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Реч уредника
Драги читаоци,
Нови број Чаролија је пред вама са новим текстовима ђака и наставника о часовима,
школским пројектима, конкурсима, разноврсним програмима и забавним активностима, као
што су: Оштро Перце, Конкурс Мој град, моја улица, Васкршњи вашар и ђачко
предузетништво, излет у Београду, настава у природи.
Препоручујемо за читање радове ученика IV1 у рубрици Представљамо и текстове
Анђеле Стојановић у рубрици Из бележнице. Похваљујемо веома креативне ученике првог
разреда који су писали и цртали у оквиру пројекта Оштро Перце, па су њихови прелепи
радови део овог броја.
Посебно истичемо активности из пројекта Школа некад и сад којим обележавамо
велике годишњице наше школе: 150 година од оснивања школа у Поповићу и Малом
Пожаревцу и 110 година од почетка рада школе у Малој Иванчи.
Програм који ће трајати током целе 2016. године, започео је у фебруару посетама
цењених гостију и разговором о школи. Следили су дечији радови на тему школе и
интервјуисање бивших ђака. Део активности представљамо у овом броју, а остале очекујте
у следећем.
Читајте, гледајте и уживајте!
Редакција

Школски лист Чаролије, страна 3

Дешавања у школи

Дешавања у школи
Прослава 8. марта
Радионица за ученике и мушке чланове њихових породица (очеве, стричеве,
деке) организована је у Поповићу 7. марта
2016. Прво су деца уредила пано посвећен
мамама, а уз помоћ старијих направили су
поклоне за маме - вазе за цвеће од високих
чаша.
У другом делу гости су се поделили у
две екипе и такмичили у печењу палачинки. Свака екипа је добила тигањ,
чинију са тестом за палачинке и кутлачу.
Ђаци су бодрили такмичаре и навијали, а
онда су сви заједно појели у сласт
палачинке филоване џемом и еурокремом.
Сви учесници су добили дипломе за
учешће, а највреднији, са највећим бројем
палачинки, и награде - варјаче.
Програм за маме, баке, тетке, ујне и
комшинице изведен је 8. марта – деца су
рецитовала, певала, глумила и играла.
Фолклорна група обучена у народне ношње
добила је најјачи аплауз. Након програма
ученици су мамама уручили честитке и
поклоне.
У Малој Иванчи приредба поводом 8.
марта одржана је у сали Дома месне
заједнице. Ученици нижих разреда су
извели колажни програм, састављен од
краћих рецитација, драматизације занимљивих текстова, песама и играчких тачака.
У публици су биле маме, баке, али и понека
тетка и сестра.
Циљ приредбе је да ученици покажу
своје могућности, таленте и способности,
као и подстицање јавних наступа.

Васкршњи час
У среду 30. марта 2016. године нашу
школу посетио је Епископ шумадијски
Господин Јован и тим поводом одржан је
Васкршњи час.
Ученици су са вероучитељем и
наставницима разредне наставе, српског
језика и грађанског васпитања припремили
програм који је изведен у сали Дома месне
заједнице у Малој Иванчи. Уз причу о
значају Васкрса, програм су чиниле и
рецитаторске и драмске тачке, као и наступ
фолклорне групе. Гости су били ученици
Основне школе „Јелица Миловановић“ из
Сопота који су одиграли Краљево коло.
Део сценографије била је и изложба
ликовних радова са мотивима Васкрса коју
су припремили чланови ликовне секције
наше
школе.
Часу
су
присустовали
свештеници
архијерејског
намесништва
космајског, преседник општине Сопот, ђаци
и родитељи. Ученици су се са радошћу
припремали за овај догађај, то се могло
приметити и током извођења сваке тачке, а
публика и уважени гости су препознали
уложени труд и квалитет приказаног
програма и наградили га аплаузом.
После часа Владика Јован и други
гости обишли су Васкршњи вашар, који су
организовали ученици нижих разреда из
Мале Иванче, њихови наставници и
родитељи.
Слађана Галушка, библиотекар
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Ђачко предузетништво
После веома успешног Васкршњег
вашара, организованог у априлу 2015.
године, учитељи у Малој Иванчи су
планирали сличне активности и за ову
школску годину кроз пројекат Ђачко
предузетништво. Активности су подељене у
два дела. Први део пројекта је реализован
у марту 2016. и завршен је Васкршњим
вашаром 30. марта 2016. Други део ће се
реализовати у мају поводом Дана школе.
Циљ пројекта је усвајање и примена
нових
ликовних
техника,
развијање
креативности и предузетничког духа код
ученика, побољшање сарадње родитеља и
школе и промовисање рада школе.
Ученици су били веома мотивисани за
рад, јер је један од циљева активности
прикупљање
средстава
за
извођење
једнодневног излета по избору ученика.
Учитељи су организовали четири
радионице
и
позвали
родитеље
да
учествују. Циљ радионица је била израда
разноврсних употребних предмета.
Одазвало се петнаестак родитеља
ученика од првог до четвртог разреда, који
се стално долазили са новим идејама и
жељом да што више предмета направе.
Оно што је красило ова окупљања у
школи то је међусобно дружење родитеља,
који су доносили и сокове, кифлице,
колаче, па је владала пријатна атмосфера у
току рада.
Бројни и разноврсни предмети од
глинамола, савијеног папира, дрвета и
магнета дорађивани су на часовима
ликовне културе и слободних активности.
Ученици су их бојили и лакирали.
Тако су током три недеље рада
настали веома лепи предмети за декорацију
просторија: магнети, флаше и тегле
урађене декупаж техником, слике урађене
на плочицама, кућице од дрвета, корпице
од пластичних кеса, различите корпице за
јаја,
кућице
од
папира
и
новина,
декоративни бицикл од папира, торбе,
таписерије, клупице од дрвета, украсне
кутије, …

Преобликовањем кеса, тегли и флаша
ученици су научили да, уместо одбацивања
тог материјала, могу настати употребни
предмети. Тако су стекли знања о потреби
и значају рециклаже и знања практично
применили у изради бројних корисних
предмета.
Створени су услови да ђаци користе
креативност и да истражују, а на основу
могућности су бирали задужења. Радили су
у тимовима у оквиру одељења и развијали
вештине сарадње и комуникације.
Износили су своје идеје о предметима
које би било добро направити, разматрали
шта би највише интересовало купце и шта
би се најбоље продало.

Затим су учествовали и у припреми и
реализацији Васкршњег вашара. Школу је
30. марта посетио Епископ шумадијски
Господин Јован и тим поводом одржан је
Васкршњи час и вашар. Деца и родитељи
су распоредили предмете по штандовима,
заједно их презентовали и продавали.
Бројни гости и купци потврдили су да
је организација била успешна и да су
остварени циљеви пројекта.
Гордана Косанић, наставница
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Конкурс Мој град моја улица
Међународни
фонд
јединства
православних народа и Дечији руски
културни клуб у оквиру Основне школе
„Свети Сава“ из Београда организовали су
у фебруару 2016. године Конкурс Мој град
моја улица за најбољу фотографију и
литерарни рад. На Конкурс је простигло
преко двеста литераних и исто толико

ликовних радова ученика основних школа
из целе Србије. Пригодна свечаност на
којој су додељене награде ауторима
најбољих радова одржана је 19. aприла
2016. године у ОШ „Свети Сава“.
Међу награђенима су и ученици наше
школе: Анђела Стојановић, ученица II2,
освојила је другу награду, a Лазар Остојић,
ученик VIII2, добио је похвалу за свој рад.

