веома успешним. 

 
Радица Јаћимовић, вођа пута 

Извештај са излета 

У недељу 5. маја 2019. године, 
наставница географије Радица 
Јаћимовић организовала је излет за 
ученике седмог и осмог разреда. 
Излету су се придружили наставни-
ца хемије Славојка Берић и настав-

ник историје Слободан Карановић.  
Локација коју смо прво 

посетили била је манастир Тресије 
на Космају, који је посвећен Светом 
Архангелу Гаврилу. Како споља, 
тако и изнутра, манастир је дивно 
уређен. Мало је изолован од остале 

околине, што га чини још посебнијим. Унутрашњост испуњавају прецизно уређене фреске и 
иконе. Старешина манастира причао нам је о неким најважнијим догађајима који су 
пропратили овај манастир; првенствено да је био разрушен, а потом обновљен, и које 
временско раздобље су обухватили ти догађаји.  

У околини смо посетили и Видиковац Космај, где смо имали сјајан видик. Наставница 
географије нам је описала положај на ком смо били, а наставник историје нам је испричао 
неке историјске чињенице о Космају и космајским манастирима. У Орашцу смо се подсетили 

те давне 1804. године, када је подигнут Први српски устанак. Кустоскиња нам је причала о 
том догађају, за који смо имали прилике да чујемо на недавним часовима историје. Поред 
старих и заборављених предмета, портрета, оружја, посебно нам се допао начин на који је 
историјски догађај оживео. Помоћу апликације оживи слика одређене историјске личности и 
прича нам своју причу.  

У Аранђеловцу смо посетили Буковичку бању, где смо прошетали парком и разледали 

веома чудне и на свој начин јединствене скулптуре и споменике. Дужи предах имали смо у 
бајковитом етно-селу Бабина Река. Веома чисто и природно место, где смо имали прилику да 
пробамо најбољу топлу чоколаду у Србији. У Горњем Милановцу прво смо посетили 
Норвешку кућу, а затим завршили наше путовање у Такову где је подигнут Други српски 
устанак. Обишли смо споменик на коме је стајао натпис реченице коју је изговорио Милош 
Обреновић: „Ево мене, ево вас, рат Турцима“. Обишли смо и Таковски грм, место на којем је 
подигнут Таковски устанак. Наставник историје причао нам је и занимљивости из Другог 
српског устанка, након чега се наше путовање завршило.  

Иако је већи део дана падала киша и време нас није баш послужило, то нас није 
спречило да уживамо и да на занимљив начин проведемо дан. Лепо смо завршили овај мали 
пролећни распуст, а захваљујући наставницима који су нам причали занимљиве приче, 
познате и непознате, као да смо на часу, овај излет је успешно реализован испунивши сва 
наша очекивања. 

Катарина Бранковић VII2 
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Гребенчић 2019 

Планинарски клуб Гребен из Младеновца организовао је прву републичку акцију за 
младе под покровитељством Планинарског савеза Србије, 11. и 12. маја 2019. на планини 
Космај. Ова акција едукативног карактера осмишљена је тако да деци на четири пункта 

представи четири аспекта планинарства: оријентацију, алпинизам, високогорство и 
безбедност. Првог дана у акцији учествовало је више од 500 деце из младеновачких 
основних школа и, као представници сопотске општине, били су и ученици четвртог разреда 
наше школе и њихове учитељице.  

Учесницима су пре поласка на стазу подељени беџеви са ознакама аспеката и сви су 
прешли сва четири пункта и упознали се са основним аспектима планинарства. Другог дана 
у активностима је учествовало више од 300 младих планинара из различитих клубова 

Планинарског савеза Србије. Представници наше школе су били ученици одељења VII3. 
Акција је била веома успешна и ученици су изразили жељу да постану чланови ПК Гребен. 

 
Радица Јаћимовић, наставник географије и члан ПК Гребен 
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Пројекат „Мој крај“  

У другом полугодишту наша школа је 
покренула пројекат „Мој крај“. Као школа, 
позвали смо све основне и средње школе на 

територији општине Сопот да се прикључе јер 
је циљ читавог пројекта афирмација наших 
малих места.  

Циљ пројекта је неговање и развијање 
љубави према родном крају. 

Планиране активности ученика: 
1. Израда литерарних и ликовних радова 

на тему „Мој крај“ 

2. Израда макета (школе, цркве, куће 

моравског типа...), сувенира  

3. Израда реферата о историјским и 

географским карактеристикама краја 

4. Израда фотограјија и фото-репортажа 

на тему „Мој крај“ 

5. Израда трејлера или /и филма (у 

трајњу од 3 до 5 минута) 

6. Израда речника локализама 

7. Кухиња/кувар мога краја 

8. Израда паноа на тему „Мој крај“ 

9. Израда репортажа и интервјуа са 

познатим људима нашег краја (писци, 

спортисти, уметници, политичари...) 

10. Понос нашег краја  

Пројекат је реализован током шест 
недеља и крајњи продукти су приказани на 
изложби током прославе Дана школе 24. маја 
2019. године. Ученици наше школе писли су 
литерарне радове о крају, цртали пејзаже и 
старе куће у селу, писали реферате о историји 
села и цркве, водили интервјуе са 
интересантим и значајним људима из села, 

правили макете школе и цркве, снимали 
трејлере, правили сувенире. Велику помоћ 
имали су од наставника који су их усмеравали 
током истраживања о историји села и 
изградњи наших сеоских цркви. Трејлер се 
може погледати на Јутјуб каналу наше школе 
а галерија фотографија на фејсбук страници 

наше школе.  
До назначеног датума, пристигли су нам 

и радови из основних школа у Раљи, Сопоту и 
Рогачи. Достављени су нам дивни панои са 
литерарним и ликовним радовима, макете и 
сувенири.  

Наставници наше школе и школа које су 
се одазвале позиву да учествују у пројекту, 
сложили су се да пројекат треба наставити и 
наредних година јер наша општина има много тога да понуди, да је пројекат успешно 
реализован у свим школама, да су ученици радо прихватили задатке и дали све од себе да 
своја села прикажу у што бољем светлу.  

 
Марина Луковић 
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Дан школе 

Дан школе је обележен приредбом 
у Малој Иванчи 24. маја 2019. године. 
Приредбу су ове године припремали 

ученици млађих разреда из сва три 
објекта.  

На почетку су ученици из Мале 
Иванче хорски извели песму која је 
осмишљена као химна школе „Ми смо 
Мићини ђаци“. Ана Марковић VI1 
поздравила је све присутне песмицом на 

француском језику. Након тога ђаци из 
Поповића су извели једну веома 
занимљиву свадбу која која је измамила 
осмехе код публике.  

Ученици из Мале Иванче на сцену 
су довели вештице из представе „Три 
безобразне вештице“ Јасминке Петро-

вић. Али није било разлога за страх, јер 
код нас све увек добија позитивне обрте 
и увек промовишемо само врлине и 
праве вредности!  

Ђаци из Малог Пожаревца извели 
су представу „Трнова Ружица“ са којом 
су победили на позоришним фести-
валима у Лесковцу и Тополи. Публика је 
уживала у њиховом глумачком умећу.  

Ритам и енергија хора који је 
изводио песму „Кад би сви“, понео је 
све присутне у сали. 

На крају су се водитељи захвалили 
нашим ђацима и наставницима који су 
припремали овај програм. Посебна 
захвалност упућена је свим ђацима и 
наставницима наше општине, из Сопота, 
Раље, Рогаче, као и наше школе, који су 
путем литерарних радова, ликовних 
радова, фото-репортажа и трејлера 

учествовали у пројекту „Мој крај“.  
Тај пројекат смо покренули да 

бисмо афирмисали наша мала места и 
целу општину која има толико тога чиме 
се може похвалити. Сви пристигли 
радови били су изложену у сали Дома 
културе. Волели бисмо да ово постане 
традиција и да сваке године овако 
промовишемо оно најбоље што имамо. 

На самом крају, директорка школе 
Ксенија Илић уручила је награде 
најуспешнијим ђацима наше школе и 
захвалила се наставницима Марини 
Ружић и Сажи Живановићу који су за 

ову прилику припремили филм о раду 
наше школе. Филм и трејлери се могу 
погледати на Јутјуб каналу наше школе. 

 
Марина Луковић 
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Наградни конкурс „На крилима младости“ 

Додела награда ученицима који су остварили 
успех на летерарном и ликовном конкурсу „На крилима 
младости“ одржана је 28. маја 2019. године.  

Конкурс је организовала градска општина Сопот. 
Његов циљ је да деца увиде колико су штетни дрога и 
цигарете, шта је све нездраво и да нас подстакне да се 
бавимо спортом.  

На почетку свечаног пријема обратила нам се 
професорка Живка Маричић речима пуним охрабрења 
да и у будућности учествујемо у овом конкурсу.  

Одгледали смо приредбу коју су припремили 
предшколци, а након тога професорка Живка Маричић 
је прозивала награђене ученике и доделила награде.  

