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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је летњи број Чаролија са прилозима о активностима за обележавање краја 

школске године: програми које су припремали ученици четвртог разреда за своје млађе 

другаре, излет ученика седмог разреда и гостовање позоришне трупе из Сопота у Малој 

Иванчи. Ту су и текстови о завршетку школских пројеката излетима у Београд и на Космај. У 

овом броју доносимо специјалне прилоге о сарадњи са локалном заједницом кроз 

организовање спортских такмичења и рад фолклорне групе у Малом Пожаревцу. У рубрици 

Из бележнице Анђела Стојановић пише о дешавањима са летњег распуста. 

Рубрика Представљамо посвећена је ученицима осмог разреда - ту су састави на тему 

Растанак се приближава, прича о најбољим ђацима и о прослави матуре. 

Нови и ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије 

стваралаштво.  

Читајте, гледајте и уживајте! 

Редакција 

Осмаци у Малој Иванчи у јуну 2016. 
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Дешавања у школи - Предузетништво 
 

Излет до Космаја 

У децембру 2015. организовали 

смо, уз помоћ учитељица и родитеља, 

Новогодишњи вашар у школи у 

Поповићу, направили смо много 

предмета и продали их. Сакупљени 

новац смо искористили за излет до 

Космаја 9. јуна 2016. године.  

И сада су нам помогли роди-

тељи, вероучитељ Бојан Миленовић и 

свештеник Марко Стевановић. Они су 

нас возили својим аутомобилима. 

Прво смо посетили манастир Тресије 

и упознали се са његовом историјом. 

Ту нам је благослов дао отац Јован. 

Мало је попричао са нама и послужио нас је колачима. Затим смо се одвезли до манастира 

Павловац. Чула сам коментаре родитеља и учитеља да и они први пут долазе овде. Монах 

нас је упознао са историјом манастира, који је у време Турака био рушен и у коме је тада 

било осамнаест монаха. Путовање смо даље наставили до врха Космаја где смо посетили 

споменик палим борцима из Другог 

светског рата. Пошто смо већ били 

гладни, пронашли смо пропланак где смо 

се одморили и ручали. Сви смо уживали 

у заједничком ручку. Сада ми је јасна 

народна изрека да се у друштву слађе 

руча.  

Уследио је спортски део излета. 

Космај се орио од наших гласова. 

Дечаци су јурили за лоптом, а девојчице 

прескакале вијаче и играле бадминтон. И 

одрасли су се укључили у ове активно-

сти. Најзанимљивије је било када су 

свештеник Марко и мама Зорица играли 

фризби, а ми гласно навијали.  

Излет смо завршили пењањем на 

новоизграђени видиковац. Ја сам се, 

иако са страхом, попела до врха, са ког се види цео крај, са једне стране до Авале, а са 

друге до Младеновца. Сви смо били жалосни када је дошло време да идемо кући.  

На овом излету ми је било прелепо. Много тога сам научила и видела. Жао ми је што 

моји родитељи нису били са нама. Моћи ће то да исправе већ у септембру, јер смо се 

договорили да поновимо дружење. 

Теодора Будимкић III3 

 

Дешавања у школи 



Школски лист Чаролије, страна 5 

 

Излет у Београд 

Други део пројекта Ђачко предузетни-

штво, за ученике млађих разреда у Малој 

Иванчи реализовaн је у мају 2016. 

На дан обележавања Дана школе, 24. 

маја, организована је продајна изложба 

радова које су током другог полугодишта 

направили ђаци уз помоћ наставника и 

родитеља. У холу школе су постављене 

клупе и на њима прелепи украсни 

предмети. Ученици и наставници из свих 

објеката школе и гости, који су тог дана 

присуствовали свечаном програму, похва-

лили су акцију и куповали рукотворине. 

Током Васкршњег вашара и ове 

изложбе прикупљено је довољно новца за 

планирани једнодневни излет којим је 

пројекат успешно завршен – ученици, 

наставници и неколико родитеља су 20. 

јуна 2016. боравили у Београду. 

Прво смо посетили Позориште „Душко 

Радовић“, где смо гледали представу „Сан 

летње ноћи“. Обишли смо Зоолошки врт, 

који се налази подно тврђаве Калемегдан, 

на простору који је познат као Мали 

Калемегдан. Ученици су се сликали поред 

симбола врта, шимпанзе Самија, а допао им 

се и Муја који је најстарији алигатор у 

заточеништву, слоница Твиги, бели лав и 

многе друге животиње. 

Фотографије сведоче о још једном 

лепом дану и дружењу учитеља, деце и 

родитеља којим успешно завршавамо ову 

школску годину, а задовољна лица деце 

подстичу нас да се и наредне године 

потрудимо да оваквих и сличних акти-

вности буде што више. 
 

Гордана Косанић и Сандра Пајић, 

наставнице 
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Крај школске године 

Крај школске године је традиционално обележен разноврсним програмом ученика 

четвртог разреда и њихових млађих другара у сва три објекта школе.   

М а л а  И в а н ч а  

„Окрећем календар... Преда мном се 

нижу године... Лете пред мојим очима као 

неми филм. Заустављам поглед, умирујем 

дах... 1. септембар 2012. Тако ми то сада 

изгледа далеко, а ипак се сећам сваког 

тренутка као да се јуче догодио.“ 

 

Овим речима су ученици IV1, започели 

програм припремљен поводом завршетка 

четвртог разреда. Приредба је одржана 13. 

јуна 2016. године у учионици четвртог 

разреда, а у публици су били директорка 

школе, школски педагог, предметни 

наставници, ученици млађих разреда са 

својим учитељима и родитељи ученика. 

У уводном делу ђаци су се присетили 

првог дана у школи, усрета са учитељицом, 

првог звона, екскурзије и рекреативне 

наставе. 

Након тога су показали своје 

рецитаторске способности и казивали неке 

од песама које су научили током протекле 

четири године. Како девојчице посебно 

уживају у игри уз модерне композиције, 

оне су играле уз песму познате колумбијске 

поп певачице Шакире, за коју су осмислиле 

кореографију. 

Катарина Бранковић је прочитала 

састав у коме је на шаљив начин и у стиху 

представила сваког свог другара из 

одељења.  

После тога, уз пригодну сценографију 

којом је представљена атмосфера дечијих 

соба једног дечака и једне девојчице, 

изведен је драмски текст „Прва љубав“. 

Његова радња усмерена је на осећања и 

стрепње која се у младим бићима јављају 

са појавом прве школске љубави. 