Моје село
Зовем се Анђела. Имам осам година и живим у Малом Пожаревцу. Моје село се налази
у широј околини нашег главног града. Неком странцу би можда моје село изгледало као
сасвим обично место и ја се не бих наљутила на њега, зато што он посматра само својим
очима, а ја гледам и срцем. Ја волим његове простране воћњаке, прелепа, уређена
дворишта, зелене цветне ливаде, а највише волим вредне и раздрагане људе мога краја.
Не могу да се одлучим које годишње доба је најлепше у мом селу. Пролеће увек шири
дивне мирисе из разбарушених крошања кајсија, јабука и шљива и стидљивих жбунића
љубичица. Лето трепери на сунцу, док деца уживају у распусту и предивним плодовима које
су родили они пахуљасти априлски цветови. Жути септембар доноси слатко грожђе и
кукурузе, а крећу и школске радости. Јесење кише кратко посеју досаду, али убрзо стигну
зимске чаролије и свуда по белим брежуљцима ничу весела, румена дечија лица, а смех и
радост одзвањају.
У мом селу постоје два посебна и жива места. Прво место је моја мала школа, где се
сваког дана весело скупљамо, дружимо, учимо и маштамо. Школа је за нас широм отворена
и после наставе када усхићено журимо на шарене састанке фолклорне секције. Тада сви
уживамо играјући, у дивним ношњама, наше традиционалне игре и певајући прекрасне
изворне српске и руске песме. Родитељи који нас увек прате и посматрају изгледају
поносно и такође уживају. Друго место где је увек мирно и свечано је наша мала бела
сеоска црквица. Недељом и празницима звук звона окупља наше људе који долазе увек
лепо обучени, ведри и љубазни. Волим да осетим мирис тамјана, да чујем топле речи нашег
свештеника и да после дуго у себи понављам мелодије које сам чула из певнице.
Мислим да је моје детињство у селу лепо. Можда немам кућу у облику дворца или неке
друге скупе ствари, али имам пуно љубави, уживам у чистој природи, јурим са мојим малим
псом по дворишту и имам свој омиљени кутак где сваког дана читам неке прелепе дечије
књиге и сањам да једног дана и сама напишем једну.
Једном су моји мама и тата разговарали о томе да ли би било боље живети у великом
граду, а ја сам се растужила и рекла да они никада не могу наћи такво место у коме ћу ја
имати све што имам и волим у мом селу.
Анђела Стојановић II2
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Моје село - моја улица
Моје село је надомак Београда и зове се Мали Пожаревац. Добило је име по великом,
страшном пожару који је захватио многе шуме које су изгореле. Вредни људи овог места су
са доста труда, рада и улагања све обновили и заборавили на ту страшну трагедију која их
је задесила.
Када стигне лето слије се река деце и одраслих који долазе да се одморе од буке и
загађеног ваздуха у граду. У селу нема фабрика само једна мала ливница која више не
ради, па је ваздух чист. А у јутарњим сатима свеж, хладан понекад и оштар. За то су
задужене две планине које га окружују - Авала и Космај.
Пред зору се само чују петлови који кукурикањем најављују нови дан. Поред хорова
птица и зелених ливада са доста цвећа где се чује зујање пчелица и види игра лептира је
једино што постоји. Мирис белог багрема измами сваком пролазнику осмех на лице.
Зеленила украшавају дворишта, а јеле и борови поред кућа су задужени да вечно стражаре.
Шуме и све животиње у њој имају задатак да штите село од буке која настаје од аутопута
Београд - Ниш. Пропланци изнад ораница, воћњака и башта су пуни белих и плавих
љубичица и јагорчевине. Могу се набрати пуне корпе цвећа које мирисом као да људима
олакшавају напоран и тежак посао.
Улице су асфалтиране, а уличне светиљке осветљавају пут као небо пуног Месеца са
милионима звезда. У самом центру села налази се вртић, пар продавница и пекара која
мами пролазнике мирисом укусног пецива да уђу и да га пробају. Ту су и пошта и кафић за
младе, а за оне мало старије кафана где људи остају до касно и уз чашицу се договарају и
решавају многе проблеме. Мало даље од центра је основна школа где се од јутра па до
касно поподне чује дечија вриска и граја. Иза школе се налази црква и манастир Свети
Илија. Млади се у њој венчавају. А чује се и плач беба када се крсте.
Кроз село пролази неколико аутобуских линија, а поред постоји магистрални пут који
води до Младеновца, Аранђеловца... На пар стотина метара је аутопут, који спаја многе
градове Србије. У мом селу постоји железничка станица близу наше мале реке Раље. Дрвеће
око ње је окићено гнездима разних птица, па чак се нађе и по неко ластино гнездо које, по
веровању, даје срећу с надом да ће још дуго постојати и ласте, и гнездо, и село. Постоје и
природни извори од којих је највећи Мирковица који је озидан каменом и има добар
притисак воде целе године. Ту
се сакупљају деца после школе
да се друже и причају о
догодовштинама.
Природа,
сви
њени
облици, звуци и мириси, чине
живот у селу дивним. А, они
који никада не би дошли да
овде живе, много пропуштају.
Лазар Остојић VIII2
Моје село
Моје село се зове Мала
Иванча. Оно се налази надомак
Београда. Грле га две планине, са једне стране Авала, а са друге Космај. Прихватају моје
мало место у свој загрљај. У мом месту има много шума, њива, пашњака... На улицама се
играју весела деца, поздрављају вредни домаћи свет и домаћице које размењују рецепте и
успут трачаре. Поветарци испредају најлепше песме и приче о мом крају. У јесен, цело моје
село се огрне златним прекривачем. Лишће направи најлепши прекривач. Уживам док ходам
по њему, уживам да слушам како јесен у мом крају шушти, шуми, бруји... Моје село зими
обуче бело светлуцаво одело, јеле обуку дивне беле хаљине, а кровови ставе дебеле
шубаре. Зима у мом крају донесе мирис куване ракије, димљеног меса, вруће погаче.
Било да је јесен, зима, пролеће или лето, моје село је мени увек најлепше.
Јована Глишић III1
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Школа некад и сад
Бројним активностима Основна школа „Милорад Мића Марковић“ обележава 2016.
велике годишњице - 110 година школе у Малој Иванчи и 150 година од почетка рада школе
у Малом Пожаревцу и Поповићу.
Програм обухвата разговоре са ученицима о школи некад и сад, израду литерарних и
ликовних радова на тему школе и припрему изложбе за Дан школе, као и прикупљање
материјала за израду монографије о школи.

Наставник - гост
Мићо Јевтовић, наставник српског
језика у пензији, посетио је нашу школу
24. и 31. марта 2016. и разговарао са
ученицима на тему Школа некад и сад.
Дружење је започело Поповићу, где је гост
током два часа казивао о времену када је
он био ђак, као и о догађајима из
четрдесетогодишњег
периода
који
је
провео као наставник у Малој Иванчи. Било
је ту прича о дечијим несташлуцима, о
начину на који су се понашала деца и
наставници пре педесет година и поређења
са приликама у школи данас.
Ученици су постављали питања о томе
како су се облачила и играла деца некад,
као и о несташлуцима својих родитеља и
бака и дека које је наставник Мићо учио.

Кроз одговоре хумористички обојене и
бројне анегдоте дочарана су прошла
времена, а ученици су пажљиво слушали,
одлично се забављали и учили.
У Малој Иванчи гост је одржао часове
за ученике старијих разреда и говорио о
веселим и занимљивим догодовштинама
ученика и наставника из своје богате
праксе. Део часова су била и кратка
предавања и практичне вежбе на више
тема:
ономатопеја,
промена
глагола,
акценти...
Са
ученицима
млађих
разреда
разговарао је неколико дана касније.
Ученици су били веома радознали да
сазнају како је некад изгледао ђачки живот
те је било много питања и одговора.
Мићо Јевтовић је поново уживао у
улози наставника, а ученици су уживали у
активностима на часу.
Слађана Галушка, библиотекар
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Прваци су своје утиске о часу записали и овде представљамо неке од тих радова.