Ученици наше школе су освојили 19 награда. 
Њихови радови ће се наћи у овом броју школског 
часописа. 

 

Јована Глишић VI1 
 

На крилима младости 

Детињство је без сумње мој најдражи период у животу. Чини ми се да неће више бити 

тих лепих и безбрижних дана, као сада. Ма колико се трудила да уживам у годинама које 
долазе, једно је сигурно, више нећу бити дете. 

Период када сам била сасвим мала, сада ми изгледа као да је прошла читава вечност. 
Међутим, како ја одрастам, године све брже и брже пролазе. Као и свако дете имам обавезе 
у школи. Како сам старија, учим све више и моје обавезе су озбиљније и захтевније. 
Схватам да има толко ствари које ћу морати да научим које су ми потребне за живот. Пут 
испред мене је тако дуг и пун изненађења. Ја као да летим на крилима кроз време, јурим да 
порастем. Затим станем и помислим да не морам да журим. Ове године су тако лепе. Где 
журим? Шта то желим да стигнем? Желим још да се играм, да будем безбрижна, да јурим 
слободно где ме срце води. Јер на овим крилима ја могу бескрајно да маштам, са осмехом да 
гледам на будућност. 

И када одрастем покушаћу да сачувам своја крила, крила младости. 
 

Марија Стојановић IV1 

На крилима младости 

Како растем све више учим, сазнајем. Трудим се да будем одговорна и да своје 
обавезе у школи и код куће успешно извршавам. Када све урадим како треба, будем 
похваљена и награђена и тако знам да мој труд цене људи око мене и да није узалудан сав 

напор који уложим у раду. 
Сећам се као мала добијала сам награду када мами нешто донесем или научим неку 

дечију песмицу, па је рецитујем. Касније су задаци постали тежи: намештање кревета, па 
затим и целе собе, усисавање, прање судова.  

Када сам пошла у школу све је постало много озбиљније. То више нису биле мале 
обавезе, постао је то озбиљан рад. Први пут сам тада постала свесна да се оно што радиш 
оцењује и да је то веома важно. Исто тако постало ми је јасно да могу да урадим много више 

него када сам била мала. Слушам, трудим се, размишљам, комбинујем, проналазим 
одговоре. 

Нешто друго и ново је постало део моје свакодневице - проблеми које треба да решим, 
задаци које завршавам. То су нови изазови са којима се свакодневно суочавам, а уз њих 
иде и одговорност да све то добро урадим.  

Све је то донело једно ново доба у мом животу - МЛАДОСТ. 
 

Катарина Козић IV1 

Катарина Козић IV1 
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На крилима младости 

Кад смо млади ми крила добијемо 
И никада их не одбијемо.  
О старости не мислимо 
Док тако кроз живот летимо. 
 
Крилима смо ми миљени 
Док смо тако млади и неразвијени. 
Све баке што знају шити, 
Желе на нашем месту бити. 

 
Мислимо да нашој радости неће бити краја, 
А не знамо шта ће се десити следећег маја. 
Док крилима летимо, 
Ми свашто ново схватимо. 
 

Да, полако већ старимо, 
А зато ми и не маримо. 
Коса нам већ седи, 
А и вид сад много не вреди. 
 
Нисмо више пуни енергије 
Осећамо се све уморније. 
Боре нас чине ружним баш, 
Сад није леп толико изглед наш. 
 
Дешава нам се оно што нисмо слутили 
Док гледамо облаци нам вид помутили. 
Кад се одједном стара у кревету пробудих, 
Схватих да се десило оно што и не слутих. 

 

Симонида Марковић IV1 
 

На крилима младости 

На крилима младости – дивно је то рећи, 
Сви безбрижно маштамо о љубави и срећи. 
 
Детињство је најлепши период нашег живота 
И шта год да дете уради то није срамота. 
 
Детињство је свако окриље наших снова, 

Маштања, наде, безусловне среће 
И нико ту ништа променити не може и неће. 
 
Свако јутро доноси нове искре, воље и труда 
И сви у младости праве разна чуда. 
 
Срце ми је пуно кад сам са својим другарима 
И ми се задовољавамо малим стварима. 
 
На крилима младости- дивно је то рећи 
Сви безбрижно маштамо о љубави и срећи. 
 

       Далибор Димитријевић IV1 
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На крилима младости 

Све у животу је пролазно и свако биће проведе свој живот у ишчекивању нечега што 

ће сутра доћи. А шта то у будућности чека нас тинејџере? Чека нас прво поглавље велике 
књиге нашег живота које се зове младост. 

Младост је прелепа, она зрачи топлином, надом и радошћу и на њеним крилима се 
сусрећемо са љубављу, срећом и тугом. Све тешкоће у младости превазилазимо уз помоћ 
пријатеља и вољених особа, јер пријатељство и љубав чине лепоту младости. Време брзо 
пролази и већ сутра пред нама ће стајати нова врата. У ствари стајаће многа врата која 
чекају да се отворе, али сами треба да одаберемо права. Треба да одаберемо како ћемо 
провести своју младост, време у којем ћемо се спремати за ново доба.  

Размишљајући о будућности видим себе као некога ко је спреман да све проба и 
проживи, ко жели да искуси све оно добро што му младост пружа. Сигурна сам да ће ту бити 
и много искушења које ћу морати сама да савладам и знам да морам да будем одговорна и 
паметна. 

Знам да живот одраслих није ни мало лак и да су године у којима се сад налазим 

најлепше године мог живота. Лепе су зато што нико од мене не тражи да будем оно што 
нисам, зато што родитељи брину о мени и опраштају ми све глупости које правим. То су 
године које са собом носе сву раздраганост и живот овог света. Оне нас подстичу на покрет 
који нас не умара, не исцрпљује и којег нам никад није доста. Наравно, у младости морамо 
имати и доста одговорности и зрелости да бисмо како треба креирали своје ставове и 
мишљења.  

Осећамо да више нисмо деца и да нам родитељи не морају отварати очи и усмеравати 

нас. Сада можемо много тога самостално схватати и одлучивати. 
Младост човеку даје крила. Тим крилима је много лакше долетети до циља који већ 

имамо у својим срцима и главама. 
 

Марија Божанић VII2 
 
 

На крилима младости 

Имам дванаест година. Обично кажу да су то шашаве године, а ја мислим да су баш то 
дивне године. 

Уживам у сваком новом дану и сваком тренутку. Идем у школу, свакодневно сазнајем 

неке нове, важне ствари. Волим да проводим време са другарима, скупљам петице и 
поносна сам на њих. Моји другови ме понекад зову „штребером“, али се не љутим, зато што 
знам да је то пут којим могу да остварим своје снове, мада су они променљиви.  

Једног дана сам сигурна да желим да будем адвокат и да помогнем оним људима чија 
права су угрожена, али кад маму заболи глава желим да постанем лекар. Затим схватим да 
је посао шминкера права уметност, а волим да пишем па прижељкујем да можда будем 
дечји писац.  

Не брине ме то што сам неодлучна јер знам да је још много времена испред мене, и да 
ћу, у правом тренутку знати шта да изаберем. Али док не дође тај тренутак, уживам у 
дивним стварима које ме испуњавају.  

Одлазим на састанке фолклорне дружине, уживам у новим кореографијама, 
путовањима и приликама да нашу традицију поносно свима покажемо. Налазим времена и 
за драмску секцију и поносна сам на победе и признања које смо освојили на позоришним 
фестивалима. Ако се, понекад мало и уморим, врло брзо се опустим уз омиљене књиге, 

дружење и разговор са родитељима или игру са својим шашавим псом Клифијем.  
Неки, можда, мисле да у нашој земљи није лако остварити своје снове, али ја сам 

сигурна, да ако нешто волимо и желимо и дајемо све од себе, онда можемо успети и 
остварити своје снове.  

 
Анђела Стојановић V2 
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На крилима младости 

Пролеће ново куца на врата 
и април нови свуд цвета и мирише, 
а у мени расте неки чудни немир, 
не знам шта читам, не знам шта пишем! 
 
И све што сам знала, ја више не знам, 
к'о да сам пала са друге планете! 
Прво се смејем па без разлога плачем 
и више нисам оно исто, послушно дете! 
 
Мешам појмове, зурим у празно  

понекад као да плутам по облаку плавом! 
Лептирићи неки често ми лете по стомаку, 
а и неке бубице завладале ми главом! 
 
И мравињак неки плеше ми испод коже, 
и руже румене често ми процветају на лицу! 
А срце лудо, срце лудо, понекад, туче ли туче, 
као да у грудима имам неку несташну птицу! 
 
Као да ми је рингишпил у глави! 
Све ми се врти а ја ипак хоћу да се врти још јаче, да летим горе што даље... 
Желим да дотакнем те небеске висине, 
да се винем небу под облаке плаве! 
 
Мама због мене страшно брине, а и тата брине, 

па погледом једно од другог одговоре траже! 
Као да никад нису били млади 
заборавили да има нешто од школе драже! 
 
