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Лист ученика и наставника Основне школе „Милорад Мића Марковић” 

 

током реализације пројекта Породица и школа 
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Ликовни радови на тему Нова година и Долази нам Деда Мраз од којих су направљене честитке 

Ања Векић III3 

Ања Петровић I3 
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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је зимски број Чаролија и прилози о активностима из првог полугодишта 

школске 2016/2017. године: програми за обележавање важних дана и догађаја, излет за 

ученике петог и шестог разреда, одлазак у позориште, радионице за ученике и родитеље, 

гостовање на позоришном фестивалу итд. 

Посебне стране су посвећене пројектној и тематској настави, угледним часовима и 

радовима који су се нашли у Зборнику „Дигитални час 2016/2017“. 

У рубрици Из бележнице пронаћи ћете литерарне радове ученика писане за конкурсе 

„Писмо генералном секретару УН“ и „Космај – мој завичај“, а у рубрици Представљамо 

интервјуе са Томом Радовановићем и Томиславом Јовановићем, бившим ученицима наше 

школе који су разговарали са ђацима у Малој Иванчи и Поповићу. 

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

стваралаштво.  

Читајте, гледајте и уживајте! 

 

Редакција 

Ученици и наставници у Поповићу, јануар 2017. 

Час на снегу, а онда чај у учионици 
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Дешавања у школи 

Почетак школске године   

Мала Иванча 

Свечани пријем ђака првака приређен је 1. сеп-

тембра 2016. Како би им овај посебан дан учинили што 

радоснијим, прошлогодишњи четвртаци, заједно са 

својом учитељицом Сандром Пајић, припремили су 

пригодну приредбу. Учитељица је ђаке прваке увела у 

учионицу, где су их сачекали припремљени поклони 

(сталак за оловке у коме су се налазили: оловка, 

гумица, играчка изненађења и укусни слаткиши) и 

честитке, а затим, родитеље и њих поздравила и 

пожелела им добродошлицу и успешну сарадњу у 

наступајућем периоду. Сви заједно уживали су у приредби у којој је било доста глуме, игре, 

песме и рецитација. Након тога, све присутне је поздравила педагог школе и пожелела 

успешну школску годину. Прваци су остатак првог школског дана провели са својом 

учитељицом. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда након појединачних активности са својим 

учитељима, окупили су се како би заједно сумирали утиске са летњег распуста. Сви су били 

срећни, одморни и располежени за причу, а затим и за прављење првог заједничког плаката 

у новој школској години. Ђаци су добили мале папирне бродиће, на којима су писали једну 

реченицу у вези са распустом, а затим су на јарболима цртежом пренели своје утиске са 

летовања. Сви мали бродићи су спојени и од њих је направљен један велики као симбол 

лета које је иза нас. 

Сандра Пајић и Гордана Косанић, наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Мали Пожаревац 

Ове године гости школе у Малом Пожаревцу били су представници СУБНОР-а који су 

учествовали у организацији пријема ђака првака. Директорка школе Ксенија Илић је 

поздравила децу, пожелела им срећан полазак у школу и упознала родитеље и децу са 

гостима. Затим су се присутнима обратили председник ГО СУБНОР Београда пуковник Бора 

Ерцеговац и председник СУБНОР Сопота Раде Стевановић, а поклон пакете деци су 

поделили чланови делегације. Родитељи нису крили одушевљење да се неко у ова тешка 

времена сетио њихове деце. У наставку програма деца старијих разреда су добродошлицу 

првацима пожелели једним рециталом. 

Ксенија Илић, директор 

Дешавања у школи 
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Дан писмености 

Поводом обележевања Међународног 

дана писмености, 8. септембра, за ученике 

III2 и IV2 одржан је 20. септембра 2016. час 

у Библиотеци града Београда, огранку у 

Малом Пожаревцу. Библиотекар Слађана 

Галушка и наставнице Тања Ћирковић и 

Босиљка Ћорковић разговарале су са децом 

о значењу појма писмености некад и данас 

и о важности стицања вештина нових 

писмености, као што су информациона, 

медијска, дигитална.   

 

Домаћица Мира Ребић је представила 

неколико књига у вези са историјом писма, 

књига и библиотека из којих су ђаци 

читали кратке одломке, а затим разгледали 

илустрације. То је био повод да се говори и 

о читалачким навикама и кућним библио-

текама, али и о електронским књигама и 

електонским библиотекама и да се ученици 

позову да више читају. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Позоришна представа 

Последње недеље септембра запутили 

смо се у Београд у ресторан „Велика 

Скадарлија“ на представу по тексту књи-

жевнице Исидоре Бјелице, а у извођењу 

глумице Љиљане Јакшић, под називом 

„Скадарлијка“. У њој је главни лик Ружа, 

продавачица ружа, чије су и мајка и 

прабаба продавале руже на Скадарлији и 

знале све тајне наших, али и светских 

уметника који су често посећивали ову 

боемску четврт. 

Представа је шаљива, са доста хумо-

ра, препуна динамичних обрта и непозна-

тих и занимљивих информација о љубавима 

славних. Након завршетка, присутни су 

куповали руже и поклањали их једни 

другима. Посету смо завршили заједничким 

фотографисањем са глумицом.  

Пре почетка представе посетили смо 

Београдску задругу, велико архитектонско 

дело које је настало заједничким радом 

Николе Несторовића и Андре Стевановића. 

Она је једна од најлепших грађевина у 

Београду, недавно је рестаурирана, али је 

задржала ренесансни стил. Ту смо видели 

макету Београда на води. Прошетали смо се 

Променадом која је веома лепо уређена и 

са које се пружа диван поглед на Београд.  

Трамвајем смо отишли до Скадарске 

улице. Посетили смо и кућу Ђуре Јакшића, 

мала је и састоји се од две просторије.  

Ово прелепо искуство омогућили су 

нам наставник историје Слободан Карано-

вић и наставница српског језика Софија 

Зећовић и захвални смо им на томе. 

 

Сандра Пошмуга VII2 

Николина Петровић VII2 

Лука Милошевић VIII2 
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Дани европске баштине 

Дани европске баштине 2016. и у 

оквиру њих Дан европских језика, 26. 

септембар, обележени су бројним 

активностима у школи. 