 

У сам ток биле су укључене и бројне 

дечје песме, које су се, у извођењу хора, 

смењивале са драмским текстом и 

допринеле динамичности целокупног 

доживљаја.  

Приредба је завршена плесом уз 

песму „За милион година“, хора Чаролија и 

следећим речима упућеним учитељима и 

родитељима: „Хвала вам, драги родитељи и 

учитељи, што сте нам помогли да 

постанемо прави ђаци! Бранићемо свој 

успех знањем и лепим васпитањем.“ 
 

 

Четвртаци су награђени снажним 

аплаузом, након чега су, уз музику и 

послужење, наставили прославу. 
 

Сандра Пајић, наставник 
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Чаролије представљају део текста који је Катарина Бранковић говорила на приредби. 

Мој разред 

Како време брзо пролази. Године, месеци, дани, часови, минути, секунде. Још јуче смо 

били прваци који су тек кренули да уче шта је свет, а данас четвртаци, који знају доста тога 

и своје знање желе да деле широм света. За четири године школовања научили смо шта су 

слова и бројеви, шта је природа, шта значи песма, а шта представља цртеж, како се 

правилно раде вежбе, шта је грађанско васпитање, а шта је веронаука, научили смо стране 

речи и енглески језик. 

Оно што је најважније од свега, јесте да смо научили шта значи другарство, јер ће нас 

оно водити кроз цео живот. Овако ћемо наставити и даље, богатићемо свој речник и 

помагати другима. Ускоро ћемо постати људи, а за то морамо имати добра срца. 

Какав је мој разред, сазнаћете из песме у којој су сви описани у шаљивом стилу. 

 

Катарина Бранковић брза као чигра, 

обавезе заврши, па се онда игра. 

Да пише песме пуно воли, 

радо помаже свима у школи. 

 

 

 

 

 

 
 

Он би само да се смеје, 

ниједну озбиљно не схвата ствар. 

Код њега увек сунце греје, 

код Драгана никад није квар. 

 

 

 

 

Катарина Бранковић IV1 

Анђела увек пише, 

црта или боји. 

Затим гумицом брише, 
па крене нешто да кроји. 

У школи је Маријана 

свима знана, 

као другарица, добра, сјајна, 
код ње се нађе свака тајна. 

 

Анђела и Јелена су близнакиње,  

које уопште једна на другу не личе. 

Оне су вредне четвртакиње, 
кад су заједно увек има приче. 

 

Она се спортом бави, 

неколико златних медаља има. 

Кад победи, важна се не прави, 
то је наша Јовановић Катарина. 

 

Он фудбал да игра воли, 

лопта је увек у његовим рукама  

Алексу ниједан ударац не боли, 
он се не предаје мукама. 
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Поповић 

Крај школске године смо обележили 14. јуна 

приредбом чији су део биле и две тачке које су 

припремили предшколци, наши будући прваци. 

Гости су били директор и педагог школе, два 

наставника, родитељи и рођаци ученика. 

Поздравну реч прочитала је Јована Косанић, 

ученица трећег разреда. Следиле су рецитације 

на тему љубави и другарства, што су биле теме 

целокупног програма. Ђаци су извели и три 

драмска текста везана за догађаје из школске 

клупе и две хорске песме - Љубав и Нисам више 

мало дете.  

Ученици четвртог разреда су прочитали 

Химну четвртака састављену за ову прилику. 

Тачка која се посебно свидела посетиоцима је 

плесна нумера са елементима народних игара, 

забавне и денс музике. Играла су сва деца у делу 

који им се свиђа и показала да могу да буду 

заједно без обзира на врсту музике. Јелена 

Јовичић је у име одељења IV3 говорила о 

четворогодишњем школовању и захвалила се 

гостима на присуству. Након ње гостима су се 

обратиле учитељице које су ученицима и 

родитељима пожелеле пријатан одмор, а 

родитељима захвалиле на плодоносној сарадњи 

уз жеље да се она настави и следеће школске 

године још интензивније. Сво време док је трајао програм, на видео биму су се смењивале 

фотографије са свих битних догађаја ове школске године: радионица, тематске и теренске 

наставе, пројеката...  

Дружење се наставило закуском у организацији учитеља и родитеља садашњих и 

будућих ђака. Док су старији уживали у ћаскању, деца су уз музику прослављала у холу 

школе. Касније су им се у игри придружили и одрасли. 
 

Ружица Будимкић и Сања Петровић, наставнице 
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Зацршетак четвртог разреда 

Крај четвртог разреда није разлог за тугу, већ за радост и славље, јер смо успешно 

прескочили још једну животну степеницу и спремни смо за нове подухвате и нове изазове. 

Свих ових година много смо радили, научили, дружили се, понекада се љутили једни на 

друге, али једно је сигурно - овај период ћемо памтити целог живота. Родитељи и 

учитељице, Ви сте нас научили да будемо вредни и добри људи који много обећавају, а ми 

ћемо се трудити да вас не изневеримо. Захваљујемо се на свој подршци, љубави и 

стрпљењу које сте нам пружили. 

Јелена Јовичић IV3 

Химна четвртака   

Ова песма мала, дивна 

четвртака наших химна, 

певаће се многа лета 

одавде до краја света. 

Обрни је страга преда 

о другарству приповеда, 

о дружини добро знаној 

ко наш Урош насмејаној. 

Ту је Цеца добра, дивна, 

плеше као балерина 

и Јелена уз њу стоји 

петице им свима броји. 

Када уз игру уче и раде 

сви часови кратко трају, 

на одмору се ужином сладе, 

у дворишту праве грају. 

Цела школа од њих бруји, 

лопта лети на све стране, 

Иван – Лука, Лука – Иван, 

голмани то не могу да бране. 

Друго звоно кад забруји 

сви у клупе, па по старом, 

тако ће бити све до јуна, 

уче и раде пуном паром. 
 

Ученици IV3 



Школски лист Чаролије, страна 10 

 

М а л и  П о ж а р е в а ц  

Последедњи дан школске године, 14. 

јун, био је резервисан за приредбу којом 

смо испратили другаре из четвртог разреда. 

Учествовали су сви ученици млађих 

разреда, а гледаоци су били директор и 

педагог школе и родитељи.  

Девојчице обучене у народне ношње, 

чланице фолклорне групе  отпевале су 

народну песму „Еј драги, драги“. 

Уследила је поздравна реч учитељице 

Десанке Милојковић.  