Нешто много слађе и много лепше  
нешто од чега останеш као без свести! 
Као да не знају да имам, скоро, па тринаест година 

и да прву љубав морала сам срести! 
 
Нестварно је лепа ова прва љубав, 
ово време кад желиш да и поглед један потраје што дуже; 
кад пожелиш да сретнеш очи неке прелепе плаве 
и да руке нечије ка рукама твојима се пруже! 
 
Ја сада летим, летим на крилима птице, 

и сањам неке своје сасвим нове снове! 
Збогом цветне ливаде детињства, 
мене сада младост плава зове! 
 
И када патим и када се смејем,  
не судите ми, није ништа лично... 
То ја само своју младост пуном паром живим... 

Младост - лудост, ништа необично! 
 
Јер остаће младост да се памти 
и кад буде коса сасвим седа. 
Све на свету оде, па се можда некад и врати, 
Ал' младост је ипак само једна! 
 
Зато летим на крилима птице 
која нове наметне ти снове, 
која осмехом обасја ти лице, 
а која се МЛАДОСТ-ЛУДОСТ зове! 
 

Јована Глишић VI1 
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На крилима младости  

Родитељи ми често говоре: „Уживај 
сине у својој младости тек ти је дванаест 
година.“ А ја бих хтео да порастем и што пре 
да уђем у свет одраслих. Чини ми се да је 

њима лакше јер су велики.  
Младост је диван период пун разних 

догађања. Некада тужна, некада срећна, 
оставља нам могућност да се докажемо и 
истражимо свет око себе.  

У младости нам се дешавају разне 
лудорије, које ће, вероватно, када прођу 

године изгледати смешно. Не дозволимо да 
нас лоши пороци доведу у искушење. Дрога, 
цигарете, алкохол лоши су другари 
младости. Не дозволимо да нас било ко 
наведе на то зло.  

Биће много успона и падова, али идемо 
даље, Боже мој, и то је саставни део живота. 
Упознајемо добре и лоше људе. Добром се 
придружи, лошем помози. Ако се твом другу 
нешто лоше деси, подржи га и охрабри. 
Човек није птица, али у мислима лети. Када 
се деси неки срећан догађај у животу, свака особа каже: „Сад бих полетео од среће.“ 
Младост брзо прође и зато треба да буде испуњена лепим успоменама. Кад смо млади, пуни 

смо елана, спремни за нове подухвате. Имамо довољно енергије да се ухватимо у коштац са 
животом који ће доћи после младости. Млад си и када решиш да ствараш своју породицу.  

Срећан си јер гледаш своју децу како расту. Зато рашири крила и лети на крилима 
младости док можеш. Чини добра дела, помози слабима, клони се лоших људи, али покушај 
да им помогнеш. Очајној особи дај перце са свог крила среће да и она полети.  

Увек запамти, добро ће ти се добрим вратити.  
Живимо живот. Младост је на крилима дошла, тако ће и отићи. Старост ће нам бити 

захвална што смо је лепо проживели. Свако доба живот има своје чари, а младост је 
најлепша и вечно се памти.  

 

Виктор Станковић V2 

На крилима младости 

Често слушам родитеље како причају о свом детињству и младости, о њиховим играма, 
забавама, раду и обавезама.  

Чини ми се да су били много срећнији. Стално су се дружили. Мама каже да је расла у 
„чопору“. Стално их је било по десетак. Цели дан су проводили заједно, сад у овом, па у 
оном дворишту играјући се. Много су радили и сматрали то за потпуно нормално. Њихова 
пријатељства жива су и данас. Мама стално жали за прохујалим временима.  

Жали нас – децу. Верује да нас је ово ново време осакатило духовно и емоционално и 
да је најтужније што ми тога нисмо свесни. Као потврду свог става она наводи пораст 
болести зависности. Све те болести настале су из потребе за смислом, за остварењем, за 
поверењем, потребе за блискошћу, за искреношћу, за љубављу, за полетом. Мама каже да 
младост треба да има „крила“, која ће је носити, крила жеље, наде, вере, љубави да 
безбедно прелети сва искушења и страхове који се у том узрасту буде. Када „крила“ 
нестану или се не рашире, млади полећу ка наркотику и алкохолу, беже у виртуални свет и 

онеспособљавају их – тотално. Добијају тако Икарова крила која се топе и сурвавају их у 
таму без излаза. Међу младима нема поверења, много је насиља, нема искреног незавидног 
дружења, а без свега тога нема ни среће. Слобода се тумачи као стање без обавеза и 
одговорности. А то је погрешно.  

Доброта, љубав и племенитост могу спасити овај свет, па и младост којој треба 
дозволити да слободно рашири своја крила и вине се… 

 

Анђелија Симић VIII2 

Сања Дојчев VII2 
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На крилима младости 

У малом месту је живела једна девојка. Била је лепа, паметна, добра, омиљена у 
друштву и школи, обожавана од свих. Имала је петнаест година. Летњи распуст. Сви су 
уживали и дружили се. Омиљено окупљање младих је било у школском дворишту и у 
дискотеци, јединој у селу. Све је било лепо, али једног викенда је дошао у госте, код брата, 

један момак из града. Све девојке су се окретале за њим. А он леп као Аполон. Имао је црну 
косу и зелене очи. Када је пролазио, девојке су се гуркале и такмичиле су се која ће од њих 
да му привуче пажњу. И привукла му је она. Лепа Ана, паметна Ана. У почетку она није 
желела да буде са њим. Није јој се свидео тај градски мангуп. Али како је време одмицало, 
она је попуштала. И на крају је почела да се забавља с њим. Она, девојка са села, и он, 
градски мангуп. Дошао је и септембар. Једва је чекала полазак у средњу школу у Београду, 
јер ће бити ближе њему. Виђали су се свакодневно. Изводио ју је на скупа места. То јој је 

годило јер таква места нису била исто што и сеоска дискотека. Кући није долазила дуго. 
Родитељима је причала да учи. Он је све чинио да је уведе у неке ствари, а она опчињена и 
заљубљена, веровала му је. Веровала му је и онда када јој је пружио бели пакетић и када 
јој је рекао да ће се осећати још боље после тога. 

Време је пролазило, а она је већ била зависник. У школу није ишла, пропала је и 
смршала. Њене очи су изгубиле сјај, а руке су биле избодене од игле. После дужег времена, 
остављена и сама, решила је да се врати родитељима. Знала је да је можда неће примити, 
али решила је да покуша. Закуцала је на врата родитељске куће. Једва се држала на 
ногама. Мајка је отворила не слутећи кога ће угледати. Ана је угледала старицу седе косе и 
лица пуног бора. Препознала је своју мајку. Срушила се испред њених ногу. Покушала је 
мајка да је подигне, али, нажалост, није јој било спаса. Хероин је био јачи. Њено срце није 
издржало. Умрла је на прагу родитељске куће. Њен живот на крилима младости се завршио 
пре него што је и почео. А могла је да има све, само да није поклекла под притисцима 

једног градског мангупа. 
Ову причу сам чуо од тетке. Лепа Ана из малог села крај Београда је била теткина 

најбоља пријатељица. Никада нећу заборавити теткине речи; „Младост је лепа све док на 
њеним крилима не одлетимо да освојимо свет, али исто тако може и да нас баци на колена, 
на нама је да одлучимо да ли ћемо летети у висине или под земљу.“ 

 

Алекса Симић VII3 
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На крилима младости 

На крилима младости 
летим с пуно радости, 
летим преко мора, 
планина и гора. 
 

Летим преко водопада 
до чаробног једног града. 
Упознајем један свет 
где је срећа гост баш чест. 
 
Ту је песма и весеље, 

сви имају лепе жеље. 
Сви су срећни и весели 
и радо би све делили. 
 
Ту нема туге и жалости, 
само су љубав и срећа присутни. 
Ту нема места болести,  
само вечној младости. 
 
Самоћа ту не станује,  
другарство све побеђује,  
доброта нам ту царује 
и љубав нам дарује. 
 

Ту цвета најлеше цвеће 
и целе године је пролеће. 
Ту се весела дечја граја, 
чује све до бескраја. 
 
Ту се чује цвркут птица, 
ту станује ластавица, 
ту живи велико дрвеће 
на којем расте чаробно воће. 
 
Ту је све баш сјајно, 
магично, бескрајно. 
Као у некој причи, 
на бајку ми личи. 

 
На крилима младости, 
летим с пуно радости, 
летим где год хоћу 
и дању и ноћу. 
 

Наталија Микић V1 
 
 

 

 

 

На крилима младости 

 
Док нам траје наша младост, 
осећамо праву радост 
јер живимо сви без бриге 
и читамо наше књиге. 
 
Свако дете док је младо 

с друговима се игра радо, 
па му дани брзо прођу 
и идеје нове дођу. 
 