Школа некад и сад
Данас нам је у посети био
наставник Мићо. Он је пре много година
био наставник ове школе.
Испричао нам је да у школи није
било тоалета, а ни воде, већ су ученици
ишли у пољски веце. Пили су воду из
бунара. Донео је са собом једну лепу
књигу из које је прочитао слатку
причицу. Испричао нам је како су
изгледале старе учионице и клупе.
мени се највише свидело када нам је
испричао три вица.
Ја бих желела да нам наставник
Мићо поново дође.
Катарина Козић I1

Школа некад и сад
У давна времена школе су биле
много
другачије
него
данас.
Наставник Мићо нам је данас причао
о томе.
У то време клупе су биле од
дрвета и звале су се скамије. У њима
су седели по три ђака. Уместо
радијатора имали су пећи на дрва и
угаљ. Те пећи су грејале ученике и
спасавале од контролне вежбе. Када
би хтели да им прође час, ђаци су
намерно скидали чункове са пећи.
Тако би се цела учионица напунила
димом и час би прошао док се она
проветри.
Јован Димитријевић I1

Школа некад
У моју школу дошао је
један стари наставник. Он се
зове Мића. Причао нам је
каква је школа била пре. У
школи није било воде, него
напољу, у бунару. Прозори су
били јако стари, а у клупама
је седело по троје ђака.
Постојала је магарећа клупа
за немирне ђаке.
Сада
знам
како
је
некада изгледала школа.
Андријана Митрашиновић I1

Школа некад и сад
Данас је код нас у школу дошао наставник Мићо. Он је у школи радио 40 година.
Причао нам је разне приче. Оне су биле смешне. Сви смо га пажљиво слушали. Причао
нам да је учио нашу учитељицу и наше родитеље, баке и деке. Некада је у учионици
уместо радијатора била пећ. Није било оваквих шарених ормарића.
Било ми је смешно када је причао како се деца плаше зубара мислећи да су
клешта велика, а у ствари мала су. Показивао нам је покрете прстима - шта се ради
када ти је досадно. Час је био занимљив.
Симонида Марковић I1
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Школа у Малом Пожаревцу
У наставку програма Школа некад и сад, 28. марта 2016. године, гост школе је био
Милета Симић, одличан познавалац историје школства у Шумадији. Он је говорио
ученицима старијих разреда у Малом Пожаревцу о прошлости села и школе од времена
првог спомињања насеља у писаним изворима, о пореклу становништва и о важним
годинама за школу - почетак изградње 1862. и почетак рада школе 1866. године.
Низале су се приче о школским зградама, о периоду када су школу похађала и деца из
околних села и боравила пет дана недељно и када су део школе биле собе у којим су
спавали и учитељи и ђаци. Следила је узбудљиво казивање о догађајима из Другог светског
рата, када је школа постала касарна за немачке војнике, и прича о ратним и политичким
сукобима, а затим и о послератном добу и променама у изгледу школе и дворишта.

У разговору са ученицима млађих разреда гост се присетио и својих школских дана
када је школа од четворогодишње постајала осмогодишња, наставници били строжи, а ђаци
озбиљније прихватали школске задатке. Деца су постављала питања у вези са ђачким
животом некада у вези са књигама, учењем, ужином, облачењем, играма...
Занимљиви одговори и казивања о дечијим догодовштинама и несташлуцима, као и
фотографије из ђачког доба, које је гост показао деци, учинили су часове успешним и
поучним.
Слађана Галушка, библиотекар
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Деца о школи
Ученици свих одељења су писали о
школи и илустровали те текстове.

Литерарни и ликовни радови ће бити
постављени на изложби поводом Дана
школе.
У овом броју Чаролија доносимо само
неке од њих.

Школа некад и сад
Основна школа у Малом Пожаревцу саграђена је 1932. године. Била је то правоугаона
зграда која је имала две учионице у приземљу и на спрату. Улаз се налазио на јужној
страни главног сеоског пута. Тада је био пољски тоалет јер није било канализације. Чесма
за воду налазила се у дворишту школе. Са ње су домари и ђаци носили воду у кантама.
Прозори, врата и намештај у школи су били старински што значи из тог времена.
Касније је дограђен још један део: у приземљу једна учионица и тоалети, а на спрату
једна учионица, зборница и обновљен је део намештаја. Затим је 2006. године промењен је
кров на школи и асфалтирани су терени, 2011. је уређен кабинет за информатику, а 2013.
године је уведено грејање на гас. До тада су се ложиле пећи на угаљ, у свакој учионици.
Прозори на школи су промењени 2015. године. Школа нема салу за фискултуру па се једна
учионица користи за то. Школа се дакле полако обнавља, али је још увек далеко од тога да
изгледа као лепо и модерно, уређено место.
Лука Вујиновић V2

Мој поглед на школу
Идем у Основну школу „Милорад Мића Марковић“ у Малом Пожаревцу. Школа није
много велика, и у њу не иде много ученика. У сваком разреду је углавном између 10 и 15
ученика, али сви се трудимо да допринесемо школи, да буде лепша.
Била сам у многим школама и схватила да су и ученици и наставници битни кад се
ради о изгледу школе. Они су ти који јој преносе енергију и који је покрећу. Сваки
наставник је другачији. Кроз ову школу је прошло много наставника, па је тако школа била
другачија. Наравно, школа није остала иста након њиховог одласка, али битно je да се
школа мења у позитивном смислу. Школа се обнавља и постаје све лепша, боља,
напреднија.
Ускоро ћу отићи из школе и за многе приче о школи нећу ни знати, али знам да ће их
увек бити и да ће их млађе генерације осетити што је битно и значајно.
Анђела Симић VII2
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Школа из маште
Волела бих да школа буде место у коме би свој деци било лепо. Желела бих да у мојој
школи има осам учионица и да сви разреди иду у школу пре подне. Школа из моје маште би
личила на најлепши замак са великим плавим прозорима и златним вратима. У тој школи би
постојале покретне степенице. Свако дете би имало доста другова са којим би се дружило и
играло. У школи из моје маште наставници би имали златну катедру и фотељу од крзна.
Преко пута моје школе би се налазила продавница у којој би деца добијала све бесплатно.
За сваку петицу деца би од наставника добијала чоколаду. У дворишту моје школе би се
налазило много високог и лепог дрвећа и цвећа.
Знам да многа деца не воле школу, али кад би овако изгледала сви би, сигурно,
волели да иду у њу, ако не због оцена и учења онда због пријатеља, дружења и слаткиша.
Ала би то била уживанција!
Јована Поповић V2

Школа из маште

Катарина Јовановић I1

Када увече легнем, маштам да бих лакше заспала. Пустим машти на вољу, па понекад
размишљам о томе шта бих волела да променим у свом животу. Једне вечери на ред је
дошла и школа. Волим ја моју школу и начин рада у њој, али бих нешто и променила. Наше
зелене и старе табле бих заменила са белим и паметним таблама. Испред сваког ђака би
стајао таблет да би лакше пратио наставу. Крај часа би најављивала нека музика која би
опуштала и увесељавала. Одморе бих продужила за 10 минута, а часове скратила за 5
минута. Наши столови би имали фиоке и у њима бисмо остављали школски прибор. После
часова бисмо учили и дружили се у заједничкој учионици. Једном недељно бисмо имали
предмет који се зове „креативност“. Кроз игру и забаву бисмо смишљали и правили све што
пожелимо. Учионице и просторије у школи би биле чисте и окречене веселим бојама.
Надам се да ће бар један део моје маште постати стварност пре него што завршим
основну школу. Можда је ово за сада недостижно, али верујем да ће кроз неколико година
постати стварност. Нико нам не може забранити да маштамо и да бар у машти нашу школу
учинимо бољом и лепшом.
Анђелија Симић V2
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Марија Божанић I1