Током сат времена, ученици су 

показали своје умеће у игри, песми, плесу, 

глуми, рецитовању... Програм је завршен 

заједничким извођењем песме „Нек свуд' 

љубав сја“. Дружење деце, родитеља и 

наставника је настављено закуском, плесом 

и колом. 

Драги четвртаци, све најбоље у 

даљем школовању ! 
 

Љиљана Вићовац, наставник 
 

Моје прве четири године у школи 

Нова година почиње у јануару, а за ученике почиње у септембру. Сећам се 1. 

септембра 2012. године, када смо постали ђаци. Тада нисмо знали шта нас чека, ни како ће 

бити. Ипак, тај осећај се не заборавља - и страх и радост. 

Први дани у школи били су посебни, испуњени упознавањем. Онда смо почели да 

учимо слова, бројеве и песмице. У нашој борби за знање звезда водиља је била наша 

учитељица, жена која је увек имала снаге и разумевања за нас. Ту је била и прва 

екскурзија и прва рекреативна настава. Учитељица нас је водила у Врњачку Бању. Бринула 

се о нама као да нам је свима мама и за трен се завршио први разред. Кроз други разред и 

латиницу пливали смо лакше. Таблицу множења смо сањали. Тада сам мислила да све 

знамо, па смо се понекада ружно понашали. Учитељица је увек била ту да нас изгрди и да 

све објасни. Упорно нас је враћала на прави пут, па нас је тако довела и у трећи разред. Он 

је био најлакши и прошао је некако најбрже. Знали смо да читамо и рачунамо, па смо само 

надограђивали знање. Четврти је као и први био тежак. Учили смо озбиљније, јер нас у 

петом разреду чека много предмета. Ишли смо на екскурзију у Нови Сад и на рекреативну 

наставу на Златибор.  

Дошло је време растанка са учитељицом на коју смо навикли. У нама се буди страх од 

непознатог. Све четири године биле су дивне. Памтићемо их све, али четврти разред најви-

ше, јер су нам се само лепе ствари дешавале. 

Тијана Грујић IV2 
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Моје прве четири године у школи  

Сећам се, када сам кренула у 

први разред, једва сам чекала да 

почне први дан учења. Највише ме је 

занимало ко ће бити учитељица и 

замишљала сам какве ће бити четири 

године са њом. 

Прво смо учили слова и бројеве 

и да се лепо понашамо. У првом 

разреду учитељица се трудила да нас 

научи да пишемо. Тада смо били 

мањи, а сада се припремамо за већа 

искушења и наша учитељица је још 

увек уз нас.  

Током четири године трудили 

смо се да будемо успешни, да 

пратимо градиво и добијемо добре 

оцене. Са учитељицом смо проводили 

много времена и били смо као 

породица. Она нас је учила да се понашамо као тим, да се заједно боримо и да учимо да 

бисмо нешто постигли. На рекреативној настави се бринула о нама. Сваки дан би био 

испуњен шетњама и разним доживљајима. То су били дивни дани. 

Сада идемо у пети разред. Неће бити више оваквих дружења. Мислим да ниједан 

наставник неће успети да замени нашу учитељицу. Мени је она одлична, најбоља и 

најмилија. Надам се да ће се свидети и будућим првацима. Учитељицу ћу памтити као једну 

милу особу која ме је учила од седме до десете године. Погледаћу нашу групну слику из 

четвртог разреда и са поносом рећи: „Ово је била моја учитељица Деса“. 
 

Лидија Вуковић IV2 
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Излет ученика седмог разреда 

За ученике седмог разреда 

одељењске стрешине, Светлана Матко и 

Мирослав Станковић, организовали су 14. 

јуна 2016. године излет у Београд.  

Дружење ученика оба одељења је 

планирано у оквиру часова теренске 

наставе и часова одељењског старешине. 

Најпре смо обишли Ботаничку башту, 

где смо, уз стручног водича, сазнали нешто 

више о биљкама са нашег поднебља, али и 

упознали оне које су ту доспеле из 

удаљених делова света. Подсетили смо се 

ендемских и ефемерних врста. Видели смо 

и Јапански врт, и стакленик у коме се 

налазе биљке тропских крајева. 

Следећа станица био је Музеј науке и 

технике, а у њему посебно одушевљење је 

изазвао Научни центар. „Разредна, ово је 

боље од било које играонице!“ –рече један 

ђак. Видели смо развој компјутера, теле-

визора и кућних апарта, а ђаци су на 

очигледан начин могли да схвате принципе 

и појаве о којима уче на часовима. 

Ту је сразмерно представљен Сунчев 

систем са галактичком вагом, гравитациони 

бунар, крива соба, крива огледала. Ђаци су 

били заиста одушевљени, и од срца 

препоручујемо то место за неке нове 

излете. 

 

Последње место за обилазак је био 

Београдски зоо врт. Поделили смо се у 

групе и обилазили животиње којих ту има 

са разних страна света. 

Све у свему, циљ посета је остварен – 

било нам је лепо, учествовала су оба 

одељења, доста смо и научили. 

До неког следећег излета! 

 

Светлана Матко, 

одељенски старешина VII1 

Представа за крај школске године 

У уторак, 14. јуна 2016. као поклон 

нашим ученицима за крај школске године, 

Дечије позориште из Сопота је извело малу 

адаптирану представу „Госпођа мини-

старка“. У ансамблу добрих глумаца ове 

представе, поред ученика из Сопота, своје 

улоге, одлично одигране, имале су и две 

наше ученице: Тијана и Јована Глишић. 

Утисци ученика старијих и млађих 

разреда, као и наставника који су пратили 

ову представицу, били су одлични. 

Млади глумци су били изражајни, 

оригинални и занимљиви, па су успели да 

измаме смех и аплаузе од свих присутних.  

Нарочито су били упечатљиви њихови 

адекватни и лепи костими, а и пратећа 

музика је употпунила доживљај публике. 

Сви се надамо да ће ово позо-

риштанаце опет гостовати у нашој школи. 
 

Данка Стојановић, 

наставница српског језика



Школски лист Чаролије, страна 13 

 

Сарадња са локалном заједницом 

Спорт 

Сопотско удружења педагога физичке културе, чији је члан Мирослав Станковић, 

наставник физичког васпитања ОШ „Милорад Мића Марковић“, организује општинска 

такмичења ученика у различитим спортским дисциплинама. 