Ој младости, најмилије доба, 
тада може све да се проба, 
а кад прођу дани млади 

нешто мора да се ради. 
 
Тако теку наши дани 
од младости изаткани. 
Крила су нам све већа 
сваког чека своја срећа. 
 

Ана Божанић III1 
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На крилима младости 

Сазревање, то јест прелазак из детињства у свет одраслих, дешава се оног тренутка 
када схватимо суровост, али и лепоту света и прихватимо га таквог какав јесте. Тим 
прихватањем унапређујемо и свет и нас саме, постајемо срећнији и захвалнији на животу. 
Тада се налазимо на крилима младости. 

Сам појам младост подразумева схватање грешака, учење на њима, прихватање 
последица, доношење глупих неразумних одлука и оно чувено заљубљивање. Моји 
вршњаци и ја, као и сва деца овога света, настојимо да будемо срећни и уживамо у животу. 
Некоме је то теже и стално осећа страх, тугу и све што чује јесу покварене радио станице 
које одзвањају у главама, док други ризикују, искоришћавају сваки могући тренутак који 
могу да проведу лепо и уживају у животу. Док летимо светом младости и прелазимо у свет 
одраслих, дешавају се многе ствари које ће нас научити како да се носимо са лошим 

стварима и научимо нешто из тога. Понекад је младост стресна и тешка, али она томе и 
служи, да нас припреми да будемо што бољи људи, родитељи, пријатељи. Сви доживљавамо 
прве љубави које нам у потпуности мењају поглед на свет.  

Постоји, на жалост, и онај други део младости, о коме се мало прича, али је веома 
важан. То је део када нас трауматична искуства из детињства вуку у мрак из ког се тешко 
излази. Шта год да се деси, те младе људе не смемо осуђивати, већ им ставити до знања да 
су посебни и да ће увек неко бити ту за њих. Колико год неко може да им помогне, то ће 
њима много значити. Колико год да је тешко морамо бити јаки, јер постоје ствари које су 
погрешне и које не смеју да нам се десе јер се тешко излази из њих. Млади који не успевају 
да се опораве ослањају се на алкохол и наркотике са надом да ће им то помоћи. Али 
заправо неће, само ће још више уништити живот све док потпуно не пропадну у сопственим 
мислима и изгаженим сновима.  

Можда реалност и није толико лепа, али је стварна и треба се борити и веровати у 

себе и своје способности јер на крају крајева, младост је само фаза кроз коју сви морамо 
проћи. 

Сузана Стевановић VIII1 

Маријана Пешић I2 
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Смотра сценског учитељског стваралаштва 

На Деветој интеркултуралној републичкој смотри сценског учитељског стваралаштва, у 
организацији Учитељског друштва Лесковац, победнички пехар освојили су ученици наше 
школе из Малог Пожаревца. Смотра је подржана од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и налази се у календару такмичења. Наши ученици наступали су 31. 
маја 2019. године. 

Поред прве награде представа „Хоћу кући“ са којом су наступали, добила је и награду 
за режију и сценски говор, а Тамара Кретић IV2 је за улогу ћерке проглашена најбољом 
глумицом фестивала.  

Представа је рађена по мотивима истоименог романа Јасминке Петровић, а сценарио, 
режију сценографију и костиме радила је учитељица Љиљана Вићовац.  

 

Љиљана Вићовац 
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Магична интеркултурална мрежа пријатељства 

Током другог полугодишта током седам недеља учитељице 
Гордана Косанић, Милица Лучић и Слађана Миловановић 
реализовале су са својим ученицима међународни пројекат 

„Магична интеркултурална мрежа пријатељства“.  
Свака недеља имала је свој задатак: 
- Ми смо чувари језика нашег народа 
- Наши локализми, наше благо 
- Понос наше историје 
- Драгуљи нашег завичаја 
- Исплетимо нашу мрежу пријатељства 

- Буди херој патриотизма 
- Наслеђе мојих предака 
Сваке недеље ученици су добијали задатке и активно учествовали у свим 

активностима. Писали су, цртали, правили паное, истраживали о свом крају и језику, 
фотографисали културноисторијске споменике, снимали трејлере и филмове. Задатака је 
било много и сви су се успешно реализовали. Фотографије, снимци, трејелери, радови 
ученика и сам ток реализације пројекта може се погледати на фејсбук страници наше школе 

и на блогу https://gocateacher.wordpress.com/.  
Гордана Косанић 

https://gocateacher.wordpress.com/
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Пројекат „Читалачки маратон“ 

Ове школске године ученици из Мале Иванче 
прикључили су се пројекту „Читалачки маратон“. Циљ 
пројекта је промовисање читања и стварање читалачких 

навика код ученика. Пријавило се једанаест ученика и 
одржано је шест радионица.  

Током радионица анализирани су романи по Клетовом 
дидактичком материјалу. Ученици су писали реферате, 
цртали главне ликове и омиљене сцене из прочитаних 
романа, правили беџеве и трејлер. Свима се свидела улога 
жирија јер су на последњој радионици рангирали романе. 

Од издавачке куће Клет добили су први роман на поклон као 
и картице са именима. 

Током пројекта ученици су се забавили, читали и 
дискутовали о романима и једногласно су се сложили да је 
пројекат испунио сва њихова очекивања. 

 

Марина Луковић 

Читалачки маратон 

Ове школске године у нашој школи у Малој Иванчи одржан је Читалачки маратон у 
којем су учествовали ученици шестог и седмог разреда. Наш задатак је био да прочитамо 
романе које смо анализирали током радионица. На последњој радионици добили смо анкете 

и оценили прочитане романе. Овај пројекат имао је циљ да подстакне читање и мени је 
било забавно док сам читала романе. Надам се да ће следеће године бити још 
интересантних књига и радионица. 

Јована Глишић VI1 
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Занимљиви часови 

Домаћи из биологије 

У марту 2019. године имали смо 

занимљив домаћи задатак из биологије. 
Наставница нам је дала задатак да 
пронађемо информације о циркулацији 
човека.  

Свако од нас је урадио пано који смо 
на часу презентовали. Теме о којима смо 

писали и цртали су крв, лимфа, крвне 
ћелије, крвне групе, трансфузија крви.  

Радећи овај домаћи рад научили смо 
много тога о нашем организму. Лепо смо се 
забавили током рада и волели бисмо да 
оваквих задатака буде још. 

 
Маријана Милетић и Анђела Ристић VII2 

 

Вулкани и планине 

Обрађујући наставну тему „Планета 
земља, вулкани и настанак планина“ на 
часовима географије, ученици V2 
израђивали су макете вулкана, младих 
веначних и громадних планина од 
различитих материјала - глинe, гипсa, 
картонa, новинa.  

Били су јако маштовити и креативни 

радећи наставна средства за наредне 
генерације . 

Сви ученици који су учествовали у 
изради макета сами су анализирали и 
прогласили најлепше радове.  

Предметном наставнику је само 
остало да награди све вредне ученике 
највишом оценом за практичне радове. 

 
Радица Јаћимовић 

 

Ана Марковић VII2 

Маријана Милетић VII2 
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Читам, па шта 

Ове школске године три ученика наше школе 
пријавило се за учешће у конкурсу „Читам, па шта?“ 
Библиотеке града Београда: Симонида Марковић 

IV1, Марија Јовановић IV1 и Ђорђе Петровић IV2. 
Ученици су читали романе, писали извештаје и 
цртали. Симонида Марковић и Марија Јовановић 
ушле су у финале.  

„Очаране наочаре“ , Светлана Велмар-

Јанковић 

Почетак романа показује да је књига много 
занимљива. Упознајем Луку чије авантуре започињу 
када је за рођендан добио необичне наочаре кроз 
које може видети прошлост. Тако са Луком и 
Миленом започињем путовање кроз историју 

Београда. Читајући приче, које су динамичне, 
пребацујем се у то давно време. Ова необична 
књига прожета је љубављу према Београду, његовој 
лепоти и његовим годинама. Срећем доста јунака, 
мојих вршњака, који су храбри, мудри, поуздани, 
праведни. Као и ја сада и они су били радознали, 
помало несмотрени, сколини авантурама. 

И крећем заједно са Луком и Миленом у 
авантуре. Вау, овако нешто нисам очекивала! На самом почетку, налазим се у једном 
насељу близу Београда, у Винчи. Куће су облепљене блатом, пећи земљане. Мелемом су 
лечили ране. Наилазим на дечака мојих година који се дружи са раком. На крају то 
пријатељство му је помогло да спаси село од пожара. Док су гледали, брат и сестра су били 
узбуђени, утисци су им били баш јаки. Тата им купује статуу богиње Винче. 

Како сам само знатижељна да прочитам следећу причу. Сигурно ће исто тако бити 

занимљива. Питам се где би сада могли да путују и у које време ће се вратити. У Вишњици 
смо! Прича говори о храбрости дечака Скеџа. На почетку Еда спасава јаре тако што гурне 
брата како га не би уловио и наговори сељане да спасу његову мајку. Пре тога она открива 
лековиту бару. У овој причи учимо о доброти. У међувремену, које нас враћа у садашње 
време, сазнајем да Един извор још постоји. И ко се умије, кожа му постаје мека. Овај извор 
зацељује ране и кости и помаже у стомачним тегобама. 