Moja школа
Моја школа сто педесет година има, али ведра шири руке свима.
Сваки дан јуримо у учионице и свашта сазнајемо од наше учитељице.
Највише волимо физичко када се играмо и јуримо.
Школа је посебно место где симпатије налазимо често.
Због свега тога школу волим и једва чекам другаре да видим.
Анђела Стојановић II2
Зашто волим школу
Када изговорим реч школа, прво шта помислим јесте једна велика зграда испред које
се играју деца насмејаних лица. На питање „Зашто волим школу?“ могу дати много
одговора. Прво, зато што волим да се дружим и да гледам насмејана лица деце. Друго,
волим да учим и да стичем нова знања. Треће, волим да делим разне ствари са другарима,
јер се тада осећам боље. Када бих овако појединачно наводила зашто волим школу, овај
састав би имао хиљаду и више страна, па ћу зато кратко и јасно рећи: „Највише волим
школу због тога што учим нове ствари и због тога што ће ми много помоћи у животу!“ Можда
нека деца још нису озбиљно разумела школу, па се на неки начин у њој само играју, али ја
сигурно јесам. У њој се играмо, дружимо, певамо, учимо, цртамо, пишемо, имамо креативне
радионице, такмичимо се из разних предмета...
Већ од првог разреда сваки домаћи задатак схватила сам као једну врло важну
обавезу, која ће ми кад тад бити веома драга. Волим школу и због тога што има добре
учитеље и наставнике који децу уче многим важним стварима, на лакши и леп начин.
Моја школа је дивно место, у њој су деца срећна и задовољна. Њена врата су увек
отворена и позивам вас да је посетите и уверите се да је то најлепше место које постоји на
свету.
Катарина Бранковић IV1
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Излет
У суботу 2. априла 2016. ученици наше школе који су постигли најбоље резултате на
Општинском такмичењу из географије тј. наши најбољи географи - Христина Поповић, Лука
Милошевић, Лука Мољевић и Тамара Буквић - били су са наставницом географије Радицом
Јаћимовић на излету у Београду. Поред освојених диплома добили су још једну награду –
посету Београду.
Излет је започео на Калемегдану, где су посетили Калемегданску тврђаву, шетали се
уређеним стазама парка, видели поставку изложбе Војног музеја на отвореном
Опсерваторију, Небојшину кулу, Велико ратно острво, споменик Победник. После шетње
уследила је посета Природњачком музеју и разгледање изложбе под називом Шум мора –
односно разне шкољке из разних крајева света. Затим су посетили Храм Светог Саве и
видели највећу хидрометеоролошку станицу у нашој земљи и Астрономску опсерваторију,
која се налази на Врачару. Пошто су оставили Београд иза себе, ученици су ускоро опет
имали прилику да га виде као на длану са Авалског торња, са ког је видик величанствен .
Обиласком торња излет је био завршен и ученици су се вратили у поподневним сатима
у Малу Иванчу односно Мали Пожаревац, задовољни утисцима са излета.
Радица Јаћимовић,
наставница
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Успеси ђака
Током школске 2015/2016. године
ученици наше школе су постигли одличне
резултате на општинским такмичењима из
следећих предмета:
Географија
Христина Поповић VIII2, прво место
и друго место на градском такмичењу
Лука Милошевић VII2, прво место
Енглески језик
Јелена Марковић VIII1, прво место и
друго место на градском такмичењу
Књижевна олимпијада
Јелена Марковић VIII1, прво место и
пласман на градско такмичење
Христина Поповић VIII2, прво место
и пласман на градско такмичење
Анђела Марковић VII1, прво место и
пласман на градско такмичење
Марија Ристић VII1, прво место и
пласман на градско такмичење
Физика
Младен Гајић VII2, прво место
пласман на градско такмичење
Јелена Марковић VIII1, треће место
Математика
Нина Павловић III1, прво место
Катарина Бранковић IV1, прво место
Анђела Симић VII2, прво место
Српски језик
Сузана Стевановић V1, треће место
Душан Петровић VI2, треће место

Андријана Митрашиновић I1

и

Историја
Никола Радовић VI2, треће место
Такмичење рецитатора
Анђела Недељковић, VIII1, прво место
Јована Крупежевић VII2, друго место
Рукомет
Дечаци VII и VIII разреда, прво место
и пласман на градско такмичење
Црвени крст
Ученици IV1, друго место

Софија Милићевић I1
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Оштро Перце 2015/2016 - завршена шеста сезона
Пројекат Оштро Перце у сезони
2015/2016. имао је два важна елемента:
- подстицање деце на читање и
развијање креативности,
промовисање
рада
школских
библиотекара.
Пројекат је започео Конкурсом за
најбоље литерарне и ликовне радове на
тему Зашто волим библиотеку, као део
акције за промоцију рада школских
библиотека. Основна идеја је била да деца
представе
активности
у
школској
библиотеци и покажу колико је рад у
библиотеци и са школским библиотекаром
важан за побољшање читалачких навика,
учење и развијање критичког мишљења и
креативности.
Конкурс је успешно реализован током
новембра и децембра 2015. године, а
најбољи радови презентовани су на веб
страни Супер учење.

У наставку пројекта ученици су
читали
књиге,
писали
о
њима
и
илустровали их, а део активности чиниле
су
бројне
презентације
које
је
организовала ИК „Одисеја“, као и дружење
ученика са писцем Јасминком Петровић.

Завршни сусрет
Завршни сусрет пројекта Оштро Перце
2015/2016. одржан је 22. априла 2016.
године у Основној школи „Свети Сава“ у
Београду програмом којим је обележен и
Светски дан књиге и ауторских права. У
свечаној сали су се окупили ученици,
библиотекари и наставници из школа
учесница у пројекту и представници
издавачких кућа „Одисеја“ и „Креативни
центар“, Марија Вукосављевић и Јелена
Драгојловић.
Присутне је поздравила Слађана
Галушка, библиотекар у ОШ „Свети Сава“,
и говорила о важности књига и читања, као
и поштовања ауторских права. Подсетила
је да се Светски дан књиге обележава у
част великих писаца као што су Сервантес
и Шекспир и да се 2016. навршава 400
година од њихове смрти. Затим су
Александар Јоковић и Лазар Видић,
ученици седмог разреда, говорили о животу
и делу Шекспира и казивали на енглеском
и српском језику његове познате стихове:
сонет 18 и монолог Хамлета из истоимене
трагедије.
У наставку програма Анђелка Танчић,
наставник српског језика у Основној школи
„Светозар Марковић“ из Београда, говорила
је о току пројекта Оштро Перце 2015/2016.
и улози библиотекара и наставника у
подстицању децу на читање и креативност.
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Потом су ученици прочитали најуспешније приказе књига, показали су стрип
настао на основу романа „Рико, Оскар и
тајанствене сенке“, а представљени су и
радови ученика нижих разреда школе
домаћина постављени на паноима.
Ауторима
најбољих
радова
су
додељене награде, дипломе и похвалнице,
а школама захвалнице за учешће у
пројекту.
Скуп
је
завршен
позивом
ученицима да и даље читају и стварају кроз
пројекат Оштро Перце.

Оштро Перце у Основној школи „Милорад Мића Марковић“
У пројекту Оштро Перце 2015/2016.
учествовали су ученици свих разреда. Они
су су читали књиге, разговарали о њима са
наставницима и библиотекаром, писали
приказе и илустровали омиљене делове
књига, а имали су прилику и да се друже са
писцем.
Позната српска списатељица Јасминка
Петровић била је гост наше школе 17.
марта 2016. године и учествовала у
радионицама за ученике другог и шестог
разреда у оквиру пројекта Оштро Перце.
У програму пројекта биле су три њене
књиге: Кажи тети „Добар дан“, Ово је

најстрашнији дан у мом животу и Лето кад
сам научила да летим.
Роман Лето кад сам научила да летим
је проглашена најбољом књигом за децу
која је објављена у Србији 2015. године и
за њу је Јасминки Петровић додељена
награда Плави чуперак Међународног
центра књижевности за децу - Змајеве
дечје игре.
Радионице су одржане у Малој Иванчи
и то је била прилика да ученици другог и
шестог разреда буду домаћини својим
друговима из Малог Пожаревца и Поповића
и имају заједничке часове.