Општинско првенство основних школа у одбојци одржано је 29. октобра 2015. године 

после три године паузе. Дечаци и девојчице из све четири школе надметали су се у две 

категорије – пети и шести разред и седми и осми. Нашу школу су представљале две екипе 

старијих ђака: дечаци (Урош Јовановић, Лазар Митрашиновић и Младен Савић VIII1, Лазар 

Остојић, Стеван Јовановић и Дамјан Станковић VIII2) и девојчице (Оливера Жмурић VII1, 

Нина Алемпијевић VII2, Тамара Глишић, Анђела Недељковић и Јована Петровић VIII1, 

Анђела Симић VIII2). Женска екипа је освојила прво место и пласман на градско такмичење. 

 

Општинско првенство за ученике основних школа у рукомету за дечаке и девојчице од 

петог до осмог разреда одржано је 24. фебруара 2016. године. Успостављена је сарадња са 

РК Космај из Раље, чији су тренери Ненад Стојановић и Игор Гајић били судије на овом 

такмичењу. Екипа дечака наше школе у категорији седми и осми разред освојила је прво 

место и пласман на градско такмичење. 
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Општинско првенство у кошарци одржано је 3. марта 2016. Наша школу су 

представљале по две екипе девојчица и дечака (пети и шести и седми и осми разред).  

Учешћем на овим такмичењима остварена је сарадња са другим школама у општини, 

као и са спортским клубовима у локалној средини. 
 

Мирослав Станковић, наставник 

 

Рукометашице 

У Рукометном клубу Космај из Раље 

интензивно тренира и игра неколико 

ученица наше школе. Ове године су младе 

играчице Космаја у три узрасне категорије 

(2003, 2004. и 2005. годиште) првакиње 

Београда у дечјој лиги у мини рукомету.  

Медаље су малим рукометашицама 

уручили 17. јуна 2016. руководиоци 

Рукометног савеза Београда и Слађана 

Поп-Лазић, репрезентативка, која је иначе 

бивши ђак наше школе. 

Манифестацију је својим присуством 

подржао председник општине Живорад 

Милосављевић, који је овом приликом од 

Рукометног савеза добио плакету за сара-

дњу. Са трибина терена у Раљи малим 

рукометашицама подршку је пружало 

мноштво родитеља и просветних радника. 

Рукометни савез је школама у Раљи и нашој 

школи уручио поклоне: лопте и још неке 

реквизите за физичко васпитаље. 

Посебно драга подршка деци је била 

Слађана Поп-Лазић, са којом су се младе 

играчице дружиле, а затим смо договорили 

виђење наредне школске године у нашој 

малој школи у Поповићу.  

У дневним листовима „Спорт“ и 

„Спортски журнал“ изашли су у јуну 2016. 

похвални текстови са фотографијом наших 

рукометашица. Један од текстова има 

наслов који све говори „Мини, али 

набоље“. 

 

Ружица Будимкић, наставницa 
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Фолклор у мојој школи   

Кад сам кренула у први разред, 

тренирала сам карате, али сам све време 

прижељкивала да се упишем на фолклор. 

Слично су желели неки моји другари и 

другарице, па су наши родитељи успели да 

покрену фолклорну секцију у нашем крају. 

Прво смо тренирали у једној старој 

сали у селу, а када су почели њу да 

реновирају, прешли смо да тренирамо у 

нашој школи. У почетку је све изгледало 

тешко, али ја толико волим да играм, да ми 

је сваки нови корак изгледао лак и леп. 

Непрестано сам играла чак и код куће. 

Када је тренер најавио да ћемо играти за 

Дан школе, сви смо били пресрећни и једва 

смо чекали тај дан. Ја сам наступила у 

млађој групи и мислим да су сви уживали у 

нашој игри и ношњама. Након тог наступа 

све више сам се трудила на пробама да би 

ме тренер приметио и пребацио у групу у 

којој вежбају старија деца.   

 

Мој труд се исплатио, након неколико 

месеци прешла сам у напреднију групу.  

Била сам одушевљена и пресрећна, 

мада су ми кораци били мало тешки, јер су 

то биле кореографије које су старији 

другари вежбали већ месецима.  

Наставила сам да се трудим и да 

слушам савете тренера, а некад и да 

вежбам код куће, па сам нестрпљиво 

очекивала сваку нашу пробу. Наступали 

смо уочи Нове године, али смо сви 

нестрпљиво очекивали први наступ ван 

нашег места, а то је било у Житишту код 

Зрењанина, 18. јуна 2016. на Дечијем 

фолклорном фестивалу, на ком је учество-

вало двадесет седам дечијих ансамбала. 

Уживали смо посматрајући њихове корео-

графије, али смо били поносни на аплаузе 

и похвале које смо добили за нашу игру.   

Наступ на фестивалу је био последњи 

у овој сезони, сада следи летња пауза. 

Једва чекам септембар да се поново 

дружимо, играмо, путујемо и уживамо. 

 

Анђела Стојановић II2 
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Из бележнице 

У рубрици Из бележнице ученица Анђела Стојановић, репортер Чаролија, извештава о 

дешавањима из августа 2016. У овом броју то су њене дневничке белешке у вези са 

Олимпијским играма и са излета на Палићу. 

Записи са распуста 

На дочеку олипијаца 

Ја волим многе спортове, нарочито 

гимнастику, теквондо, атлетику, пливање, 

кошарку, бадминтон и ватерполо. 

Обожавам да навијам за наше 

репрезентативце. Зато сам једва дочекала 

Олимпијске игре у Рију. Остала сам будна 

до зоре када је било отварање, јер сам 

хтела да видим дефиле свих спортиста 

нарочито наших. Била сам одушевљена 

кореографијама играча и играчица који су 

учествовали на отварању. У свим тачкама 

које су изводили Бразилци слали су нам 

поруку да не загађујемо природу, већ да је 

чувамо. Бразил зато и зову „башта света“. 

Занимљиво је да су они свим спортистима 

света поделили по једну семенку које су 

потом засађене у великом Олимпијском 

парку. Затим су дошли дани такмичења. 

Првих дана наши репрезентативци нису 

имали среће. Било ми је много жао када је 

Новак Ђоковић испао у првом колу. 

Наредних дана је кренуло набоље. 

 

Била сам пресрећна када сам видела 

да су наше кошаркашице победиле 

Аустралију, за коју су сви мислили да ће 

освојити Олимпијаду. Исто сам се тако 

обрадовала када су наше сребрне 

одбојкашице победиле Америку и Русију. 