У Малом Пожаревцу су организовани 

часови у огранку Библиотеке града 

Београда „Љубивоје Гајић“ за ученике II2, 

IV2 и VII2,  27. и 30. септембра. Тема 

разговора била је културна баштина и 

важности њеног очувања. Ђаци четвртог и 

седмог разреда су наводили примере 

активности кроз које учествују у очувању 

културног наслеђа Србије, као што су 

читање књижевних дела и неговање 

матерњег језика, учење о народним 

обичајима и играма у фолклорној групи и 

сл. Такође, разговарали су и о важности 

учења страних језика и познавања других 

култура. Ученици другог разреда су 

разгледали и прелиставали дечије часописе 

као што су „Школарка“, „Ђачко доба“, 

„Полетарац“. Највише им се допао „Крцко“ 

у коме постоји много занимљивих и 

едукативних текстова. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Европски дан језика 

У школи у Поповићу је 30. септембра 

2016. године поводом обележавања 

Европског дана језика одржан тематски час 

за ученике од првог до четвртог разреда. 

Имали смо прилику да се упознамо са 

изгледом застава, културом, обичајима, 

обележјима, симболима, као и поздравима 

и изразима на матерњем језику већине 

европских земаља. Ученици су се заиста 

потрудили, па су се за овај тематски час 

опремили националним костимима 

појединих земаља, или су се обукли у боје 

одређених застава. Представљали смо 

европске земље, правили пано и решавали 

задатке на радним листићима.  

 

Поред учења, час је садржао и 

такмичарски део. Наставнице енглеског 

језика, Александра Ковачевић и Јелена 

Стевановић, припремиле су квиз из опште 

културе. Ученици су се поделили у тимове, 

а сваки је представљао једну европску 

земљу. Квиз се састојао од два дела и сва 

питања су постављана на енглеском језику. 

Први део квиза се односио на познавање 

занимљивости о Енглеској, Шпанији, 

Италији, Француској, Немачкој, Русији и 

многим другим земљама. 

Други део, о познавању Србије, 

припремиле су учитељице Ружица Будим-

кић и Сања Петровић. Ученици су показали 

изузетно знање и тачно одговарали на 

питања, како о Србији, тако и о другим 

европским земљама. Након опште културе, 

прешли смо на музичко такмичење. 

Ученици су имали задатак да на основу 

дела песме који чују, препознају земљу из 

које песма потиче. Заједно смо певали 

„Каљинку” и играли сиртаки. 

На крају дана смо, као прави Енглези, 

пили енглески чај са млеком уз путер-кекс. 

Сјајно смо се забавили и уз игру учили. 

Жељно ишчекујемо будућа дружења! 
 

Александра Ковачевић, наставник  
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Дан језика  

У оквиру Дечије недеље, а поводом 

Дана европских језика, у нашој школи је 3. 

октобра 2016. године уприличен један 

колажни, полилингвистички час. Учество-

вали су ученици од петог до осмог разреда 

са својим рецитацијама, песмама и дијало-

зима на енглеском, француском, руском, 

српском, немачком и македонском језику.  

Они су кратко представили и културу 

земље на чијем језику су говорили. 

Посебно нас је обрадовало што се нашем 

позиву одазвала госпођа Нела Ђорђевић, 

Рускиња, која сада живи у Србији и чији 

син Марко је наш ученик и такође је 

учествовао у рецитовању на руском језику. 

Нела Ђорђевић нам је кратко на српском и 

руском језику говорила о сличностима и 

малобројним разликама између руске и 

српске културе и језика и о свом брзом 

прилагођавању нашој средини. 

За крај, деца су уживала у караокама 

на македонском и енглеском језику и у 

занимљивом квизу, где су путем асоција-

ција везаних за живот неке познате лично-

сти из света књижевности, музике, филма, 

науке и спорта, различитих европских 

култура, одгонетали о коме је реч. 

 

Амбијент у коме се све одвијало био је 

адекватно декорисан. Деца су се озбиљно 

потрудила да уз помоћ наставнице ликовне 

културе направе различите европске 

заставе и паное са речима добродошлице 

на многим језицима и различитим заним-

љивостима о тим истим језицима. 

Ово је било прво значајније обележа-

вање Дана европских језика у нашој школи 

и упркос неким импровизацијама, стекли 

смо лепо искуство, неке идеје за следећу 

сличну прилику и свест о томе да су деца 

радо учествовала и трудила се да својим 

самосталним радом допринесу што бољем 

програму.  

 

Верујемо да смо овим активностима 

остварили постављени циљ, а то је 

промовисање важности учења страних 

језика и комуникације међу људима 

различитих култура. 

Пројекат су организовале и деци 

помагале наставнице српског и страних 

језика, ликовне и музичке културе: Данка 

Стојановић, Марина Ружић и Живослава 

Панчић, Нада Аранђеловић и Маја Вучић. 
 

Данка Стојановић, наставник 

 

Марина Радосављевић VI1 



Школски лист Чаролије, страна 8 

 

Дечија недеља 

Дечија недеља на тему Нећу да бригам хоћу да се играм обележена је у свим објектима 

школе од 3. до 7. октобра 2016. године. Ученици старијих разреда су израдили ликовне 

радове на тему Дечија недеља. 

 

Мали Пожаревац 

Ученици су се првог дана упознали са 

циљем обележавања Дечије недеље и 

дечијим правима. Наредни дан је протекао 

у духу обележавања Дана европских 

језика. У сарадњи са наставником енгле-

ског језика ученици су правили заставе 

различитих земаља, цртали децу из 

различитих земаља и отиском својих шака 

на пано симболично позвали сву децу света 

на игру. У среду су ђаци од различитих 

материјала (лишће, крпице, кукуруз, 

јесењи плодови...) правили слике и 

показали своју креативност, а четвртак је 

био посвећен спортским активностима.  

Последњег дана ученици другог, 

трећег и четвртог разреда организовали су 

приредбу поводом пријема ђака првака у 

Дечији савез, а програму су присуствовали 

и родитељи ученика првог разреда. 
 

Љиљана Вићовац, наставник 
 

Мала Иванча 

Ученици првог разреда у Малој 

Иванчи су у понедељак разговарали о 

дечијим правима, а наредног дана су на 

ликовној радионици „Сви смо деца једног 

света“, израдили паное дечијих права и 

обавеза. Следио је дан у знаку игре, спорта 

и забаве. Четвртак је био дан за сарадњу 

са родитељима кроз радионицу „Јесење 

радости“.  