Ауторка је представила збирку прича
Кажи тети „Добар дан“ ученицима другог
разреда. Говорила је о настанку ове
аутобиографске књиге, о јунацима и
њиховим догодовштинама и играма, и
прочитала неколико одломака.
Кроз коментаре о тексту деца су
причала и о својим играма, о ономе што
воле и чиме би желела да се у животу баве,
али и о ономе што их плаши. Онда су кроз
вежбу сви заједно научили како се
побеђује
страх.
Стварали
су
олују
имитирањем звукова из природе, а затим и
долазак
дуге
која
доноси
весело
расположење.

Другаци су имали и много додатних
питања у вези са овом књигом, као у вези
са писањем и професијом писца.
Радионица
је
завршена
кратким
приказом књиге Да ли сте ви жаба?,
читањем драмског текста о необичним
вештицама и разговором о лепом понашању
и ономе које то није.
Јасминка Петровић је разговарала са
шестацима о роману Ово је најстрашнији
дан у мом животу: о идеји, јунацима,
понашању и проблемима тинејџера и
одрастању. Уз причу о односу између браће
и сестара ђаци су одглумили сцене свађе и
помирења.
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Онда су постављали питања у вези са
професијом писца и начином на који писци
доживаљавају критику. Гошћа је рекла да
онај ко жели да се бави овим послом треба
да буде добар посматрач и слушалац, да је
критика веома важна и да њој разговори са
читаоцима помажу да буде још боља у
писању.
Ученици су похвалили роман, веома
им се допало што су у доживљајима јунака
препознали своја размишљања и дилеме и
што су могли да науче како се неки
проблеми решавају.

Школски лист Чаролије, страна 18

Посебно су похвалили и радионицу
која је трајала два школска часа и била
веома занимљива и потпуно заокупила
њихову пажњу. Узбудљив сусрет са писцем
завршио
се
потписивањем
књига
и
аутограмима.
Даље активности у оквиру пројекта
Оштро Перце су сарадња библиотекара и
наставника у упућивање ученика на
решавање задатака: израда приказа и
илустрација књига, драматизација појединих делова и сл.
Слађана Галушка

Деца су писала приказе и коментаре и израдили много лепих цртежа, посебно ученици
млађих разреда. Ученици првог разреда су, осим илустрација и коментара на прочитану
књигу, правили и стрипове. Најбољи су се нашли у стрипу сликовници Луцкаста Лота. који
је презентован на посебној страни школског сајта Оштро Перце 2015/2016.

Катарина Козић I1

Душан Ширник I1

Душан Ширник I1

Школски лист Чаролије, страна 19

Ђаци су израдили и илустроване приказе и препоруке за читање текстова. Најбољи
радови тј. прикази збирки прича Луцкаста Лота и Кажи тети „Добар дан“, и романа Доктор
Прокторов прдипрах и Чарапокрадице презентовани су у сликовници, постављеној на
страни Оштро Перце 2015/2016. Неки су дело поједних аутора, а неки су настали кроз
тимски рад ученика два одељења.
Представљамо приказе и илустрације књиге Луцкаста Лота првака и Кажи тети „Добар
дан“ Анђеле Стојановић, ученице другог разреда.
Међу ученицима виших разреда највреднији и најуспешнији су били ђаци шестог
разреда. Приказ књиге Најстрашнији дан у мом животу Тијане Глишић је у Чаролијама.

Луцкаста Лота
Ова књига има десет прича, а тема је одрастање
девојчице Лоте њеног брата Јонаса и сестре Мија-Марије.
Цртежи у књизи су занимљиви и док сам читала замишљала
сам како Лота изгледа.
„Играмо се по цео дан“ је прича која ми се највише
свидела. Ликови у овој причи су троје деце различитих
година. И у овој причи проблем прави Лота. Она је најмлађа
и жели да се игра са старијом децом којима је она, тако
мала, на сметњи. Јонас и Марија су мудрији, старији и увек
су у свакој игри проналазили место и за Лоту. У овој причи
сам видела себе, али не као Лоту, већ као једно од двоје
старије деце јер имам млађу сестру којој увек нађем место у
игри.
Књига је за децу мојих година. Занимљива је и
смешна. Препоручићу друговима да је читају јер ће их
много засмејати. Препоручила бих је и одраслима, јер ће се
подсетити детињства и схватити да су деца несташна али
добра.
Тијана Грујић I2

Тијана Грујић I2

Луцкаста Лота
Ово је збирка прича са десет прича о троје деце из Галамџијске улице. Књигу нам је
читала учитељица, сваког дана по једну причу. И увек нам је било жао кад се прича
завршила, хтели смо да чујемо шта се даље десило. Онда смо причали о догађајима из
приче, проналазили смо себе у ликовима и препричавали своје сличне доживљаје. Ти су нам
часови били веома занимљиви.
Збирка се зове Луцкаста Лота зато што Лота, главна јунакиња, стално прави
несташлуке и својим поступцима и речима засмејава укућане. Ово је књига о детињству,
срећи и одрастању у породици са троје деце. Радња се дешава у њиховој кући и у граду,
али и на путу, излету, у селу код бабе и деде.
Све приче нам прича сестра Мија-Марија која је млађа од брата Јонаса, а старија од
сестре Лоте. Прва прича нас уводи у радњу и описује ликове. Улицу у којој деца живе тата
је назвао Галамџијска зато што се из ње увек чула нека галама. Ту се описује како се деца
играју и како је Лота стајала на киши, јер је мислила да ће тако да порасте.
Ликови прича су Јонас, Мија-Марија, Лота, мама, тата, бака и дека. Као најмлађе дете
у породици Лота стално је желела да учествује у игри са братом и сестром, стално је нешто
запиткивала јер је била знатижељна. Није волела да иде код зубара, а правдала се тиме да
не може да зева пред непознатим људима.
Радња прича се догађа највећим делом у Галамџијској улици. Деца веома воле да иду
код комшинице, тета Берге, и тамо се играју. Омиљена играчка им је лутка Роза.
Неколико прича описује боравак деце код баке и деке.
Последња прича нам описује прославу Божића у једној сложној породици.
Највише нам се допала прича „Идемо на излет“.
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Идемо на излет
У овој причи породица иде на излет.
Лота са собом носи своју играчку, прасе, за
кога она упорно понавља да је меда, и губи
га поред гнезда са јајима неке птице. Јонас
скаче са стене у језеро, па је тата морао да
га спашава. Једва проналазе меду после
дивног ручка.
Када увече тата пита Лоту шта је било
најлепше на излету, верујући да је то када
проналазе меду, она одговара да је
најлепше било када је Јонас упао у језеро.
Из ове приче се може научити да
ваља слушати родитеље, да треба чувати
своје ствари, да треба чувати природу,
птице...
Проблеми у овој причи су решени
заједничким снагама, Јонас је извађен из
језера и меда је пронађен. За децу је
најважније сазнање да су мама и тата ту да
их штите, чувају, пазе и мазе.

Препоручујемо
Књига је баш лепа. Мислимо да је
кратка и волели бисмо да има наставак.
Свака прича је узбудљива и док смо их
слушали нестрпљиво смо чекали следећу.
Занимљиво је што се радња дешава на
више места, у њиховој улици, али и код
баке и деке на селу и свуда где је мала
Лота могла уопште да се нађе. Тако сваки
читалац може да пронађе сличности са
својим детињством у некој од прича.
Илустрације
су
занимљиве
и
одговарају
причама.
Ми
смо
приче
илустровали на свој начин. Књигу смо
препоручили за читање старијим друговима
из наше школе. Позивамо и вас да је
прочитате.
Ученици I3
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Кажи тети „Добар дан“
Ово је збирка састављена од 12 прича,
коју је написала Јасминка Петровић. Према
речима ауторке књига има авантуристички и
аутобиографски садржај.
Док сам читала ове причице, све време сам
била насмејана и уживала сам у несташлуцима
њених јунака. Главни јунаци су мала Јасминка и
неколико њених рођака и другара. Њихово
детињство је занимљиво, лепо, весело и
испуњено разним доживљајима. На пример,
једном су због велике врућине скинули скоро
сву одећу и јурили за цистерном која пере улице да би се освежили испод њених
прскалица. Играли су се разних игара, а у игри жмурке сакривали су се иза ћебади која су
се сушила на жици, при том заборављајући да им доле вире ноге.
Духовите су, а нама деци и веома познате, ситуације када одрасли захтевају да се једе
кувано поврће. Јасминка око тога води борбу са својом баком, нарочито када су у тањиру
купус и шкембићи.