На крају су наши спортисти освојили 

чак осам медаља, па је организован дочек 

испред Дома Народне скупштине. Била сам 

одушевљена када смо и ми решили да 

идемо да дочекамо спортисте. То је био 

посебан доживљај за мене. Било је преко 

двадесет хиљада људи, сви су певали, 

махали заставама и било је много позити-

вне енергије. Било је најзанимљивије када 

су на сцену изашли Давор Штефанек, 

освајач златне медаље у рвању, Тијана 

Богдановић, сребрна медаља у теквондоу, 

и ватрполисти, освајачи златне медаље. 

Много су ми се свиделе ове 

Олимпијске игре и једва чекам следеће које 

ће се одржати у Токију. 
 

Анђела Стојановић III2 

 
Фотографија је преузета са стране 
http://www.b92.net/sport/rio2016/vaterpolo/vesti.php?yyyy=2016&mm=08&dd=20&nav_id=1167887 

Из бележнице 
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Екскурзија за наставнике 

Запослени и пензионери наше школе и њихова деца и унуци, дружили су се на 

једнодневном излету на Палић, 29. августа 2016. године. Уз разговоре о школским 

извештајима и плановима, летњи сунчани дан протекао је у забавним активностима: шетњи 

поред језера, обилазку парка бициклом, вожњи бродићем и игри. Посебно весело је било 

када је после ручка на сто стигла рођенданска торта за наставницу енглеског језика. 

О излету пише Анђела Стојановић. 

Излет на Палићу 

У понедељак 29. августа 2016. године 

била сам на излету, посетили смо Палић. 

Пре две године тамо сам такође била са 

родитељима. Тада смо обишли зоолошки 

врт и паркић са жбуновима од зеленила и 

цвећа у облику животиња, 

Сада смо се само возили кватро-

циклом и уживали поред предивног језера 

са лабудовима. 

 

Око нас било много украшених 

старинских кула и кућица, али и прелепог 

цвећа. 

Касније смо отишли на ручак где је у 

склопу ресторана било мало игралиште са 

реквизитима за игру где сам се забавила са 

другарима које сам упознала, а то су: Дина, 

Ана, Теодора, Тамара и Лука. 

Лепо смо се провели и кући смо 

стигли када је пао мрак. 
 

Анђела Стојановић II2
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Дечије стваралаштво 

Моја неостварена жеља  

Сви имамо своје жеље, неке се остваре, а неке не. 

Моја жеља била је да одем по други пут на море. То се није догодило зато што је 

требало да тата прави хладњачу. У августу ми обично идемо на море, али прошле године 

тата је планирао да тада прави хладњачу и заказао је да 19. августа почне са радовима. 

Кад сам то сазнала, отишла да спавам уплакана. Размишљала сам о мору и о делфинима 

који ускачу и ускачу у њега док Сунце обасјава небо. 

Ујутру када сам се пробудила чула сам тату и маму како разговарају да ипак неће 

правити хладњачу. Помислила сам да ћемо можда отићи на море. Онда сам чула тату како 

говори да су нам кола мало неисправна и да није сигурно ићи на далек пут. Устала сам из 

кревета и питала тату зашто не идемо на море. Он ми је објаснио. 

Два три дана касније тата је маму и мене одвео у аква парк, где су дошли су и наши 

рођаци. Ту сам се лудо забавила и схватила да забаву чине ситне ствари. 
 

Тамара Грујић IV2 

Пролеће је стигло у мој крај 

После дуге и хладне зиме пролеће 

је коначно стигло у мој крај. 

Ово златно доба ми је донело 

много тога. Кад устанем волим да 

отворим прозор и да гледам чаробно 

шаренило којим нас је пролеће 

наградило. Гледам како се у мом крају 

људи труде да ураде све пролећне 

послове на време.  

У пролеће помажем мами и тати, 

мами у сејању поврћа, а тати у резању 

воћа. Пуно воћа је уцвету, а ја волим 

да се бринем о мојим садницама 

ароније. 

Када је сунчано и топло износим 

их напоље и заливам, а увече их 

враћам у затворену просторију. И оне 

су почеле да се примају и да цветају, 

као и све остале биљке. 

Једног дана сам кроз шетњу у 

шуми видела пуно расцветалог биља, 

пуно белог и зеленог олисталог дрвећа. 

Биљке листају и дрвеће поново облачи 

своју шарену хавајску одећу. 

Осетила сам да се Сунце осмехује, 

јер га више не прекривају тамни 

облаци, а ласте играју срећни про-

лећни плес око њега. 

Свуда су летеле срећне, 

разигране розе латице. Птице су 

певале своје омиљене мелодије и летеле изнад мене. Касније су им се придружили царћи 

летећи из свог великог царства жбуња. Љубичице и маслачци су се приближавали једни 

другима. Уз лахор дрвеће се дрмусало у ритму цвркутавих птица, а трава је била мека као 

памук. 

Пролеће је чаробно доба, али једино што не волим код њега су кишни, блатњави, 

тмурни и тамни дани. Све остало волим. 

Лидија Вуковић IV2 

Дечије стваралаштво 
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Причала ми је моја бака 

Ја много волим моју баку и она воли мене. 

Када сам била мала, она ми је причала много 

тога. Из тих прича сам пуно научила и схватила 

да је у њено време живот био доста тежи. Није 

све било лоше. Било је и доста лепих тренутака. 

Највише је волела да ми прича приче из 

младости. Када је била мала играла се крпеним 

луткама и лоптама од разних крпа. Оне су се 

звале крпењаче. Није било пуно игара као сада, 

али су деца била задовољна оним што имају. 

Када је имала година исто као и ја сада, 

радила је теже послове, али то није утицало на 

њено учење и њене оцене. Тада су сва деца 

тако радила, али су били добри ђаци. Сада је 

све много лакше. Има много књига, а тада се 

учило само из буквара и не толико дебеле 

књиге за математику и сви су знали доста. Сада 

може доста да се научи, али неки ученици су 

лоши и не слушају. Ја се трудим да испуним 

обећање дато баки - да ћу бити много боља 

ученица од ње и да ћу завршити школу јер имам 

услова за то. 

Пре је било теже наћи одећу него данас. 

Ко је носио квалитетнију био је мало имућнији, 

али не превише, јер је то било теже време. 

Свима су маме крпиле одећу и све је било 

скромно. Одећа се брзо прљала, јер се радило 

на њивама. Опрали би је, али требало је више 

стрпљења и времена, јер није било веш машина. 