Последњег дана ученици су уживали 

играјући друштвене игре, а наком тога је 

уследио њихов свечани пријем у Дечији 

савез уз честитке учитељице. 
 

Сандра Пајић, наставник 

 

Учитељи другог, трећег и четвртог 

разреда су организовали активности чији је 

циљ био да покажу ученицима што више 

игара, којимa би могли да испуне слободно 

време код куће или време на одмору у 

школи. Тако су деца упознала школу као 

место где могу да покажу своје способности 

и да кроз игру науче да побеђују и губе. 

Првог дана ђаци су се упознали са 

важношћу обележавања Дечије недеље. 

Други дан је протекао у играма у школском 

дворишту, а наредни у игри „Потрага за 

закопаним благом“. У четвртак су ученици 

плесали, сваки разред своју кореографију 

на одабрану музику, а на крају су одиграли 

заједнички плес. Игре „Ко сам ја“ и 

„Занимљива географија“, као и вредновање 

активности током ове недеље, обележиле 

су петак.  

 

Детаље о току Дечије недеље и 

презентације и наставни материјал можете 

пронаћи у прилогу наставнице Гордане 

Косанић на блогу Моја мала дружина. 
 

Гордана Косанић, наставник 

https://gocateacher.wordpress.com/
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Дечја недеља у Поповићу 

 

Дечија недеља је обележена 

активностима од 3. до 7. октобра у 

којима су учествовали ученици, 

њихови родитељи и наставници.   

Дан дечијих права 

Са ученицима смо разговарали о 

дечјим правима, а затим су деца на папи-

рима у боји исцртала руке, изрезала их и 

на њима исписали дечија права. Посебно су 

издвојили право на дружење, па су на 

преосталим шакама исписали своја имена и 

презимена. Онда су их поставили на пано и 

направили изложбу. 

Игре без граница 

Посетили смо другаре у другој школи 

у Поповићу, која се налази на мање од 2 

km далеко од наше школе, на Друминама, а 

припада Основној школи „Цана Марја-

новић“ у Раљи. Припремили смо поклоне, 

лептириће од хамера на чијим смо крилима 

исписали поруке другарства. Домаћини су 

се обрадовали поклонима, лепо нас 

дочекали и повели у разгледање школе. 

Упознавање је настављено у учионицама уз 

бомбоне којима су нас послужили.  

На школском терену су организоване 

игре без граница. Екипе су биле мешовите. 

Ученицима је најзанимљивија игра била 

скакање у џаковима. Дружење смо 

завршили игром „између две ватре“. Сви 

ученици и учитељи су добили дипломе за 

ширење пријатељства. 

Уређење школе 

За ову активност смо ангажовали и 

родитеље. Прикључили су нам се и 

предшколци и њихови родитељи. Поделили 

смо се у групе. Деца су припремала 

материјал за паное, уређивала учионице и 

са предшколцима, израђивала украсе од 

теста. Једна група је са учитељицом Сањом 

на стубовима испред школе исписивала 

слова бојом за бетон. Друга група, у којој 

су били и родитељи и учитељица Ружа, 

сређивала је школску библиотеку. 

Радионица Вашар - некад и сад  

У радионици су учествовали ученици, 

предшколци и њихови родитељи подељени 

у пет група: бомбонџије, корпари, грнчари, 

јувелири и пекари. На листу папира деца 

из сваке групе су прво написала шта знају 

о вашару, а затим шта би волели да 

сазнају. Разговарали смо о вашарима и 

гледали филм „Вашар некад и сад“, а онда 

је почело решавање задатака. Бомбонџије 

су украшавале лицидерска срца која је 

припремила учитељица Сања. Корпари су 

од теста и шпагета плели корпе. Грнчари су 

од глинамола правили различите предмете. 

Јувелири су од перлица израдили нару-

квице, огрлице, минђуше и прстење. 

Пекари су од теста умесили зеке, куце и 

маце које су украшавали. 

Уз музику и вредне и спретне руке 

деце и родитеља, настали су дивни пред-

мети које смо након изложбе упаковали и 

припремили за Новогодишњи вашар. 

На крају свих активности деца су на 

папирима уписала и шта су ново током ове 

радионице научила. 

Слатки дан - такмичење мама у 

припреми торти и колача 

Маме су дошле „наоружане“ кецељама 

и материјалом за рад. Док су припремале 

колаче, ученици су уређивали паное и 

одговарали на питања у шаљивом квизу. 

Све маме су проглашене победницама, јер 

су сви колачи били одлични, а онда смо 

заједно уживали у колачима и домаћем 

соку од вишања и зове. 

 

Ружица Будимкић, наставник 
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Недеља здраве хране 

Светски дан хране (16. октобар) и Дан 

јабуке (21. октобар) обележени су у 

Поповићу током Недеље здраве хране од 

17. до 21. октобра 2016. године.  

Ученици другог и четвртог разреда су 

на часовима српског језика описивали 

плодове јесени, а на часовима ликовне 

културе цртали, бојили и изрезивали воће 

и поврће за пано. Направили су пирамиду 

здраве хране на часовима света око нас и 

природе и друштва, а часове физичког 

васпитања су искористили за причу о 

здравом начину живота - правилној 

исхрани, хигијени и бављењу спортом. 

Певали су песме о јабукама. На часу чувара 

природе причали су о лековитом биљу и у 

торбице, које су направили од различитих 

тканина, ставили камилицу, липу, нану, 

жалфију, хајдучку траву и мајчину душицу. 

Оне ће остати у учионици да би биље 

мирисало и пречишћавало ваздух. 

Одржана је радионица на тему Јабука. 

Као припрема за њу, ученици су са бакама 

и декама разговарали о обичајима у вези са 

јабуком и сортама јабука код нас. Током 

радионице ђаци су радили у групама и 

решавали задатке: бојење и изрезивање 

јабука (други разред), писање састава на 

теме Чему служи јабука, Обичаји у Србији у 

вези са јабуком, Имена јабука у Србији 

(четврти разред). 