Ништа боље није било ни када је
Јасминку требало натерати да се обуче као
дамица и да свира клавир, пошто је она
наглас гунђала и страшно се чешала због
чарапа које није волела.
Лик Јасминке ми се много допао из два
разлога: прво зато што неки детаљи везани
за њу личе на моје личне доживљаје, а друго
зато што је све у вези са њом тако смешно и
забавно. Такође су ми се много допале и
илустрације у књизи, па сам одмах и ја
нацртала неке везане за најзанимљивије
детаље.
Свим другарима топло препоручујем да
читају овакве књиге, да праве своје
илустрације као и да покушају да пишу своје
песме и приче.
Анђела Стојановић II2
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Ово је најстрашнији дан у мом животу
Роман „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ написала је Јасминка Петровић. Рођена
је 1960. године у Београду. Студирала је шпански језик и књижевност. Каријеру је започела
у маркетингу, али се посветила стваралаштву за децу. Уређивала је дечију емисију на радио
Пингвину и часопис Nacional Geographic Yunior. Писала је за многе дечије часописе и
учествовала у бројним програмима који подстичу дечију машту и стварлаштво. Добитница је
многих награда: „Гашино перо“, „Невен“, награде Змајевих дечијих игара, „Мали принц“,
„Доситејево златно перо“.
„Ово је најстрашнији дан животу“ је тинејџерски роман, али је истовремено и роман
намењен родитељима. Помало је и љубавни и авантуристички роман. Роман се чита у једном
даху. Читајући га, могла сам се у безброј ситуација поистоветити са главним јунаком
Страхињом. Прати одрастање дечака, тинејџера, Страхиње. Он је суочен са свакаквим
мукама одрастања. Одрастање и проблеми у одрастању управо су лајтмотив овог романа, а
уз то теме су и љубав у тинејџерском добу, учење, пријатељство, компликовани међуљудски
и породични односи.
Главни јунак је управо дечак Страхиња. Он нам прича своју причу; из свог угла;
његовим очима гледано. Он има 15 година, живи у Београду, иде у школу и бави се оним
чиме се бави и већина његових вршњака. Међутим, он је у почетку безнадежно заљубљен у
наставницу српског језика, нервирају га родитељи и старија сестра и њен дечко, бркови и
брада никако да му порасту (чак и школска теткица има бркове веће од њега). Типично за
узраст када своје родитеље сматраш највећим непријатељима, и он би своју породицу радо
мењао за неку другу: уместо тате који по цео дан пише књиге, зарастао у косу и у браду,
уместо чудне сестра која свако мало решава задатке из математике, и уместо маме која има
девојку, он би идеалну породицу.
Он се јада па каже: „Ко све има децу! Поред оваквих родитеља није ни чудо што сам
потпуно изгубио живце. Испада да сам тежи случај од Јелене. Она се изнервира једино када
јој се на пола задатка истроше батерије у дигитрону. Њу баш брига што нам мама још увек
сипа супу у пластичне тањириће са зекама“. Како тешко доживљава своје одрастање и
чињеницу да му породица није савршена и да му живот није савршен, сведоче 23 од 25
поглавља, која почињу реченицом: „Ово је најгори дан у мом животу“.
Тинејџерски дани доносе безнадежну заљубљеност у наставницу српског, веровање да
тата дангуби и залуд губи дане, веровање да мама има девојку, разочарење чињеницом да
мама има „девојку“, сазнање да је мама можда смртно болесна, сукобе са сестром и њеним
дечком, болно сазнање да је наставница српског удата, затим прву заљубљеност...
Ваљда због чињенице да је у животу тинејџера сваки дан заиста и најгори, поглавља
носе злослутне поднаслове: Од љубави до мржње, Земљо - отвори се, И од горег има горе,
Тотални бедак, Паклено поподне, Жрвено јагње, Потоп, Који блам... Иако упућују на то да
ће се, можда десити трагедија, у ствари свако поглавље доноси доста забаве...
Ситуације, можда јесу драматичне. Није лако када си заљубљен у наставницу, ни то
што имаш кеца, ни то што мораш да обучеш џемпер на ромбове који ти је мама наменила,
ни то што љубав твог живота мора да оде код оца негде далеко... Крај ипак у неку руку
доноси hapy end на шта упућују поднаслови: Вече на Сави и Јутро у Београду.
Роман је писан разумљивим језиком, блиским нашем узрасту. Страхиња користи изразе
које и ми сами користимо. Има доста хумористичких детеља, а и илустрације су ми биле
занимљиве. У својој глави могла сам да замислим слику мог другара, вршњака, сапатника
Страхиње у многом ситуацијма.
И када ради писмени задатак, и кад се супротставља родитељима и када спасава деда
Здравка да не скочи у реку, и када се бори са својим непријатељем - баба Гвозденком која
га сматра наркоманом, Страхиња ми се допада. У њему поред бунта има и срчаности, и
љубави и бриге и туге, и поштовања за старијег. Он мрзи маму, али и брине за њу док
ичшекује резултате анализа, он мрзи тату, али тати и помаже око промоције његове књиге,
он се свађа са сестром, али проводи и силно време бирајући јој одговарајући поклон за
рођендан. Он воли девојчицу Машу и чезне да она воли и њега. Страхује од њеног
одласка...
Искрено препоручујем да прочитате овај роман. У њему је одлично приказан
тинејџерски живот. Кратко, ефективно, духовито.
Тијана Глишић VI1
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Додатне активности
У оквиру пројекта наставници и
библиотекар су подстицали децу на читање
и других књига. Ђаци су читали различите
текстове и разговарали о њима са наставницима и библиотекаром.
У Поповићу је одржан заједнички час
оба одељења поводом обележавања Међународног дана дечије књиге, ученици су
говорили о прочитаним књигама и једни
другима их препоручивали за читање.
У сарадњи Градске библиотеке Сопот
и наше школе обележен је Међународни
дан дечије књиге у Библиотеци у Малом
Пожаревцу 5. априла 2016. године, где су
за ученике млађих разреда из Малог
Пожаревца организована су два часа.
Прво су деца из трећег и четвртог
разреда говорила о књигама које су читала
у оквиру пројекта Оштро Перце, а затим и
прваци и другаци.

Док су износили утиске о прочитаним
романима, ђаци су се подсећали занимљивих и смешних доживљаја јунака, говорили
о ликовима, њиховим особинама, као и
односима међу ликовима. Препричавали су
поједине
делове
књига
и
показали
илустрације које су цртали. Казали су и
шта су то ново научили из прочитаних
књига и изнели разлоге зашто би и њихови
другари требало да их читају.
Ученицима се допало што су имали
прилику да размене искуства у читању
неколико романа и што су добили
препоруку шта да читају.
Ученици првог разреда су читали и
књигу „Јован са Планине галебова“ и пошто
им се веома допала, писали су о њој и
цртали илустрације. Најбољи радови су у
Чаролијама.
Слађана Галушка, библиотекар

Јован са Планине галебова
Књига ми се свидела јер је поучна. Главни лик је дечак Јован. Његова породици живи
у кући која се налази на врху планине, где су становницима потребна крила за живот. Јован
једини нема крила и по томе се разликује од осталих. Уз помоћ другарице Саре успео је да
превазиђе проблеме и тугу због тога што се разликује.