Што се тиче технике, није било компјутера и 

штампача. Користиле су се писаће машине. Када год је хладно и када су кишни дани, ја бих 

села поред баке и ако ми је досадно, тражила бих да ми прича неку причу. Једном, када сам 

била болесна и тужна, она је ме је забавила казивањем и од њених шала брже сам 

оздравила. Схватила сам да су њене приче чаробне. 

Свака бака зна лепе приче, али најлепше говори моја бака и увек зна када је право 

време за то. Зато је она за мене најбоља бака на свету. 
 

Лидија Вуковић IV2 

Прича моје баке   

Мене често чува бака и онда ми прича о свом детињству и о младости. Њено 

детињство није ни слично нашем. Мени је баш зато и занимљиво. 

Бака није имала лутке, кухиње и кућице за барбике. Није било компјутера и телефона, 

па чак ни телевизора. Њено детињство је било скроз другачије. Њене лутке биле су 

крпењаче; лопте сашивене од гомиле старих крпа и лутке од крпа са очима од дугмића и 

косом од вуне. Бака и њени другари су чували стоку. На ливадама су се играли. Док су 

чували стоку смишљали су игре са грањем. 

Када су порасли нису имали где да излазе. Њима су вашари били оно што су сада 

кафићи и дискотеке. Ишли су на вашаре и у друга села. Бака је из Дубоне, а долазила је на 

вашаре у Мали Пожаревац за Светог Илију. Тада је на вашаре са девојкама ишла и мајка, а 

често су ишле тетке и стрине. Оне су водиле девојке да их виде мајке које су ту биле са 

својим синовима. Тако су момци налазили девојке. На тај начин је и моја бака нашла и 

упознала деку. Њих двоје су се виђали на вашарима, а за следећи вашар договарали су се 

писмима. Бака је завршила само основну школу, тако да су њени њу подевојчили, како она 

каже, рано. Удала се са осамнаест година, а ми то данас не можемо да разумемо. 

Иста та бака мени данас говори да учим и завршим велике школе. Данас би било 

срамота не завршити средњу школу. Њене приче су занимљиве и могу увек да их слушам. 
 

Тамара Грујић IV2 
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Моја бака 

Моја бака зове се Рада. Она има зелене очи и мио поглед. Има црвену косу. Највише 

воли да гаји цвеће, а од животиња воли мачке. Омиљена боја јој је жута. Руке су јој нежне. 

Ја највише волим када бака прави колаче. Зато ја њу много волим, јер она је најбоља бака 

на свету. 

Андријана Митрашиновић I1 

Дечаци и девојчице 

Од како је света и века дечаци и 

девојчице се не слажу баш најбоље. 

Уствари, дечаци и девојчице се воле али 

своје симпатије показују на чудан начин. 

Имам и ја симпатију. И ја сам 

нечија симпатија. И мене моја симпатија 

чупа за косу, вуче за рукав, боцка 

оловком... Мени моја симпатија подмеће 

ногу, одвезује пертле и полива водом. 

Знам ја да му се допадам. Намерно 

дигнем нос и окренем главу. Претварам 

се да ми је срце од леда. Уместо што 

смишља подлости, чупа ме, гура и вуче, 

ако жели да га приметим, мора бити 

нежан, пажњив и паметан. Мора да ми напише песму, купи лизалицу, понесе ранац, пошаље 

писмо или на табли нацрта срце. 

Са свим тим ситницама са мог срце отопиће лед... Упутићу му најлепши осмех и 

наградити га једним „цмоком“ у образ. 

Јована Глишић III1 
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Прича ветра 

Ја сам ветар. Име ми је Дувко. Јављам се у пролеће. Дувам јако, а понекад и снажно. 

Прошетам и обиђем целу планету. Могу да прођем и кроз најмању рупу. На свом путу сретао 

сам људе, биљке, животиње... Тада љуљам гране, мрсим косу, ширим мирисе, отварам и 

затварам прозоре, кидам лишће, а понекад растерам и облаке. Весео сам и срећан. 

Некада сам сав важан, јер могу слободно да шетам свуда. Људима мрсим косу, 

животиње се крију од мене, а биљкама разносим семе. 

Када сам љут растерам све. 

Тамара Кретић I2 

Прича о ветру 

Кошава сам јака и где год се 

појавим, сви ме препознају. Јављам 

се и лети, али ретко. Пресрећна сам 

јер не живим нигде, а свуда ме има.  

Целим светом ја пролазим. 

Познајем све људе, биљке, живо-

тиње. Често се играм са облацима. 

Увек их победим! Много волим да 

обарам саксије са цвећем, растерам 

лишће и замрсим косу.  

Када сам љута, могу кућу да 

откријем и ишчупам дрво. На ли-

вадама сакупљам семе и сејем га 

свуда. 

Знам да углавном штету 

правим, али шта ја ту могу? Ја сам 

кошава! 

Тијана Грујић I2 

Прича ветра  

Ја сам ветар поветарац. Дувам нежно, 

тихо и разиграно. Најчешће дувам у 

пролеће и преко лета. На свом путу летим 

кроз дворишта, преко река, ливада, шума, 

преко школа. 

Док путујем мазим лица деце, 

изборана лица бака и измамим осмех на 

лица озбиљних учитељица. Разигран сам и 

весео, али када ме наљуте могу да се 

претворим у олују. 
 

Сара Живковић I2 

Прича ветра  

Ја сам ветар. Зовем се Александар. 

Дувам јако и стално. Био сам на целој 

планети. Срео сам људе, животиње и 

биљке. Дизао сам прашину. Сејао сам 

пољско цвеће. 

Људима сам мрсио косу, биљке сејао, 

а животиње вртео у круг. Док сам све то 

радио био сам задовољан и добро се 

осећао. 

Ђорђе Петровић I2 
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Ближи се лето 

Лето је моје најдраже годишње доба, јер се тада дешавају многе ствари које волим. 

Када помислим на лето и када знам да се оно приближава, обузме ме велика радост. 

Знам да ће ми за рођендан доћи сестре и други људи које не виђам тако често. Уживаћу у 

летњим сунчаним јутрима и веселом цвркуту птица, врућим данима и топлим мирисним 

ноћима. Стиже укусно воће: кајсије и шљиве, сочне брескве и нектарине. Уз то планирам и 

додатно освежење у облику сладоледа.  

Ближи се лето и надам се да ће бити топло, без киша и хладноће. Веселим се његовом 

доласку. 