Последњег дана деци и учитељици су 

се придружили и родитељи који су 

припремили и донели здраву храну (воће, 

штрудле, ролат). Гости су били ученици 

одељења I3/III3 и учитељица Сања. Од воћа 

су направљени воћна салата и компот, а 

онда су се сви послужили. 

Закључак је да би се овакве здраве 

ужине могле припремати чешће у школи. 
 

Будимкић Ружица, наставник 

Дан јабуке 

Ученици млађих разреда из Малог 

Пожаревца и њихове учитељице су 21. 

октобра 2016. године били гости одељења 

Библиотеке града Београда у Малом 

Пожаревцу. Тамо су одржана два часа, за 

ученике првог и другог и за ученике трећег 

и четвртог разреда. Часови су били 

посвећени обележевању Дана јабуке. 

Књижничар Мира Ребић и учитељице 

су разговарале са ученицима првог и 

другог разреда о томе зашто се прославља 

овај дан и зашто је јабука важна у исхрани 

човека. Деца су рекла да треба јести јабуке 

које нису прскане. Ђаци су бојили јабуке 

од папира и тако представили разне врсте 

које су видели и које њихови родитељи 

гаје. Такође, причали су и старим сортама 

које се више не гаје у овом крају. На крају 

су папирне јабуке окачене изнад врата да 

украсе библиотеку. Ђацима је час био 

забаван и поучан. 

Час у библиотеци 

Ученици трећег и четвртог разреда су 

21. октобра 2016. године ишли у 

библиотеку. Тема часа је била Дан јабуке. 

Причали смо које је боје цвет и зашто је 

важно да једемо јабуке и да ли је боље 

прскати их или не. Читала сам на интернету 

о јабукама и нашла сам једну изреку 

„Јабука на дан и доктор је сувишан“. Мој 

тата узгаја јабуке и не прска их и онда су 

корисне и здраве. Ако их неко прска, онда 

их уништава. 

Разговарали смо о причи „Јабука“ 

Драгана Лукића, коју смо читали у првом 

разреду. Она је интересантна зато што 

јабука није хтела да је поједне било ко, па 

је отишла код једне девојчице која је била 

добра и хтела је да подели јабуку са 

братом. 

Час ми се веома свидео, јер до тада 

уопште нисам знала да постоји тај дан и 

зато што обожавам да једем јабуке. 
 

Анђела Стојановић III2 
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Излет 

У оквиру Плана и програма годишњих 

активности из географије организован је 

излет за ученике петог и шестог разреда 

наше школе 22. октобра 2016. године. 

Прва дестинација је био Београд. У 

Планетаријуму су ђаци посматрали проје-

кцију изгледа звезданог неба и слушали 

причу члана Астрономског друштва „Руђер 

Бошковић“ о васиони и занимљивим 

догађајима у њој. 

Уследила је шетња Калемегданом, 

горњим градом, и посета Природњачком 

музеју. Уз уводно предавање кустоса 

ученици су разгледали поставку животиња 

савана и шума умерених појаса . 

Поподне су ученици провели на 

природном добру Пољопривредног факул-

тета „Мали Дунав“ у Радмиловцу. У летњој 

учионици су гледали кратки филм о њему. 

Уз предавање стручних водича возили су се 

чамцем, пецали рибе и упознали рибљи 

свет Дунава посматрајући акваријуме. 

Веома срдачан и гостопримљив дома-

ћин, професор Пољопривредног факултета 

и оснивач природног добра Зоран 

Марковић, ученике је даривао органским 

јабукама са воћњака који узгајају студенти. 

 

 

Након тога наставили смо пут до 

Смедерева, деца су обишла Смедеревску 

тврђаву и упознала се са њеним 

историјским значајем. 

Излет је био успешан, ученици су 

упознали и проучавали нове крајеве и 

културно-историјске објекте и разговарали 

о њиховом значају, а бројним активностима 

повезани су садржаји више наставних 

предмета: географије, историје, српског 

језика, биологије и грађанског васпитања. 

 

Радица Јаћимовић, наставник 
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Драган Ољача VI 
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Месец књига и Месец школских библиотека 

Месец књига и Месец школских библиотека обележени су током октобра и новембра 

2016. Библиотекар и наставници су са ученицима разговарали о важности књига и читања, 

а организовани су и часови у Библиотеци града Београда, огранку „Љубивоје Гајић“ у 

Малом Пожаревцу на којима су ученици говорили о својим омиљеним књигама. На часовима 

ликовне културе ученици старијих разреда су цртали на теме Месец књига, Сајам књига и 

сл. Ученица Анђела Стојановић је писала о посети Сајму књига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета Сајму књига 

У суботу, 29. октобра 2016. године била сам на Сајму књига у Београду. Тамо је 

био огроман број људи, једва смо успели да погледамо све што смо планирали. 

Купила сам доста књига на српском, једну књижицу на енглеском језику и једну 

друштвену игру која омогућава да се на занимљив начин научи много ствари о 

главним градовима разних светских држава. 

Највише ме је обрадовало када сам за штандом „Пчелице“ видела песника 

Љубивоја Ршумовића, па сам радо купила његову књигу „Изволите у бајку са 

Пепељугом“, а песник ми је написао малу посвету. 

Након тога смо одгледали представу, у оквиру Фестивала стваралаштва младих, 

која се зове „Бајка о цару и славују“. Радња се догађа у старој Кини и веома је 

занимљива и духовита. Глумци су имали одличне костиме и говорили су текст који је 

био у римованим стиховима. Нарочито сам уживала у некој опуштајућој кинеској 

музици. 

Препуна утисака и веома уморна кући сам стигла кад је већ био мрак. Једва сам 

чекала да извадим и на миру прелистам све купљене књиге. 

Жао ми је што је Сајам књига само једном годишње. 
 

Анђела Стојановић III2 

Тијана Глишић VII1 
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Вук Караџић 

Тематски дан „Осташе нам после Вука 

лепа слова и азбука“, организован је 7. 

новембра 2016. године. Ученици првог и 

трећег разреда у Поповићу обележили су 

229 година од рођења Вука Караџића кроз 

садржај више наставних предмета.  

Циљеви часова били су: усвојити и 

проширити знања о животу и раду Вука 

Караџића, упознати некадашњи начин 

живота и школовања, развијати код деце 

интересовање за народно стваралаштво и 

подстицати читање народне књижевности. 