Теодора Петровић I2

Из књиге можемо да научимо доста о храбрости, пријатељству и љубави. Казује нам да
не треба никада да одустајемо и кад имамо проблеме.
Јован воли да машта и у томе проналазим сличност са њим. Из књиге сам научио да
треба помагати свим друговима и онима који су исти и онима који се по нечему разликују од
нас. Треба помочи сваком детету да добије „своја крила“. Препоручио бих друговима да
прочитају књигу, јер могу много да науче о правом пријатељству.
Ђорђе Петровић I2
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Јован са Планине галебова
Књига говори о дечаку Јовану који живи на Планини галебова која се налази високо
под облацима, под самим небом. Главни проблем је то што Јован нема крила као сви
становнице те планине. Јован се разликује од свих и то га чини тужним. Сви се на
различите начине труде да му помогну и желе да и он лети, посебно девојчица Сара. Себе
видим у Сарином лику јер и ја волим да помажем друговима и да стално измишљам забавне
ствари. Причу чини посебном место дешавања радње и начин на који је описано
пријатељство. Било ми је много занимљиво и узбудљиво док сам је читала. Очарали су ме
предели, ликови, и пријатељство између Јована и Саре и осећала сам се као да сам са
њима.
Књига нас учи да будемо бољи људи и да другима пружамо руку у невољи. Из ње сам
научила шта је пријатељство, колико је важно и да нема ничег ружног у томе када се неко
резликује од осталих. Препоручила бих друговима да је прочитају и схвате шта је право
пријатељство и науче да није важно то што смо другачији од осталих.
Тамара Кретић I2

Тамара Кретић I2

Јован са планине галебова
Књига је важна за мене јер говори о искреном другарству. Писац Јенс Албум кроз
причу жели да нам поручи да се у животу никада не треба предавати и да треба увек бити
упоран. У књизи се говори о томе да сви у Јовановој околини имају крила и несметано могу
да лете до школе, посла, продавнице. Јован није имао крила и због тога је био тужан и
несрећан. Праву ствар чини Јованова другарица Сара која жели да га учини срећним тако
што долази код њега са сјајном идејом како направити крила.
У књизи нису, на жалост, сви као Сара јер има и оних ликова који су се Јовану смејали
иза леђа. Из тога сам сазнала да у животу има и лоших људи. Личим на Сару и према
друговима који су другачији, понашала бих се исто као она.
Књига ми се допала. Препоручила бих је свима да је прочитају и да схвате да је у
животу важно да имамо правог и искреног друга који ће нас волети иако смо по нечему
другачији.
Сара Живковић I2
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Из бележнице
У рубрици ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ ученица Анђела Стојановић, репортер Чаролија, извештава
о дешавањима у школи и ван школе. Чаролије у овом броју доносе њене дневничке белешке
са наставе у природи. Ликовни радове су израдили ученици из Поповића.

Дневник са рекреативне наставе
22. април 2016.
Данас сам са другарима дошла на Златибор. То је много лепа планина, има много
високог дрвећа и прелепог цвећа. Ја сам овде већ била са родитељима, али са другарима је
још занимљивије, надам се да ће нам бити дивно. Знам да има луна-парк у којем је сваког
дана гужва, тамо постоје трамболине, лавиринти, велики тобоган и слично.
23. април 2016.
Са другарима и
постоје разне справе
забављали и смејали.
нисам добро осећала.
осталих.

учитељицом данас сам ишла на једно врло лепо игралиште. Тамо
за провлачење, пењање и вежбање. Било је много деце и сви су се
Било нам је прелепо, али ми је касније уживање покварило то што се
Надам се да ће сутра бити све у реду, не бих волела да идем кући пре

Анђела Недељковић и Младен Савић VIII1

24. април 2016.
Данас је целог дана падала киша, па нисмо нигде шетали. Време смо провели у сали
где се увече прави дискотека.
Са нашим аниматором Љубом Трубом играли смо игре: музичка колена и брзо
пресвлачење. Било је супер и сви смо се забављали. Да не заборавим, играли смо се и
масне фоте и сви су смишљали разне смешне задатке и уживали.
25. април 2016.
Овог јутра нас је дочекао снег на Златибору. Нацртала сам пејзаж који се види са
прозора моје собе. Радујемо се, али је и врло хладно, па смо са Љубом Трубом опет играли
разне игре као што су „убаци балон у кућицу“, брзо пресвлачење, брзо испијање, џемићи и
музичка колена. Било нам је много, много лепо и сви су били задовољни.
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26. април 2016.
Данас смо у шетњи видели ноја,
зечеве и јариће. Било је врло весело.
После смо ишли на ранч „Зова“ и тамо
јахали велике и мале коње. Неки
другари су се плашили, али ја сам
уживала иако ме по мало било страх да
не паднем са коња. После смо ишли, као
и сваке вечери, у дискотеку. Овог пута
је био организован маскенбал. Неки
другари су од куће понели костиме, па
сам била разочарана што немам и ја,
али сам онда успела да од папира и
кеса направим себи маску за љубичасту
принцезу и освојила сам прво место.
Цео дан је био много занимљив.
Душан Ширник I1

27. април 2016.

Данас смо били на Мокрој гори. Разгледали смо и куповали магнете. Такође смо и
гледали филм: „Како се може продати природа и земља“. Филм је баш поучан, у њему се
говори о томе како треба чувати планету и природу. После смо ишли на игралиште на
Караули. Било нам је баш фино, цео дан је био супер.
28. април 2016.
Дошао је дан када идемо кући. Радујем се што ћу видети маму и тату, али бих волела
опет да идем негде са другарима. За крај сам, уз помоћ моје учитељице, написала и песму о
Златибору.
Златибор
Златибор је висока планина, у њему много лепота има.
Има ски стазу, 31. децембра намењену Деда Мразу.
Ко једном на Златибор дође, поново жели да му у загрљај пође.
О њему се много прича, а у центру стоје магарац и чича.
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Представљамо

Представљамо
У овом броју Чаролија представљамо
литерарне
радове
ученика
четвртог
разреда из Мале Иванче. Они су и овог
полугодишта били вредни и креативни. Као
резултат њихове неисцрпне маште и
преданог рада, у оквиру домаћих задатака
из српског језика, настали су ови састави.

Неки од њих су написани по узору на
садржаје обавезне домаће лектире, као што
је „Алиса у земљи чуда“.
Ликовни радови на тему Школа из
маште су послужили као илустрације.
Сандра Пајић, наставница