Анђелија Симић V2 

 

Ближи се лето 

Лето је највеселије годишње доба. 

Волим га јер тада почиње распуст, а у 

продавницама има сладоледа који ја 

много волим. Овог лета ћу путовати код 

баке у Велику Врбницу. Моја бака се увек 

радује нашем доласку. Нестрпљиво чекам 

крај школске године и топле сунчеве 

зраке који ће сваког дана сијати све јаче 

и лепше. Досадило ми је да сваки дан 

буде исти и хоћу да више времена 

проведем код куће и да се играм са 

друговима ван школе. 

Некима смета летња топлота, али 

мени не. Волим лето и желим да што 

стигне. 

Јована Поповић V2 
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Њу највише волим 

Моја мама је најлепше створење на свету. 

Има лепе плаве очи и смеђу проседу косу. Труди 

се да нас све учини срећним. Воли цвеће и 

животиње и уме да прави укусна јела. Моја мама 

је писац песама и прича и пише за часопис 

„Светосавско звонце“.  

Пожтвована је, сву децу воли подједнако и 

према свима нама се понаша исто. Заједно идемо 

у цркву и куповну. Њена љубав ми је важнија од 

свега на свету. Волим је и тиме узвраћам за њену 

бесконачну љубав према мени. Где год да одем 

никад нећу бити сама, јер ћу осећати њено 

присуство. Даје ми савете којих треба да се држим 

у животу. И њен прекор ми много значи. Постоји 

много жена, али ниједна није као моја мама и 

нема у себи то што моја мама има. Без ње бих се 

осећала усамљено. 

И кад одрастем и остарим, нећу заборавити 

маму и све што што је учинила за мене. 
 

Јована Поповић V2 

Ко не уме да воли, не уме да живи 

Љубав је саставни део живота, нешто без чега се не може. Има много дефиниција и 

може се описати на различите начине. Она даје смисао животу и чини га срећнијим. Волети 

некога је прелепо осећање, а бити вољен је још лепше. Можемо волети разне ствари: 

природу, поједина места, неки важан предмет, нешто што је на нас оставило јак утисак...  

Живот без љубави је као библиотека без књига - празно и безначајно. Кад волимо оно 

што нас окружује, разумемо лепоту живота. Ко не уме да воли, неће знати шта је срећа и 

зато је важно да проживимо живот уз много љубави. 

Анђела Симић VII2 

Живот је вечита борба 

У 21. веку сви јуре за успехом и свако жели 

да на циљ дође као победник, да буде први. 

Борба стално траје, неко добија, а неко губи. 

Наравно, постоји и друга врста борбе, она са 

самим собом, најтежа борба од свих. Ко победи у 

њој, а да не осећа гружу савести, може сасвим 

лако победити и друге. 

Биће много невоља и препрека на животном 

путу, али је важно да знамо шта нам је циљ. Биће 

падова, али и поновних устајања. Не треба 

посустати, него се полако кретати ка циљу. 

Можемо примити и користан савет од других, али, 

ипак треба следити своје срце и следити свој 

осећај који као да говори: „Иди даље!“  

Сваки дан доноси нову борбу. Нема човека 

који није искусио борбу, ако не са другима, онда 

са самим собом. Треба имати одважности, 

упорности, храбрости и оно најважније – веру и 

наду у нешто боље. Не треба од борбе одустајати, 

чак и ако изгубимо све; успех и неуспех се 

непрестано смењују и треба их спремно дочекати. Кад на крају достигнемо циљ, можемо 

казати: „Једна борба је завршена, а друга тек почиње.“  

Христина Поповић VIII2 
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Пролеће 

Зима прође, пролеће дође. 

Све се буди и цвета. 

У пролеће све мирише, 

птице цвркућу и певуше. 
 

У пролеће сеје се цвеће, 

миришу зумбули и лале, 

на њих слећу пчелице мале. 

 

Марија Николић III2 

Пролеће 

Птичице певају веселе песме 

к'о кад вода тече из чесме. 
 

Скаче жаба, 

узлеће кос, 

пролеће је сад 

и можеш ходати бос. 
 

Зима више није ту, 

сва се деца радују. 

Све је весело  

и свуда је шарено. 

 

Никола Милошевић III2 

Пролеће   

Отишла је зима и однела снег. 
 

Зелене се ливаде шуме и брег. 
 

Пролеће је стигло све на ноге дигло. 
 

Радосни су сви, све је пуно љубави.   

 

Тијана Пошмуга III2 

Да имам крила 

Да имам крила обишла бих читав свет. 

Хтела бих да завирим свуда где живе моји 

вршњаци. 

Ако је неко тужан, утешила бих га, ако 

је неко усамљен, правила бих му друштво, 

или ако је неко болестан, помогла бих му да 

се излечи. 

Волела бих да одем у Сибир и да видим 

како је када месецима влада дан. 

Било би супер да могу да лебдим изнад 

облака, да летим са неким лептирићем. Сваког 

дана бих посећивала мог малог брата и сестру 

у Црној Гори. 

Чак и ако се не деси нека чаролија, 

некад је довољно да сам срећна и насмејана 

па да се осећам као да имам крила. 

 

Анђела Стојановић II2 
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Представљамо ђаке осмаке 
 

У овом броју школског листа представљамо ученике осмог разреда. Ту су састави на 

тему Растанк се приближава, прича о најбољим ђацима и о прослави матуре.  

Растанак се приближава 

За месец дана ће се завршити осам година које смо провели заједно у истом одељењу. 

На почетку нам се година чинила дугом и никако да се заврши, а сада изгледа као да су 

пролетеле за један трен. Кажу да је најлепше доба живота баш ово – ђачко. И јесте – 

безбрижно и лако.   

Раније сам једва чекала да се заврши школски дан, па месец, па година и да скинем 

терет школских обавеза. Сада је сваки нови дан све краћи, а растанак се вртоглавом 

брзином приближава и не може избећи. Растанак ће нас раздвојити и означити крај једног 

дружења. Истовремено, њиме ће започети нешто ново, нови пут и припрема за будући 

животни позив. Али, сви ћемо се дуго сећати основне школе и чувати успомене на њу. 
 

Христина Поповић VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Растанак се приближава 

Иако ми се чинило да је све сјајно и бајно и да ће трајати заувек, није баш тако. Таман 

кад сам одлучио да направим још један корак, да будем одлучан и да остварим сан, схватио 

сам да је прошло осам година, осам разреда, брзо и неприметно. И као да је сав мој труд 

био узалудан, све оно време када сам на различите начине покушавао да освојим њено 

срце, наизглед недодирљиво и неприприступачно. 