„Лав из Сингидунума“ је прича која нам шаље поруку да увек треба имати пријатеља 

на којег можеш да се ослониш и који ће те заштитити. Дечак се спријатељио са робом који 
га је заштитио од лава. Затим тата наставља ову причу тако што децу упознаје са историјом 
Сингидунума. 

Да свако биће може заштити другог, па и птице људе прочитала сам у причи „Крагуј из 
тврђаве“. Исто тако, да човек може да буде пријатељ са опасним животињама сазнајем из 
приче „Гуја под Деспотовом кулом“. Змија спасава жену тако што налази лековити извор. У 

следећој причи „ Пас са Варош-капије“, пас спасава жени живот од Турског војника. Радња 
се дешава када је Карађорђе ослобађао Београд, а власници пса се крили у пролазима 
града. Како љубав између човека и животиње може да буде велика, прочитала сам у причи 
„Сребрни белац на Калемегдану“. Дечак је сањао да је неко повредио коња што се стварно 
и десило. Коњ се излечио, касније га је јахао кнез и сам дечак. У „Међувремену“ из приче 
тате са Луком и Миленом сазнајемо да се никада није открило ко је повредио коња.  

Долазимо до краја књиге и сазнајемо да су Лука и Милена добили писмо од оптичара 
који их обавештава да ради на новим наочарима. И тако се полако растајемо од другара 
који су нас на необичан начин водили у пустоловине. 

Оно што сам схватила је да су људи у параисторији и другим епохама били исти као 
ми. Другачије се живело, али су се слично осећали и понашали. И у ком год периоду 
живели, неке норме и правила треба поштовати и помоћи онима којима је помоћ потребна. 

 
Симонида Марковић IV1 

Марија Јовановић IV1 
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„Овако је то било“, Бранко Стевановић 

Повратак у детињство 

Ова необична књига састављена 

је из двадесет осам прича за децу.  
Почетак књиге је занимљив. 

Открива зашто треба посећивати 
библиотеке. Објашњава колико читање 
помаже дечацима. У бибиотеци се 
налазе гомиле књига пуних авантура, 
несташлука и, што је најбитније, 
чудесних реченица које помажу код 
освајање девојчица. Дечаци из 
библиотеке касније у животу остају 
првржени књизи и своју децу уче да 
проводе време у библиотеци. За њих 
писац каже да су то „посебни дечаци“. 

Писац нас даље на један 
необичан начин враћа у своје 
детињство. Из кратки прича сазнајемо 
да када је био мали, веровао је да на 
једном дрвету расту патуљци, 
зеленкастих лица који се осмехују. 
Тајну је открио другу, који је потврдио 

да они стварно постоје.  
Откривамо да су и они били као 

свако дете склоно машти и сањарењу. 
Детињство је такво, све је дозвољено и 
могуће. 

У школи је био бубалица, отац му 
је причао да је такво знање 

краткотрајно. Али, он није схватао 
зашто му је знање потребно за дуже. 

Занимљива је прича о дечаку који 
је постао чувени сликар. И он је био мали и много је волео животиње, али није могао да их 
држи у стану. Како је растао тако је расла и његова љубав према животињама. Једно вече 
почео је да црта. И тако свако вече, јер је открио да може и на овај начин да се дружи са 
својим љубимцима. 

Шта је лепше него имати друга из детињства? Писац се са сузама у очима сећа свог 
друга из детињства. Одмах сам се сетила својих другара. Значи ово је веома важан период у 
животу. Они су много читали, писали, рецитовали, што не бих могла да кажем да и ми то 
радимо. 

Посебно ми је био занимљив део када писац говори са пауком Плетком, врапцем 
Џивадином. Занимљива су имена животиња рака Клокобућка-Зглавкоздравкобрчковића. 
Морала сам добро да преломим језик док сам прочитала ова имена која су ми и смешна и 

занимљива. То ме навело да и ја смишљам чудна имена својим љубимцима и тако сам 
започела једну нову игрицу. 

Да се ништа не може сакрити то сам већ схватила, а то исто доказује прича о мачки. И 
баш када је писац мислио да ће ружна оцена нестати, тако што се прикрива и прави да она 
не постоји, ту је била мачка. Њен поглед говорио је да зна тајну. И касније у животу увек 
када је желео нешто да слаже, избегне, мачка је била ту. Мачка која прекорава. 

Тако читајући занимљиве приче долазимо до краја читалачког часа. У последњој причи 
као да нам писац даје идеје о чему можемо да пишемо: о голубу писмоноши који је умислио 
да је царски пингвин па кренуо у хладне крајеве, о принцези која није желела да је 
принцеза, о врапцу који се заљубио у мачку, белом луку и седам котлића, заборављеном 
слону или причу са свим јунацима прочитаних романа. Идеје су ту. 

Покушаћу да напишем обично необичну причу, баш као што су приче у овој књизи. 
 

Симонида Марковић IV1 

Марија Јовановић IV1 
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Оштро Перце 

Ове школске године 
ученици наше школе из сва 
три објекта учествовали су у 

међушколском пројекту 
„Оштро Перце“.  

Они су читали изабра-
на дела, писали приказе, 
радили интервјуе са 
главним ликовима прочита-
них дела, цртали најзани-

мљивије сцене, сликовнице, 
правили паное, писали 
драматизације и глумили.  

Резултат рада су и 
награде. У категорији 
„Сликовнице“ награђени су 
Павле Пантелић II2, 

Анастасија Јовановић II2 и 
Марина Миљковић III3; у 
категорији „Наставни материјал“ награђени су ученици IV1 и IV2.  

Часопис који је специјално рађен за ову прилику и у коме се налазе прилози о 
релизацији пројекта, као и сам ток пројекта, освојио је прво место.  

Марина Луковић 
 

Ана Божанић III1 

Ученици III2 током припрема за драматизацију басне „Лисица и рода“ 
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Екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда 

Једнодневна екскурзија на релацији 
Опленац – Топола – Аранђеловац - Орашац 
реализована је 12. јуна 2019. године. 

Прво смо обишли Храм Светог Ђорђа и 
маузолеј династије Карађорђевић подигнут на 
самом врху стеновитог брда Опленац. 
Унутрашњост цркве изазвала је дивљење код 
ученика. Стаклене коцкице мозаика у преко 15 
000 различитих нијанси боја, нису ученике 
остављали равнодушним. Цео храм изгледа 

импозантно и богато. У доњем делу цркве 
ученици су погледали крипту где је сахрањено 
шест генерација Карађорђевића. 

У Тополи обишли смо Карађорђев град. У 
конаку ученици су имали могућност да 
разгледају предмете, документе, реликвије и 
слике из живота Карађорђевића, у амбијенту у 

којем је вожд живео и радио, као и да виде 
чувени Карађорђев топ. Уз конак је и 
Карађорђева црква, чија су се звона прва 
огласила у ослобођеној Србији. 

Следећа дестинација је парк Буковичке 
бање у Аранђеловцу, где су се ученици 
одморили. Затим смо обишли извор лековите 
воде, као и већи број скулптура. Шетали смо 
поред цветних алеја и уживали гледајући 
различите врсте ретког дрвећа. 

На крају дана посетили смо Орашац, место 
договора о подизању Првог српског устанка и 
проглашења Карађорђа врховним вождом. У 
знак сећања на овај велики догађај подигнута је 
у Орашцу црква Вазнесења Господњег, спомен 
школа и спомен чесма у Марићевића јарузи, 
музеј и скулптура Карађорђа и тако формиран 
споменички комплекс. 

Гордана Косанић 
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Екскурзија за ученике 

петог и шестог разреда 

Извештај са екскурзије 

У уторак, 11. јуна 2019. 
године, реализована је екскурзија 
за ученике петог и шестог 
разреда. 

Прво смо обишли манастир 
Крушедол  на Фрушкој гори, затим 

смо ишли у Музеј хлеба, у 
Пећинцима где нас је дочекао 
његов оснивач, сликар Јеремија 
који је говорио о процесу 
прављења хлеба кроз време.  

Након тога смо били у 
Сремској Митровици, где смо 
обишли остатке старог римског 
града, Сирмијума. На крају смо се 
играли у Засавици где смо и 
ручали. Видели смо подолско 
говече и коње. Тамо смо се возили 
бродићем. Током вожње смо од 
водича сазнали за изузетно велики 

број биљних и животињских врста 
којима је богата Засавица. 

И у аутобусу смо се лепо 
забављали. Певали смо и дружили 
се.  

Ову екскурзију ћу дуго 
памтити. 