Да сам научник...
Наука проучава разне ствари и
предмете. Она нас може довести до
неког открића, што је врло важно.
Науку проучавају научници.
Било би лепо да сам научник. Тада
бих проучавала разне ствари. Кренула
бих од живих бића, људи, животиња и
биљака, па до главних услова за живот.
Сви знамо да су то ваздух, земља, сунце
и вода. Оно што је мени привукло
пажњу
као
најзанимљивије,
јесу
основни услови за живот. Највише сам
Анђела Ристић IV1
се фокусирала за воду. Она је свим
живим бићима неопходна. Да сам
научник, проучавала бих воду. Истраживала бих места где се налази највећа количина
воде, откривала које минерале поседује и зашто је вода негде топла, а на неким местима
хладна. Истражила бих свако језеро, сваку реку, сва мора и океана која постоје на свету
како бих дошла до закључка које животиње и биљке живе у њима и чиме се хране. Да бих
то могла да откријем, измислила бих једну малу подморницу за само једну особу, да будем
заштићена од опасних животиња и отровних биљака. Када бих то изумела, пливала бих
весело у великим рекама и морима. Упознала бих морско животињско и биљно царство. Да
не бих заборавила нешто о њима, изумела бих једну мало већу свеску која је заштићена
посебним материјалом. Не знам како би се тај материјал звао, али требало би да он заштити
корице свеске и да по њему може да се пише. Направила бих малу камеру закачену за
подморницу која би све што има у води снимила.
Тако бих проводила време да сам научник. Уместо играња игрица, посветила бих се
новим знањима и научним открићима. Иако постоје разне опасности и невоље, бити научник
је леп посао, јер се откривају разне ствари и стичу нова знања.
Катарина Бранковић IV1
Како сам надмудрила баку
Много волим надмудривање, јер се сви после слатко смејемо. Свакога дана смишљам
кога ћу надмудрити и како. Понекад ми то пође за руком, а понекад не.
Дуго сам смишљала како да надмудрим своју баку Миру, а онда ми је једнога дана
синула идеја. Пожелела сам да бака дође код нас, али она стално одлаже долазак.
Смислила сам да је надмудрим и договорила сам се са мамом. Позвала сам баку и питала да
ли може да дође да буде са нама, пошто смо сека и ја саме. Питала ме је где ми је мама.
Одговорила сам да је морала хитно у село, а није понела мобилни телефон и да тата ради.
Маму сам замолила да се не јавља на телефон. Бака је рекла да се одмах пакује и долази.
Била сам нестрпљива и стално сам гледала кроз прозор када ће доћи. Када је бака ушла у
кућу, сви смо се појавили. Она се смејала, љубила нас, а мене највише. Казала је како сам
је надмудрила и да не може да верује како сам то лукаво урадила.
Све док је бака била код нас често смо се подсећали на тај догађај и слатко се
смејали.
Ана Марковић IV1
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Моја омиљена личност
О животу сваког детета брине нека особа. Она ће нас увек чувати и бити уз нас када
год нам је потребна помоћ. То може бити наш најбољи пријатељ, а може бити и неко од
чланова наше породице.
Мој најбољи друг, мој најбољи брат Душан, моја је омиљена личност. Иако већина
деце воли да је старија од свог брата или сестре, ја сам баш срећна што имам старијег
брата. Сећам се, када сам била мала, возио ме је у колицима по дворишту и бринуо о мени.
Он је добар, духовит, паметан и дружељубив, а понекад тврдоглав. Воли да се смеје и жели
да сви буду срећни. Мене засмејава шалама, па и кад ми је тешко, ја се орасположим.
Помаже ми да урадим домаћи задатак и преслишава ме. Држи ми палчеве кад идем на
такмичења и бодри ме да не одустајем од учења.
Његов хоби је писање песама. Због тога сам и ја почела да пишем приче и песме. Воли
и да свира гитару. Некада засвира тако лепо да једноставно морам да оставим започет рад и
слушам прелепу мелодију. Жели да постане славни глумац и верујем да ће у томе успети.
Поносна сам и срећна што имам таквог брата.
Катарина Бранковић IV1
Доживела сам у Земљи чуда
Једног лепог дана хтела сам да се играм са својим другарима. Изашла сам напоље, али
никога није било. Била сам веома тужна, плакала сам и ушла у кућу. Легла сам на кревет и
уснила један веома чудан сан.
Нашла сам се испред велике рупе и угледала једног слатког меду са шареним
шеширом на глави. Упитала сам га да ми каже куда води овај пут, а он ми је одговорио:
„Овај пут води до Земље чуда, а ја журим на партију шаха.“ Слатко сам се насмејала и
рекла му: „Медведи не причају и не играју шах.“ Медвед је пошао даље и ја сам за њим.
Ушли смо у рупу и ишли далеко, далеко од мог града. Онда сам схватила да медведа нема
више поред мене и да сам потпуно сама.
Протрљала сам очи и угледала џина. Била сам веома уплашена, јер сам мислила да ћу
завршити у стомаку овог огромног чудовишта. Схватила сам да морам бити храбра и да не
смем показати страх. Сетила сам се приче коју ми је бака сваке вечери пред спавање
читала. Уз њу бих увек брзо заспала. Помислила сам да бих је могла испричати џину и тако
га успавати. Пажљиво и тихо сам му причала причу. Када се прича ближила крају, џин је
све дубље и дубље тонуо у сан. Нечујно сам изашла из рупе и наставила пут даље.
Ишла сам дуго и наишла на један ходник пун слаткиша. Била сам гладна, па сам
појела неколико колача и бомбона. Постала сам жедна и изненада угледала чесму. Била сам
пресрећна што ћу се напити хладне воде. Одврнула сам славину, али из ње није потекла
вода, већ укусан сок од
поморанџе. Попила сам сок
и наставила путовање.
Убрзо се пут завршио
рупом сличној оној у коју
сам ушла са медведом.
Нисам хтела да уђем како
се не бих нашла на неком
још
чуднијем
месту.
Међутим, није било другог
избора и скочила сам.
То ме је пробудило.
Изашла сам из собе и
видела
родитеље
у
дворишту и другаре на
улици. Била сам срећна
што ме џин из сна није
појео и што сам опет у
својој кући.
Катарина Бранковић IV1

Анђела Тошић IV1
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Настава у природи
Ученици млађих разреда су били на
настави у природи од 22. до 28. априла
2016. године. Боравили су на Златибору у
одмаралишту „Домаћи кутак“.
Временске прилике током боравка на
Златибору биле су различите од сунчаних
дана до периода са слабим снегом, што је
посебно обрадовало ученике. Боравак смо
преко дана испунили дугим шетњама и
спортским активностима. Обилазили смо
позната излетишта и фарму са животињама
где су ученици могли да јашу коње.

Вечерње анимације биле су разноврсне и занимљиве ученицима, тако да су у
њима радо учествовали.
Организован је излет до Мокре Горе,
који је по речима ученика био занимљив,
много тога су видели, посебно им се допао
филм у вези са екологијом, који су гледали.
У Чаролијама прочитајте како су
ученици доживели те дане.
Гордана Косанић, наставница

Златибор
Кад је требало да кренемо на Златибор, мама и тата су ме довели до школе да ме
испрате. Сва деца су ушла у аутобус и радовала се што крећемо. После дугог пута
најзад смо стигли до одмаралишта. Тамо смо се сместили у своје собе и после краћег
одмора кренули у шетњу.
Златибор ми се много свидео, тамо сам видела много лепих ствари. Највише ми се
допало језеро, Мокра Гора, Пастув и сва природа која је јако лепа. Дани су нам
пролазили у разгледању Златибора, а увече смо ишли у дискотеку. Свако вече смо
имали различите игре.
После шест дана дошло је време да кренемо кући. Иако ми је тамо било лепо, била
сам срећна што ћу ићи кући, јер су ми моји родитељи пуно недостајали.
Ипак бих волела да се ово све понови пошто ми је било лепо са мојим другарима.
Софија Милићевић I1
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Утисци са Златибора
Био је петак. Са школом сам ишла
на рекреативну наставу, на Златибор.
Пут је био дуг, али веома леп. Стигли
смо до хотела и сместили се. Била сам у
соби са другарицама из разреда. После
смо изашли да прошетамо. Сви смо се
одушевили како је лепо. Видели смо
разна места, као што је центар
Златибора, прелепо језеро, пуно хотела
и четинара, Дрвенград, скијалиште
Торник. Обишли смо и Пастув. То је
место где има пуно животиња. Највише
ми се свидело када смо ишли на ранч.
Тамо смо јахали коње. Коњи су моје
омиљене животиње. То је за мене
најлепши доживљај са Златибора. Док
сам јахала коња била сам пресрећна.
То је нешто што сам одувек желела.
Марија Јовановић I1

Златибор
На рекреативној настави били смо на Златибору. Обишли смо многа лепа места.
Шетали смо до Краљевог језера. Код њега смо се сликали. Његова лепота нас је
одушевила. Поред језера седели смо на клупицама и одмарали.
Свако вече имали смо дискотеку. Аниматори су били Ана и Љуба. Лепо смо се
облачили, правили различите фризуре и шминкали се. Једна игрица је била брзо
облачење и свлачење, затим музичко колено, плесали смо са балонима. Дивно смо се
забављали.
Ишли смо и на игралиште. Седели смо на клупама да се одморимо, а после смо
се играли између две ватре. Ту је било доста, клацкалица, пењалица и љуљашки.
Били смо и на Мокрој Гори. Ту смо у боскопу гледали филм о очувању природе.
Сликали смо се испред једног старог аута, затвора и у возу.
Били смо и на ранчу. Јахали смо коње и седели у украшеној кочији.
На Златибору ми се све свидело. Волела бих поново да идем.
Симонида Марковић I1
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Златибор, 25. април 2016.

Пролеће и зима
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