Још мало и завршавамо осми разред и долази дан када се растајемо. Неће бити 

заједничких школских дана, дружења, љубави. Идемо свако на своју страну. Кад се будемо 

случајно срели казаћемо једно другом „Ћао!“ као странци. Да ли ћемо бити пријатељи? Не 

верујем. Наћи ћемо нове пријатеље, ново друштво, као да ништа раније није постојало. 

Такви су сви растанци, тешки и болни. Можда тако треба - оставити прошлост и 

живети за сваки нови дан који ће доћи. Били смо ђаци у основној школи и то је прошло, али 

нови почетак нас чека...  

Данијел Јовановић VIII2 

Представљамо 
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Ђак генерације и такмичење 
 

Ђак генерације за школску 2015/2016. 

годину је ученица Христина Поповић. О њеном 

успеху на такмичењима пише за Чаролије 

наставница географије Радица Јаћимовић. 

Такмичење из географије

У суботу 21. маја 2016. године 

организовано је Републичко такмичење из 

географије у Свилајнцу у школи „Јован 

Јовановић Змај“, на ком је учествовала 

ученица осмог разреда Христина Поповић. 

Она је на градском такмичењу освојила 94 

поена и друго место. 

После регистрације ученици су били 

распоређени у учионицама. Домаћини су 

били јако срдачни и гостопримљиви, а 

показали су и да су веома креативни. У 

ходницима школе су организовали изложбу 

у чијој су поставци били панои, 

фотографије, географске карте, макете 

вулкана и рељефа, разне илустрације и сл. 

Добродошлицу нам је пожелео 

директор школе, а затим и председник 

Српског географског друштва Мирко Грчић 

и прогласио почетак такмичења. Док су 

ученици радили тестове, за наставнике 

географије је било организовано стручно 

предавање. Прво је говорио Милан 

Јоксимовић, начелник Школске управе 

Београд, а затим председник Српског 

географског друштва Мирко Грчић. 
 

После предавања и такмичења учени-

ци су заједно са предметним наставницима 

отишли у обилазак Природњачког центра 

који се налази у непосредној близини 

школе. Организатори су нам саопштили да 

ће резултати бити истакнути око 16 сати, 

па смо искористили слободно време и 

обишли манастир Манасију који је од 

Свилајнца удаљен око 30 km. Ученица 

Христина Поповић је била одушевљена 

посетом и захвалила се на овом поклону.  

 

Вратили смо се у заказано време и 

сазнали коначне резултате. Христина је 

постигла најбољи успех из географије који 

је икада остварио неки ученик наше школе 

освојивши 74 поена и учинила ме веома 

поносним наставником. 

Пожелела сам јој много среће у даљем 

образовању и захвалила се за сва 

географска стремљења. 
 

Радица Јаћимовић,  

наставник географије 
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Најбољи ђаци 

Најбољи ученици осмог разреда наше школе и одељењске старешине присуствовали 

су 27. јуна 2016. године традицоналном пријему за носиоце Вукове дипломе и ђаке 

генерације основних и средњих школа. Сви ученици су добили Похвалнице од председника 

градске општине Сопот, носиоци Вукових диплома Јелена Марковић VIII1, Урош Јовановић 
VIII1 и Данијел Јовановић VIII2, сет књига нобеловца Иве Андрића, а Христина Поповић VIII2, 

ђак генерације, књигу „Чаробна Србија“. 

После пријема направљена је заједничка фотографија испред зграде Општине1. 
 

 

                                           
1 Фотографије су преузете са веб стране Општине Сопот, http://www.sopot.org.rs/index.php/18-2008-11-22-13-02-
12/487-2016-06-27-12-11-51 



Школски лист Чаролије, страна 30 

 

Матура 

Још једну генерацију 

осмака испратили смо 23. 

јуна 2016. Испред улаза у 

школу директорка школе 

је у сарадњи са разредним 

старешинама организовала 

свечану доделу диплома и 

похвалница које су учени-

ци осмог разреда освојили 

учествовањем на такми-

чењима из разних пре-

дмета, као и свесрдним 

ангажовањем у појединим 

предметима током школо-

вања у вишим разредима. 

Један од родитеља се потрудио да 

својим рукотворинама украси свечани 

изглед стола на коме су стајале дипломе, 

као и књиге којима је школа наградила 

одличне ученике. Ђак генерације, као и 

ученици носиоци Вукове дипломе, добили 

су, поред књига, и пригодан поклон као 

успомену и захвалност што су својим 

трудом и успехом допринели угледу наше 

школе. 

 

Организатори прославе су се по-

трудили да, црвеним тепихом и осталом 

декорацијом, допринесу свечаној атмо-

сфери догађања којем су присуствовали и 

родитељи наших осмака.  

После доделе сведочанстава и 

диплома уследило је фотографисање, а 

потом су ученици наставили дружење са 

другарима, директорком и наставницима у 

једној од учионица где је била послужена 

вечера. Уз пуно смеха и песме, али и суза 

ученици су прославили завршетак осмого-

дишњег школовања. Плесали су и певали 

непрестано, а потом је уследио избор за 

Мис и Мистера матуре и награђивање ђака 

са највише успеха у школи. 
 

 

Ученици су били пуни дивних утисака 

и те вечери сви смо били као један разред, 

помало стегнут болом због растанка, после 

толико лепих заједничких година, али и 

испуњен радосним ишчекивањем даљег 

школовања. 

 

 

Зато, искрено и свим срцем желимо 

много среће и успеха нашој 2001/2002. 

генерацији. 
 

Јелена Стевановић и Марина Ружић 
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Јелена Марковић VIII1 

носилац Вукове дипломе 

и 

Марина Ружић 

одељењски старешина 
VIII1 

Данијел Јовановић VIII2 

носилац Вукове дипломе 

и 

Јелена Стевановић 

одељењски старешина 
VIII2 
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Урош Јовановуић VIII1 

носилац Вукове дипломе 
 

и 
 

Марина Ружић 
одељењски старешина VIII1 

Ученици осмог разреда 
испред школе 

 
Поклон осмака за директорку 

Ученици VIII2 
 

са одељенским старешином  
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Ученици осмог разреда и наставници на матури 
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Урош Јовановић, 
Тамара Глишић и 

Лазар Митрашиновић 
ученици VIII1 

на матури 