Час српског језика је започет игром, 

асоцијацијом, чије је крајње решење било 

Вук Караџић (Азбука, Народне умотворине, 

Животиња, Басне). После истицања циљева 

ученици трећег разреда су добили писани 

материјал о Вуковом животу и раду. 

 

Свако од ученика имао је посебан 

задатак, да проучи текст, издвоји битне 

информације и презентује разреду.  

Презентацију је пратила израда паноа 

са најбитнијим информацијама и сликама 

из Вуковог живота. 

За то време, ученици првог разреда су 

одгонетали загонетке и допуњавали 

пословице.  

На часу математике ученици су 

радили задатке са садржајима везаним за 

његов живот, док су на часу ликовне 

културе цртали Вуков портрет. Након тога 

ученици су имали квиз о томе што су 

научили. 
 

Сања Петровић, наставник 

Анђела Тошић V1 
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Дан просветних радника 

Учитељице у Поповићу су 10. новембра 2016. организовале дан замене улога са 

ученицима поводом обележавања Дана просветних радника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поводом Дана просветних радника договорили смо са учитељицом замену улога. Она 

је била ђак, а ми радници у школи. Сви смо са узбуђењем ишчекивали тај дан. Мени је 

додељена улога наставника математике. Нама „наставницима“ учитељица је поделила 

задатке, лекције, које треба да предајемо. Припремала сам се за час два-три дана 

замишљајући другаре испред себе и чинило ми се да сам спремна. На стварном часу је то 

било другачије. Ђаци су ме стално нешто запиткивали, а ја нисам била сигурна да ли су 

довољно разумели градиво. Онда сам прозвала „ученицу“ Ружицу Будимкић да уради један 

задатак на табли и објасни поступак. Она је то одлично одрадила. Била сам поносна што је 

час успео. Тог дана сам схватила каква је одговорност наставника и колико труда и рада он 

треба да уложи да би нас нечему научио. Свидео ми се посао наставнице математике и 

мислим да сам тог дана била веома важна. 

Теодора Будимкић IV3 

 

Била сам педагог. Делила сам са 

„директором“ Банетом кацеларију, смештену у 

школској библиотеци. Разговарали само са 

ученицима Александром Љубичићем и Вуком 

Кузмановићем. Они не доносе редовно домаће 

задатке и слабо вежбају код куће. Посавето-

вала сам их како да уче и распореде време за 

учење. Директор Бане им је говорио о одгово-

рности. Они су све разумели, али нисам 

сигурна и да ће нас послушати. Обишли смо 

учионице да проверимо да ли је све у реду. 

Тог дана сам имала своју канцеларију и то је 

оно што ми се посебно свидело. 
 

Тамара Будимкић IV3 

За Дан просветних радника 

била сам библиотекарка. Тог дана 

су ми долазила три ученика по 

књиге. Двоје од њих су тражили 

лектиру, а Ања Векић је тражила 

неку занимљиву књигу коју ће 

читати у слободно време. Препору-

чила сам јој „Леси се враћа кући“ 

зато што сам је ја прочитала и баш 

ми се свидела. Ђацима другог 

разреда сам дала енциклопедије за 

час света око нас. С обзиром да 

много волим да читам књиге тог 

дана сам баш била поносна јер сам 

била библиотекарка. 
 

Емилија Радовановић IV3 

 

За Дан просветних радника била сам 

наставница природе и друштва. Причала 

сам ђацима о подели живог света. После 

тога су ученици радили задатке у радним 

свескама. Осећала сам се фантастично. 

Овај дан ћу дуго памтити. Учитељица је 

била ђак и морала сам да је опоменем зато 

што је причала са другарицом у клупи. Дан 

је за мене био веома важан јер сам замењи-

вала учитељицу и помогла другарима да 

науче нешто ново. 
 

Андријана Петровић IV3 

 

Тога дана сам у школу дошла 

као наставница ликовне културе. 

Предавала сам о основним и изведе-

ним бојама. Мешали смо боје и 

добијали нове. Разређивањем смо 

добијали нијансе једне исте боје. 

Била сам добра наставница, а и 

другари су ми то рекли. Највише ми 

свидело што је учитељица била ђак 

и што сам јој ја била учитељица. 
 

Јована Косанић IV3 

 

Обележили смо Дан просветних радника, који се у Србији прославља на дан рођења 

Вука Караџића, 8. новембра. Разговарали смо о занимањама у школи и добили задатке. 

Директор Бане и педагог Тамара су примале децу на саветодавни разговор, секретар Аца и 

администартивни радник Лука су припремали материјал за састанак, домар Јоца је 

поправљао намештај, ложач Кики грејање, а теткице Ања и Данијела су средиле школу. 

Остали ученици су били наставници. Учитељице су данас биле ђаци. У понедељак смо 

имали час у библиотеци код библиотекарке Eмилије. 
 

Ученици I3/III3 и II3/IV3 
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Ми смо биле наставнице света 

око нас, чувара природе и музичког. 

Пошто и наше учитељице неке теме 

обрађују заједно и ми смо се удружиле 

и заједно одрадиле. Разговарали смо о 

биљном и животињском свету, угроже-

ним биљкама и животињама и научили 

смо песму Ми чувари природњаци. Час 

нам је баш био занимљив. Тог дана смо 

имале велику трему. На почетку смо се 

мало стиделе, а касније је било баш 

лепо. Волеле бисмо да једног дана 

будемо учитељице. 
 

Нађа Ђаковић, Анђела Пантелић 
и Теодора Радовановић II3 

Био сам домар и много посла. Алат и 

радну блузу сам донео од куће. Поправио 

сам једну браву и један троугао и зашра-

фио две столице и сви су ме похвалили 

због тога. Остало време сам проводио код 

теткица Ање и Данијеле. 
 

Јован Кузмановић II3 

 

Био сам ложач. Пошто се стално 

играм алаткама код куће, тог дана сам 

могао да их донесем у школу и покажем 

другарима. Нисам имао много посла, јер 

смо инсталацију за парно грејање 

проверили пре грејне сезоне. Само сам на 

једном радијатору испустио мало ваздуха 

јер се направио чеп. 
 