 
Анђела Стојановић V2 
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Пројекти из енгкеског језика 

Пројекат „Храна“ 

У априлу радили смо пројекат из 

енглеског на тему Храна. Поделили смо се 
у три групе. Прва група је правила колаче, 
друга је прикупљала информације одаkле 
потиче храна, а трећа је радила филм. 
Прва група је направила један веома 
укусан колач од јабука, друга група је 

прикупила разне информације о томе 
одакле разна храна потиче, а трећа је 
направила један филмић о клин чорби.  

У току пројекта смо се забављали, 
научили много речи из енглеског језика и 
обновили граматику.  

На мене је пројекат оставио јако 
добар утисак. Волела бих да и убудуће 
буду овако занимљиви пројекти. 

 

Наталија Микић V1 

Пројекат „Екологија“ 

У априлу, на часу енглеског језика, радили смо текстове и пројекте о земљи, промени 
климе и екологије. За почетак смо читали текстове о промени климе. Разговарали о томе 
зашто се клима мења, о нестанку многих ретких животиња и о узроцима топљења леда. 
Преводили смо разне занимљиве текстове са енглеског језика, радили смо кратак али 
занимљив квиз. Подели смо се у групе и свака група је имала свој задатак о промени климе. 
Квиз „Колико смо зелени“ нам је помогао да схватимо да треба да чувамо своју планету. 
Теме које смо обрађивали у оквиру пројекта су: Климатске промене, Сеча шума, Угрожене 
животиње и Урагани. 

Током свих ових часова смо се првенствено забавили, стекли нова знања о клими, 
научили нове речи, поновили граматику. Велику помоћ имали смо од наставнице Марине 
Ружић, а користили смо и информације из књига и са интернета. 

Сања Дојчев VII2 
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Професионална оријентација 

Ученици осмог разреда наше школе посетили су 22. маја 2019. године Економско-
трговинску школу и Машинску школу у Сопоту. Посете и упознавање тих школа биле су јако 
важне за наш одабир будућих занимања. Дочекали су нас средњошколци Економске школе 

који су нам у сали представили ситуације у којима се можемо и сами наћи кроз драмски 
дијалог. Објаснили су нам шта је насиље првог, другог и трећег степена као и штетности 
конзумирања опојних супстанци. По завршетку драмског приказа ученици и професори су 
нас повели у обилазак школе. Били смо у могућности да погледамо учионице и кабинете, да 
питамо шта нас занима и да саслушамо одговоре. Љубазни професори Машинске школе 
„Космај“ показали су нам учионице за опште и стручне предмете и кабинете са машинама. 
Из овог обиласка добили смо потребне информације које нам у овом тренутку много значе. 

Наредне среде, 29. маја 2019. године, нашу школу су посетили директор 
Младеновачке гимназије и професорка српског језика. Разговара ли су са нама о нашим 
изборима за упис средње школе, обавестили нас о смеровима у гимназији, предметима, 
секцијама и предности уписа школе у близини места становања. И ова посета нам је много 
помогла да се што више обавестимо о школама у близини и да изаберемо што бољу средњу 
школу. 

 

Тамара Трајковић и Драган Васиљковић VIII1 
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eTwinning пројекти 

Пројекат „Благо нашег краја“ 

Пројекат „Благо нашег краја“ реализован 

је током целе школске године путем мреже 
eTwinning.  

Циљ пројекта је заједничка израда блога 
Благо нашег краја који би био наставно 
средство у реализацији наставних садржаја 
како код код млађих, тако и код старијих 

разреда. Блог би био промоција 
специфичности различитих крајева кроз 
презентацију обичаја, културе, говора кроз 
различите форме ликовног и литерарног 
изражавања.  

Посебан акценат је стављен на развијање 
дигиталних компетенција ученика и 
наставника као и на развијање међупредмет-
них компетенција: комуникације, дигиталне 
компетенције, сарадње, вештине за живот у 
демократском друштву, естетке компетенције. 

 
Љиљана Вићовац 

Пројекат „ Од приче до сликовнице“ 

Пројектна настава „Од приче до 
сликовнице“ реализована је путем мреже 
еTwinning током другог полугодишта.  

Циљ пројекта је упознавање ученика са 
појмом сликовница и оспособљавање за 
израду истих. С обзиром на то да радим са 
децом школског узраста, мој циљ је био 
израда и дигиталних сликовница као 
наставних материјала. Ученике сам на почетку 
пројекта упознала са начинима израде 
сликовница као и са активностима пројекта. 

Специфични циљеви су развијање 
читалачке и дигиталне писмености ученика.  

 
Љиљана Вићовац 
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Прослава четвратака 

Ученици четвртог разреда наше школе прославили су завршетак четворогодишњег 
школовања. Опростили су се од својих учитељица и уз помоћ родитеља, наставника и 
директора школе организовали журке, свако у својој учионици 13. јуна 2019. године. 
Атмосфера је била одлична, славило се, дружило се и уз најлепше жеље, наши четвртаци су 

спремни за следећи корак и улазак у септембру у пети разред. 
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Завршна приредба ученика четвртог разреда 

Поповић  

Ученици наше школе из Поповића 

организовали су завршну приредбу 13. јуна 2019. 
године у Дому културе у Поповићу.  

После добродошлице ученици четвртог 
разреда рецитовали су стихове о школи. Хор је 
отпевао песму коју су за ову прилику написале 
учитељице.  

Након њих предшколци су се представили 
забавним плесом и рецитацијама након чега им је 
васпитачица поделила дипломе и захвалнице. 
Уследила је интересантна интерпретација бајке 
„Трнова Ружица“. Адаптацију бајке, драмати-
зацију и костиме радиле су учитељице.  

Инспирисане прошлогодишњом наградом за 

најбољу сликовницу на међушколском такмичењу 
„Оштро Перце“, ове године су бајку „Савремена 
Трнова Ружица“ адаптирале за извођење. Публика 
је била одушевљена упознавањем принца и 
принцезе преко фејсбука, прошевином преко 
инстаграма и клетвом да на сто година буде 
искључен интернет. Ученици су показали шта је 

по њиховом схватању важно, а то је игра, 
пријатељство, дружење и учење. Представа је 
испраћена великим аплаузом. После представе на 
сцену су изашли ученици који су показали своје 
знање и умеће у ритмичкој гимнастици. 

На крају је све присутне поздравила 
ученица Теодора Радовановић која је прочитала 

дирљив састав о растанку од учитељице и 
поласку у пети разред. 

Марина Луковић 
 

Мали Пожаревац 

Ученици четвртог разреда у Малом 
Пожаревцу 13.јуна 2019. године организовали 
су завршну приредбу у Дому културе у Малом 
Пожаревцу.  

Приредби су присуствовали родитељи, 
предшколци, будући прваци, колеге, директор 

школе Ксенија Илић, многобројни мештани. 
Публика је имала прилике да види резултате 
четворогодишњег рада. На самом почетку 
добродошлицу је пожелела учитељица.  

Уследио је рецитал који је све присутне 
подсетио на прве ђачке дане, а затим 
казивање омиљених стихова. На ред су дошли и едукативни филмови са којима су ученици 

учествовали у многим пројектима и фестивалима.  
При крају програма ученици су извели победничку представу са 9. Смотре сценског 

учитељског стваралаштва „Хоћу кући“. Крај програма обележио је дестоминутни филм који 
је приказао све активности које су рађене од почетка првог разреда па до краја четвртог. 
Након филма ученици су казивали стихове Илије Станковића посвећене учитељици. 

 

Љиљана Вићовац 
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Дечије стваралаштво 

Боје, звуци и мириси пролећа 

У ваздуху се осећа дах пролећа. Волим ово време јер се природа мења и буди и 
почињу сунчани дани.  

Пролеће је најепше у мом дворишту. Стабла јабука су добила зелене пупољчиће налик 
зеленим главицама. Малене беле висибабе провирују из својих жбунића, а зелена трава је 
мека као тепих. Птичице цвркућу веселу песму у поздрав пролећу, а мој мали пас скаче и 
игра се са лептирићима и пчелицама. Људи су срећни кад дође пролеће јер више неће бити 
хладног и тмурног времена. Деца коначно могу да изађу и да се напољу играју. Сви смо 
раздрагани и срећни јер више нема снега и можемо да уживамо у сунчаним данима. Жути 
маслачци као мала сунца провирују из неког ћошка.  

Понекад помислим како би било дивно да пролеће траје током читаве године, али није 
лоше ни овако, јер га се онда ужелим и уживам у његовим чарима. 

 

Анђела Стојановић V2 

Волела бих да те речи никад нисам рекла 

Постоје многе речи које сам изговорила, а нисам желела. Када бих могла да вратим 
време, дала бих све од себе да повучем те речи.  