Кристијан Марјановић II3 

 

За дан просветних радника био сам 

административни радник. Искуцао сам 

један ученички састав за конкурс. 
 

Александар Љубичић IV3 

Одабран сам да будем директор за дан замене улога са учитељицама. Пошто ми 

је било потребно одело, дигао сам целу кућу на ноге, али узалуд. На крају смо нашли 

један наранџасти џемпер, а учитељица се љутила што нисам понео одело. 

Ђаци су се помало уплашили улога које треба да играју, али сви смо били 

савршени. Моја задужења су била: седети у зборници, проверавати да ли је све у 

реду на часовима и трчати за ђацима. Педагог Тамара и ја смо седели у нашој 

канцеларији, која је била смештена у библиотеци и примали ђаке на разговор. Било је 

мало досадно седети тамо. Сви ученици су били добри, али Аца и Вук опет нису 

урадили домаћи задатак. Аца је био добар и слушао шта причамо, а са Вуком је било 

као да играмо шуге. Три пута је бежао са разговора и ми смо трчали за њим кроз хол 

до учионице. Морали смо да одемо до праве учитељице да нам помогне да решимо 

проблем. Најзад је Вук обећао да ће се поправити.  

На часовима који су држали ђаци било је галаме, као да је све то нека игра. Вук 

је био немиран, а мени је све то било помало смешно. Ипак, сви часови су се добро 

завршили. Бити директор за мене је била част. 
Бранислав Васић IV3 
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Дешавања у школи 

Предавање о безбедности у саобраћају 

За ученике првог разреда у Малој Иванчи одржано је предавање о безбедности у 

саобраћају у организацији ЈКП „Паркинг сервис“ из Београда, 8. новембра 2016. Ученици су 

најпре износили своја знања о основним правилима понашања у саобраћају (где и на који 

начин се прелази улица, ко и на који начин регулише саобраћај и др.). Након тога, 

предавач им је на интересантан начин говорио о одговорном и опрезном понашању у 

разним саобраћајним ситуацијама, поштовању саобраћајних знакова и прописа, као и о 

последицама неодговорног понашања. По завршетку ученицима су уручени поклони: 

сигурносни прслуци и илустровани приручници о безбедном понашању у саобраћају. 
 

Сандра Пајић, наставник 

Дан толеранције 

Поводом Дана толеранције, 16. новембра, за ученике I1 у Малој Иванчи организована 

је радионица под називом „Поштујемо различитост“. Како би што јасније разумели и 

развили свест о разликама међу људима, које су наше право богатство, ђаци су одгледали 

анимиране филмове на тему толеранције. Цртани филмови на прикладан начин 

представљају приче и ситуације са којима се свакодневно сусрећу лица са одређеним 

инвалидитетом и особе ромске националности. Након тога разговарали смо о ситуацијама са 

којима се ученици свакодневно сусрећу, а у којима можда нису били довољно толерантни, 

или њихова различитост није наишла на толеранцију. Било је значајно чути њихова 

искуства и кроз њих учити. 

После разговора деца су добила цртеже на којима је воће, тј. свако од њих је добио 

половину једне врсте воћа са задатком да је обоји и украси по својој жељи. По завршетку, 

половине истог воћа смо спајали како бисмо добили једну воћку обојену на различите 

начине. Суштина ове активности била је да ученици на конкретном примеру уоче 

различитост. Радовима смо украсили пано, 

постављајући их тако да, када се половине 

отворе, испод сваког цртежа се налазе речи које 

асоцирају на толеранцију (љубав, поштовање, 

разумевање, осећајност, савет и помоћ). 
 

Сандра Пајић, наставник 

О толеранцији и књигама 

Међународни дан толеранције обележен је 

у нашој школи заједничким часовима библиоте-

кара и наставника током друге половине 

новембра. За ученике четвртог, шестог и осмог 

разреда организоване су радионице на којима 

су се ђаци подсетили значења појма 

толеранција и разговарали о поштовању и 

уважавању разлика које постоје међу људима. 

Део активности било је и упознавање деце 

са садржајем збирке прича „Риба риби гризе 

реп“ Јасминке Петровић и романа „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ и „Лето када сам 

научила да летим“ исте ауторке. Јунаци ових књига пролазе кроз различите ситуације и 

авантуре и решавају бриге које их муче, уче да буду толерантни и да поштују различитости 

и схватају да је свет леп управо зато што разлике постоје. Ученици су разматрали примере 

толерантног и нетолерантног понашања у једној од прича у збирци, или поглавља романа, а 

затим и у свом окружењу. Овим је започела и реализација програма пројекaта за 

подстицање деце на читање „Оштро Перце“ и „Читам, па шта?“. 

Часови са ученицима III2, IV2 и VIII2 одржани су у одељењу Библиотеке града 

Београда у Малом Пожаревцу и тиме је настављена успешна сарадња између школе и јавне 

библиотеке. 

Слађана Галушка, библиотекар 

Дешавања у школи 
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Позоришни фестивал 

По први пут ове школске године наши ученици су наступали на некој позоришној 

манифестацији ван наше Општине. У питању је Школски позоришни фестивал који већ пет 

година организује ОШ „Диша Ђурђевић“ из Вреоца код Лазаревца. Нашу школу је 

представљала мала трупа ученика седмог разреда који су последњег дана фестивала, 8. 

децембра 2016, извели петнаестоминутни одломак из Трифковићеве комедије „Избирачица“. 

У овом првом наступу и великој конкуренцији од 22 представице нисмо освојили никакву 

награду, али ученици који су учествовали заслужују све похвале за оно што су показали на 

сцени и носе врло корисна искуства за будући рад. Мали глумци су до Вреоца путовали у 

пратњи директорке школе и наставнице српског језика. На крају треба поменути и врло 

љубазне домаћине који су нас топло примили и који су били поносни што се њиховом 

фестивалу шире границе.  

Данка Стојановић, руководилац драмске секције 

Међународни дан планина 

Међународни Дан планина 

обележили су 12. децембар 2016. 

године у Малој Иванчи ученици другог, 

трећег и четвртог разреда у и њихови 

учитељи током неколико заједничких 

часова. Деца су сазнала и научила 

понешто ново о највишим врховима 

наших планина, о разноврсном биљном 

и животињском свету, као и о културно-

историјским споменицима. 

Учитељи су претходно упутили 

ђаке да прикупе одговарајући материјал (занимљиве текстове, слике) у вези са планинама 

Србије и да поред уџбеника користе и интернет и тако се оспособе да на лакши и 

занимљивији начин дођу до нових информација. 

Дружење је започело разговором о значају обележавања овог датума, а ученици су 

подстицани да износе лично мишљења и став и дођу до одређених закључака, на пример: 

- са планина нам долази највећа количина слатке воде, 

- планине су станишта различитих биљних и животињских врста, 

- велики број становника Србије живи у планинским пределима. 

Даљи рад ученици су наставили радећи у групама, а свака група је носила име једне 

наше планине, коју је требало да истраже. Затим су вође групе говориле о одликама 

планина, а њихови помоћници су на карти Србије лепили „модел“ планине, одређивли 

правац простирања, назив и висину највишег 

врха. Након излагања свих група, ђаци су 

вредновали активности кроз разговор о тимском 

раду и доприносу сваког члана групе у раду. 

Дружње је завршено састављањем песмица 

о нашим планинама. 
 

Гордана Косанић, наставник 

Фрушка гора  

Кад се роди сунце и кад дође зора  

најлепше заблиста наша Фрушка гора. 

Волим твоје долине и брда 

сваку грану што је ветар мрда 

зеку, срну и пчелица рој 

песму птица, сваки кутак твој. 

Неки воле језеро и море,  

ја највише поља Фрушке горе. 

Свако дрво кад зашумори 

то са нама Фрушка гора збори. 
 

Катарина Козић II1 

С 

Марија Стојановић II1 
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Новогодишња приредба 

У петак, 30. децембра 2016. у Дому 

месне заједнице у Малом Пожаревцу, 

одржана је новогодишња приредба. То је 

догађај који полако добија традиционални 

карактер, јер је организован по други пут 

и има подршку свих мештана села, као и 

управе Општине Сопот која је ове године 

реновирала салу у којој се приређују 

приредбе. 

У програму је учествовао велики број 

деце која су показала своја умећа у 

рецитовању, инструменталном извођењу и 

глуми, а нарочите симпатије бројне 

публике побрали су наступи младих 

фолклораша који су у оригиналним 

разноврсним ношњама одиграли четири 

игре и пријатно загрејали новогодишњу 

атмосферу. Њих су предано припремали 

кореографи из КУД-а Шумадија из Влашке, 

а остатак врло успешног и занимљивог 

програма је припремала и координирала 

учитељица Љиљана Вићовац. Свима који 

су допринели реализацији овог програма 

млади водитељи су у име мештана топло 

захвалили. 

Утисци свих присутних су били врло 

позитивни и сви верују да ће Мали 

Пожаревац наставити да негује ове 

новогодишње свечане програме. 
 

Данка Стојановић, наставник 
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Наградни конкурс Поште Србије Пиши Деда Мразу 

Пошта Србије је 14. пут 

заредом организовала овај конкурс 

који је трајао од 3. новембра до 3. 

децембра 2016. године. Осим 

подстицања деце да кроз игру уче 

и развијају креативност, циљ 

конкурса је био и да уведе децу у 

свет одрастања кроз писмо, 

културу писања и писменост.  

Ученици првог разреда из 

Мале Иванче, потрудили су се да, 

како речју, тако и линијом и бојом 

потврде своју креативност, машто-

витост и духовитост и напишу 

писма Деда Мразу и учествују у 

овом конкурсу. 

Писма су написана, адре-

сирана и послата Деда Мразу.  

Пред сам почетак распуста, 

Деда Мраз је ђаке обрадовао 

пригодним захвалницама за уложен труд и пожелео им 

срећну и успешну школску годину. 

 

Сандра Пајић, наставник 

Нова година 

У одељењу I1 у Малој Иванчи у среду, 28. децембра 

2016. реализован је тематски дан посвећен Новој години.  

На часу српског језика је обрађена песма „Срећна Нова 

година“ Душана Радовића. Ученици су инспирисани нового-

дишњим жељама из песме смислили своје, а странице у 

свескама украсили пригодним новогодишњим илустрацијама. 

Након тога уследила је израда новогодишњих честитки.  

Током часа Математике ученици су у наставном листићу 

„Чекамо Деда Мраза“ решавали задатке са ликовима, 

догађајима и обичајима који се везују за Нову годину. На тај 

начин је предвиђена наставна јединица интегрисана у 

тематску наставу, а решавање оваквих задатака је 

ученицима било посебно занимљиво. 

Час ликовне културе био је посвећен прављењу 

новогодишњих поклона од материјала које су ученици 

претходно донели (шарени украсни папири, празне кутије, 

колаж папир, украсне траке) и декорације за учионицу у 

виду бојења и украшавања новогодишњих капица, чарапа и 

украса за прозоре. Током свог креативног рада ученици су 

уживали слушајући песме о Новој години, претходно 

обрађене на часовима музичке културе.  

На часу слободних активности ученици су увежбавали 

драматизацију текста „Новогодишње жеље“, чије је 

извођење планирано и реализовано у петак, 30. децембар 

2016. на новогодишњој приредби уприличеној за родитеље.  

У позитивној празничној атмосфери остатак тог 

времена провели смо у заједничком дружењу са родитељима 

и уживали у припремљеном послужењу, а затим се 

поздравили, пожелели једни другима најлепше новогодишње 

жеље и мирно отишли на зимски распуст. 

 

Сандра Пајић, наставник 

Ученици I1 
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У одељењу I1 

Школски семафор дисциплине 

Дисциплина је неопходна да би одељење функционисало као заједница. Основно 

питање је какву дисциплину желимо успоставити и којим се средствима она постиже.  

У одељењу треба тежити постизању демократске дисциплине која подразумева 

равноправно укључивање свих ученика у одељењу. То значи да учитељ треба ученике да 

мотивише да се на активан и одговоран начин укључе у сва битна питања која се односе на 

функционисање и рад одељења. Tako се омогућава ученицима да развију способност 

доношења одлука, правих избора и развијање самоконтроле. У сваком одељењу најчешће 

се јављају мањи дисциплински прекршаји као што је причање на часу, ометање друге деце 

у раду, а понекад и агресивно понашање. Овакве проблеме углавном решавамо разговором 

са ученицима, али се они често и понављају. Како би рад у одељењу био складан, 

неопходна је дисциплина, а ту наилазимо на дилему којим средствима је најбоље постићи.  