Постоји догађај који ми сваки пут очи напуни сузама. Моја сестра је неколико дана 
пред мој рођендан почела чудно да се понаша. Стално је улазила у моју собу, кад нисам ту, 
и претурала по стварима. Једном сам ушла и видела разбацане и испомеране ствари, све је 

било у хаосу. Толико сам била бесна да сам је нашла, ухватила за руку, одвела у собу и 
почела да вичем: „Слушај, будем ли те још једном видела како ми претураш по соби, 
разбићу ти нос. Не занима ме зашто улазиш у собу, нећу да те видим више овде иначе ћу те 
пребити, је л' јасно?!“ Она се само окренула и са сузама у очима истрчала напоље. Увече је 
дошла у дневни боравак, где сам лежала и гледала телевизор. Погледала ме је и рекла: 
„Лидија, била сам ти у соби зато што сам тражила нешто што волиш, хтела сам да га 
украсим зато што ти је рођендан. Ја сам мала, па нити имам паре да ти купим нешто лепо, 
нити имам идеју шта да ти спремим за поклон.“ Погледала сам је и била толико збуњена, и 
тужна и срећна. Осећала сам се тужно јер сам јој рекла свашта, срце ме је болело. Али и 
толико срећна зато што ми је спремала нешто посебно. Кајем се због тих речи и сваки пут 
заплачем кад их се сетим. Када ми је то рекла, загрлила сам је и заплакала сам.  

Тешко ми је и зато што не волим да се свађам и да се замерам, а поготово да се љутим 
на своју рођену сестру. 

 

Лидија Вуковић VII3 

Александра Милутиновић VIII1 
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Зло уништава оне који га помажу 

Хладноћа. Споља и изнутра. Он све гледа очима пуним мржње, јер заправо друге очи 
не постоје у њему.  

Све што изговори повређује некога. Зато му кажу да је најбоље да ћути и све што га 
мучи задржи у себи. Говоре му да је зао и безосећајан. Понекад се и њeму учини да је тако. 

Он зна да не може још дуго да буде такав. Зна да ће га споствено зло уништити, али остаје 
зао. Зло га прождире изнутра, чини му се да нестаје. Када погледа друге завиди, али се не 
мења. Остаје исти. Више га нико ни не воли. Кажу: „Тешко је волети таквог човека.“ 
Понекад му се учини да нема наде за повратак, али сваки пут отера те мисли из главе чим 
се појаве. Његово срце куца као и свако друго, али је свеједно мртво. Он мисли: „Тешко је 
волети“, само зато што није волео, и не жели да воли. Окрећу му леђа кад га виде. Он 
мисли да сви имају лоше мишљење о њему. Зна да боље није заслужио. Све му смета, сваки 

људски осмех и добра особина. Понеки га и жале. Говоре: „Не може да остане такав, 
нестаће.“  

Он се не обазире. У њему постоји само зло и зато он само зло и види. Срце му постаје 
лед који ништа не може да пробије. Мисли шта ће са њим бити у будућности. Замишља када 
од њега остане само мрачна сенка, наставиће да мрзи, иако мртав, јер га је зло давно 
убило. Зна да зло уништава све који га помажу, али остаје зао.  

 
Јована Поповић VIII2 

 

Зло уништава оне који га помажу 

Живот је књига без правила, стаза којој ми бирамо правац. Постоје добре ствари, али 

и лоше. 
Док смо млади често нас занимају лоше ствари, попут алкохола, цигарета, криминала, 

а нама све то изгледа безбедно и корисно. Заправо је све супротно. Можемо себи угрозити 
здравље, довести породицу у лошу ситуацију, изгубити смисао живота, а када схватимо да 
смо погрешили обично је касно. Баш зато морамо рећи „Не“ свим тим лошим стварима. 
Морамо одгурнути зло од себе и живети без страха и стрепње. Савети одраслих су обично 
досадни, а заправо су и више него поучни и требало би да учимо на туђим грешкама, а не 

на својим. У животу има толико лепих, пријатних и безбедних ствари као што су љубав, 
породица, успеси. Није довољно да само замислимо свој циљ, већ и да га успешно 
остваримо. Дрога је нешто што уништава човека у потпуности. Заборавља све и сваког дана 
гледа како да обезбеди довољно новца за њу. Човек је тада у стању и да краде, убија, да 
прода скупоцене ствари своје породице. Све то у почетку може да изгледа занимљиво, али 
након неколико недеља настају опасни проблеми. Дрога обузима тело и ми полако трунемо. 
Све се завршава смрћу пре или касније. Управо због тога треба да заобилазимо зло и да му 
не помажемо. 

Ништа није вредно нашег живота. Треба да уживамо у њему јер је смисао живота да га 
кројимо онако како ми желимо, а не како други желе. 

Тамара Грујић VII3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да ли ми верујете? 

Када сам био мали, родитељи и ја смо одлучили да одемо на море у Црну Гору. Био 
је то дугачак пут.  

Стигли смо у Црну Гору. Сећам се да сам ноћу видео неке светлуцаве очи. Одмах сам 
рекао тати, али ми он није поверовао. Направили смо паузу код великог црногорског 
манастира, и опет сам мислио да ми се привиђају оне светлуцаве очи. Кад сам им пришао, 
видео сам великог јелена, срну и лане. Јелен је спустио главу и ја сам га помазио по 
глави. То је трајало кратко, чуо сам маму и тату да ме дозивају. Отрчао сам код њих и све 
сам им испричао, а они ми нису веровали.  

И дан данас нисам успео да их убедим да се то стварно догодило. А да ли ми, ви, 
верујете? 

Стефан Кретић V2 
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Варању у љубави нема места 

Љубав је присутна од самог почетка живота. Почиње са симпатијама у вртићу, 
погледима, узвраћеним осмесима, ситним поклонима а са годинама све то постаје 
озбиљније.  

Када наступе године пубертета, јављају се прве озбиљне љубави. Пронађу једно 

друго, заљубе се и постану једно. Тада говоре како не желе никога другог, како им је та 
особа све на свету, све би дали за њу. Касни разговори до два ујутру, чоколаде, киндер 
јаја, пољупци, шетње, љутња, нежност, пажња, све то показује знакове љубави иако, 
понекад, нису толико уочљиви. Сваког дана то траје и понавља се док неко не изгуби 
контролу. Да се некоме другом, најчешће из забаве, јер у том тренутку не размишља о 
последицама, у глави му само одзвања реченица: „Па зашто да не, нико неће сазнати.“ То 
вече или дан се проведе лепо, али и даље, у себи, понавља да је немогуће да то неко сазна. 

Међутим, свака лаж кад тад исплива на површину и сазна се права истина. Када се то деси, 
очекивања и љубав падају у воду. Све се у једном тренутку угаси. А особа која је томе 
допринела остаје без ичега. Без праве љубави. Тада схвата шта се ддесило и да повратка 
нема. Следећа најтежа ствар за ту особу је ноћ која следи. Ноћ иста као и све друге, али све 
је другачије. Све се претвори у бол. Желиш да та особа буде ту, да попричате, да се 
осмехнеш на сваку изговорену реч, да ти осмех буде највећи када чујеш „волим те“. 
Схваташ да то те ноћи као ни сваке наредне нећеш добити. Па ни у поруци. Чоколаду ћеш 
куповати, јешћеш их сам и присећати се некога ко те много воли. Схваташ да мораш да 
шеташ сам, без нечије руке у твојој, без нечије руке у твојој коси. Схваташ да је то нестало 
и да ти остају само успомене и сећања. Размишљаш о тој особи и кривиш ону с којом си 
желео да је замениш. Али та особа није ни мало крива.  

Крив си ти који си то покренуо, желео нешто „са стране“, али да си искрено волео ту 
особу не би ни помишљао да је замениш.  

 

Анђелија Симић VIII2 
 

Осмех краси моје лице 

Сваки човек воли да се смеје.  

Осмех је нешто што улепшава свако лице и оплемењује сваку душу. Тако и моје лице 
када се смејем засија неким чудним сјајем и показује како сам срећан. Када сам тужан на 
мом лицу нема осмеха, већ се могу видети само сузице и незадовољство. Трудим се да и 
тужне ствари претворим у смешне јер се осмехом лакше превазиђе туга. Највише волим 
када се смејем са својом породицом јер осмех показује колико смо ми срећни. Ко воли да се 
смеје, вољен је у друштву и својим осмехом показује колико је позитиван и колико љубави 
гаји у свом срцу. Осмехом се може много више рећи него речима, јер људи који пружају 
осмех знају шта осмех значи.  

Осмех који мени највише значи то је омех моје маме. Она својим осмехом и љубављу и 
када сма тужан и нерасположен успе да ме усрећи и измами осмех на мом лицу, а онда се 
заједно смејемо.  

 

Павле Ђурић III2 
 
 
 
 
 

 

 

 

Искрено о себи 

Моје име је Павле Ђурић. Идем у трећи разред ОШ „Милорад Мића Марковић“.  
Имам зелене очи и црну косу. Имам девет година. Моја омиљена боја је црвена. 

Добар сам друг са свима. Обожавам да играм фудбал и јако сам добар у томе. Такође сам 

добар и у кошарци иако сам скоро почео да тренирам. Мој најбољи друг је Вукан 
Јововић. Вукан и ја радимо заједно домаћи и тренирамо фудбал, играмо исте игрице и 
помажемо један другоме.  

Схватио сам да сам добар друг и надам се да ће тако и остати у будућности. 
 

Павле Ђурић III2 
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Како ми је тешко да те пустим да одеш 

У селу, код моје бабе и деде, живела је једна девојчица. Звала се Ленка.  
Упознала сам је кад сам имала пет година. Ленка и ја смо се стално играле и 

смишљале неке нове авантуре. Те авантуре биле су углавном јурење кокошака са улице. За 
мој шести рођендан родитељи су ми рекли да имају једно специјално изненађење за мене. 

Помислила сам да је то неки поклон, али кад сам ушла у собу то је била Ленка. Била сам 
пресрећна што је видим. Поклонила ми је прелепу хаљину и албум који још увек чувам. 
Следећи пут кад сам се видела са Ленком имала је нешто важно да ми каже. Рекла је да се 
сели у Француску. Иако сам била мала, знала сам да Ленка мора да иде у школу, али ми је 
било јако тешко да је пустим да оде. Недостајале су ми све наше авантуре и дружења. 
Обећала ми је да ћемо причати сваки дан, тако је и било. Причале смо дуго све док се 
једног јутра није јавила. Помислила сам да је у школи. Њена мама се наредних дана јавила 

и саопшила тужну вест, Ленка је преминула. Била сам сломљена и јако тужна.  
Данима сам плакала. Знам да сам морала да је пустим да оде, али је никада нећу 

пустити из срца и сећања. 
Вања Грујић VII3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ваљало је о томе пре размислити 

Сви смо ми некада погрешили у некој одлуци. Давали смо одговор не мислећи шта ће 
се десити у будућности, па тако и ја.  

Дешавало ми се да дајем одговоре унапред и да обећам оно што не могу да урадим. 
Било је то пре годину дана када сам чувала своје две сестре. Стално сам им обећавала 
немогуће, и кроз игру и машту испуњавала њихове жеље. Испунила сам им жељу да лете 
авионом тако што сам од картонске кутије направила крила, а од плавог ћебета небо. Биле 
су срећне и насмејане. Била сам срећна што сам успела да насмејем мени најмилије. 
Тражиле су још лудих ствари које сам успевала да им остварим, али једну нисам могла. 
Одговор сам им дала унапред, несвесно сам рекла „Да“. Замолиле су ме да их упознам са 
нашом прабаком. То није било могуће, али сам им ипак рекла да могу и то да урадим. 
Требало је да размислим и да им на леп начин објасним да то није могуће, али ми је било 
жао. Покушала сам да им преко слика представим баку, али оне нису биле наивне. Желеле 
су да седе у њеном наручју. Одвела сам их у бакину собу, набацала на њену фотељу јастуке 

и рекла им да седну. Почеле су да плачу јер је то била фотеља. Схватиле су да више није 
ту. Грлила сам их у сузама, обукла им јакне и повела их на гробље. Рекла сам им да пољубе 
њену слику и да седну поред њеног гроба. Причала сам им о баки. Постављале су ми чудна 
питања на која нисам имала одговор.  

Плачним гласом су ми рекле да је бака ту и показивале на срце. Грлила сам их и 
тешила. Од тог дана размишљам шта обећавам јер ме је ово сломило. 

Сара Ристић VII3 

Ситница ме је обрадовала 

Ишла сам у други разред. На часу српског језика смо имали задатак да опишемо 
своју школу. То је био први пут да самостално пишемо на неку тему.  

Неки су гунђали како не знају шта да пишу, неки су молили учитељицу да им каже 
како се пише слово „ђ“, неки су вредно набрајали колико има прозора и врата на школи, 
а само нас неколико је ћутало и писало. Писала сам како сваког дана нестрпљиво 
ишчекујем полазак у школу, како је свака лекција била нешто што морам савршено да 
научим и како сваке вечери с љубављу пакујем књиге. Учитељица је већ у школи почела 
да прегледа наше свеске. Отворила сам је и у дну мог малог састава је читким 
учитељичиним рукописом било исписано: „Браво! Одличан 5.“ Била сам пресрећна. 
Сматрала сам да сам прави ђак тек онда када имам и праве оцене. Чим сам дошла кући 
обавестила сам маму, тату и баку о мојој првој петици. Истог дана се до Црне Горе чуло 

за моју прву петицу.  
И сада се радујем свакој новој петици, само мало мање обавештавам родбину о 

томе. 
Анђела Стојановић V2 
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Збогом детињство 

Тренутно се налазимо на самој граници између два света. Света безбрижности, 
неизмерне родитељске љубави и пажње и света одраслих, самосталних људи. Управо због 
тога наше навике не могу бити исте.  

Научили смо да све буде спремно за нас, да нам неко други пружи све и пролази са 

нама кроз разне ситуације. Уласком у други свет то се мења, оно што желимо стварамо 
сами, без ичије помоћи, храбро се крећемо кроз та трновита врата са мноштвом огреботина, 
али на крају успевамо да их пређемо и улазимо у нови свет, настављамо живот борећи се 
сами.  

Осим навика мењамо и људе, окружење, путеве којим идемо. Одлазимо од једних, 
долазимо другима,ти други оду, дођу трећи... Морамо бити свесни да је то живот и да се то 
мора десити. На таквим ситницама се опробавамо и видимо колико смо спремни да то 

поднесемо. Мењамо и обавезе, више учимо, путујемо, дружимо се, излазимо, све оно што 
смо гледали од старијих и замишљали себе у тим улогама.  

Некада нас животне околности могу принудити да одрастемо пребрзо, постанемо 
самостални иако није време за то. Зарађујемо, издржавамо породицу и увелико будемо 
одрасли људи док наши вршњаци излазе, проводе се, школују.  

Са једне стране је то велики недостатак јер себи одузимамо део искуства који је веома 
важан јер даје могућност да сазримо и припремимо се за живот. Они који брзо прођу капију 
трња заувек осећају недостатак и у њима остаје дете које није испоштовано до краја. Али, 
са друге стране чинимо то како бисмо себи и својима олакшали живот. Иако је некима на 
први поглед страшна промена која ће се десити, ипак морају сви знати да кроз то морају 
проћи.  

Време лети, а сви чекамо у реду и померамо се за једно место. Коме дође ред, без 
помоћи пролази капију трња и слободан је у новом свету док га други посматрају и један по 

један иду за њим. 
Анђелија Симић VIII2 

Нина Павловић VI1 
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I’ll follow my dream… 

I have dreams. Actually, a few of them. Some members of my family don’t or didn’t have 
any dreams at all. They even say that it is a waste of time. They think that if you dream too 
much you will not be able to achieve anything serious in life. Or, if you have too many dreams, 
you will be very disappointed if they don’t come true or if you finally realize that real life is quite 

a different story. But I disagree! I often day dream, in fact almost every day. Those are the 
moments of the day when I can really relax, when I don’t have to think about things like school, 
grades, problems around me. This is my time only, and nobody is allowed to bother me.  

My biggest dream is to discover the world. Some of the places I want to visit first are: 
Australia, Sweden and Hawaii. When people ask me why those places, I really don’t know what 
to tell them. I usually say that there is some kind of invisible thread that pulls me towards those 
places. I also don’t know yet how long that journey will be or how long I want to stay in each of 

those countries. In fact, I would like to visit every corner of the world! From Arctic to Antartic, 
from Alaska to Russia. I know it will be very expensive so I’d better start saving some money 
right now! I’ve already got a little bit of the amount needed for my trip around the world, but, 
hey, it is just the beginning! 

And now, if I try hard enough, sooner or later my dream will come true! 
Sara Ristić VII3 

Little Elf called Jack 

Long, long time ago, Santa Claus lived in a small village… He had a lot of elves. They were 

his helpers. They did most of the work around Christmas. They had to pack lots of presents for 
children from all over the world. The elves were very playful, and it was always very loud in the 
room where they worked. Christmas songs and happy voices were coming from every corner. 
You could smell delicious cupcakes and cookies. Santa loved all of it.  

But, there was a little elf he loved even more. His name was Jack. He was the smallest and 
the happiest of all the elves. He had a big hat, big pointed ears, small piggish eyes and spotty 
cheeks. He loved his job very much. He was curious, too. He wanted to see what presents 
children would get. He was everybody’s friend, and everybody liked him. “Do you want to go with 
me and give out the presents?’’, asked Santa Claus one day. And the little elf enthusiastically 
answered: “Oh, yes! Of course I do!’’ So, they went… They drove off in Santa’s sledges and 
made so many children happy. Jack was happy, too, because he finally did something so special 
for the children. And that is why people still say that if you pay attention on Christmas Eve, you 
might hear Jack, happily laughing in the night. 

Sara Ristić VII3 

Михаило Симић V2 
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Анђела Стојановић V2 

Марија Јовановић IV1 
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Стефан Трајковић VIII1 