Врло ефикасно се показао школски семафор дисциплине који је на самом почетку 

школске године уведен у одељење I1. Семафор се налази на паноу у учионици и сваки 

ученик, као и родитељи, имају увид у њега. На семафору сваки ученик има свој џеп са 

именом на њему. У џепове се стављају зелени, жути или црвени картони, у складу са 

понашањем ученика. Сви ученици на почетку недеље стартују са зеленим картонима, јер 

они означавају пристојно понашање. Жути картон упозорава да је понашање ученика у 

негативној промени, а црвени алармира да је понашање ученика неприхватљиво. На основу 

понашања ученика увели смо и награде. Ученик који током радне недеље покаже најбољи 

пример школског понашања и задржи зелени картон, на часу одељењског старешине добија 

награду у виду медаље коју носи у школи током наредне недеље и диплому-похвалницу за 

примерно понашање. 

За сада смо задовољни како семафор 

дисциплине функционише. Ученици су мотивисани 

наградом и похвалницама и труде се да поштују 

школска правила. Надамо се да ће тако и остати.   

Совице паметнице читање научиле 

Почетно читање је веома сложен процес. Пут 

од гласа до скупа гласова, односно слова, тј. речи 

које нешто значе, оптерећен је разноврсним 

препрекама. 

Успех у школи умногоме зависи од тога како је 

ученик савладао читање и писање. Увести ученика у 

вештину читања и писања значи оспособити га да 

разуме живот. Зато је важно да ученик првог 

разреда осети потребу за учењем читања и писања и 

да му тај задатак чини радост, а не оптерећење.  

Како би ученици постали мотивисани да 

вежбају читање увели смо награде и за најбоље 

читаче. На паноу у учионици налази се направљено 

дрво на коме су распоређене совице. Свако од ученика је на часу луковне културе своју 

совицу обојио по жељи, а затим смо на свакој од њих написали њихова имена. Најбољег 

читача, на основу заједничке процене, бирамо сваке недеље. На совицу са именом најбољег 

читача стављамо медаљу, тако да она буде видна и истакне ученика који је показао 

напредак у савладавању технике читања, а ученик добија диплому – похвалницу за 

најбољег читача недеље.  

Поред награда за најбоље читаче и оне који поштују правила понашања у школи, 

ученици су награђени и за најуредније свеске, педантан и посвећен рад у школи. 

Одличне реакције ученика на овакав вид постицања мотивације, а уз то и 

награђивања за њихов уложен труд и рад, као и осмеси на њиховим лицима када добију 

дипломе, поручују да са овом методом наставимо и даље.  

У плану нам је да до краја године сваки ученик добије шансу и буде похваљен у некој 

од области: математика, спорт, музика, цртање, активност на часу, креативна идеја и сл. 

 

Сандра Пајић, наставник 
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Свети Сава 

Велики православни српски празник посвећен Светом Сави прослављен је у нашој 

школи током целе недеље бројним активностима. У Малој Иванчи је 26. јануара 2017. за 

ученике од петог до осмог разреда организован квиз у вези са животом Светог Саве. 

У петак, 27. јануара, ученици и наставници су присуствовали литургуји у Поповићу и 

Малом Пожаревцу. У Поповићу је затим изведен и пригодни програм у ком су учествовала 

ђаци из Поповића и Мале Иванче. 

Централна прослава одржана је у Малом Пожаревцу у сали Дома месне заједнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Малој Иванчи је 26. јануара 2017. за ученике од петог до осмог разреда 

организован квиз. Екипа сваког разреда је имала четири члана, а одговарали су на 

питања у вези са животом Светог Саве. У сваком кругу је екипа која је освојила најмање 

поена испадала. У финалу су остале групе V2 и VIII1. Победило је V2 са једним поеном 

разлике. Сви учесници су награђени слаткишима, а победници су добили и књиге. 

Након квалификација, а пре финала, направљен је мали предах и док је узбуђење 

расло у ишчекивању победника, свим присутнима су представљени панои о Светом Сави 

које ученици радили по групама у свим одељењима и показали велику креативност. 

Након тога проглашене су победнице литерарног конкурса на тему Живот Светог 

Саве. Прво место освојила је Тијана Глишић, VII1, а друго Катарина Бранковић, V1. 
 

Ана Марковић V1 

Светосавска приредба је 

одржана у Дому културе у Малом 

Пожаревцу. Учесници су били 

ученици свих разреда, а у публици 

су били ђаци, наставници и 

мештани села. Програм је започео 

химном Светом Сави. Следиле су 

рецитације, песме и извођење 

драмских текстова у вези са ликом 

и делом Светог Саве. Разноликим 

костимима деца су очарала све 

присутне. 

Прослава Дана светог Саве је 

сваке године све лепша и боља. 
 

Ученици IV2 
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На часовима ликовне културе ученици свих разреда су цртали на тему „Свети Сава“ и 

„Средњевековне задужбине“. 
 

Анђела Тошић V2 
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Лидија Вуковић V3 

Јована Поповић VI2 
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Нина Алемпијевић и Анђела Симић VIII2 

Тамара Грујић V3 Лазар Којић VIII1 
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Пројекат Јубилеји 

Пројекат којим се обележавају годишњице школе, 170 година постојања школе у 

Поповићу, 150 у Малом Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи, започео је током школске 

2015/2016. године, а наставља се и ове школске године. Међу циљевима пројекта су: 

прикупљање и дигитализација документационог материјала у вези са историјом школе и 

формирање дигиталне библиотеке као део очувања културне баштине; развијање 

креативности ученика кроз израду литерарних и ликовних радова на тему школе; 

дигитализација и постављање радова у дигиталне збирке школе. 

Током првог полугодишта реализоване су бројне активности. Формирана је дигитална 

библиотека наше школе под називом Супер библиотека. Затим су на часовима информатике 

и рачунарства ученици седмог разреда, примењујући знање о дигиталаним библиотекама, 

поставили део дигитализованог материјала у вези са школом. 

Ученици у Поповићу и Малој Иванчи су се дружили са бившим ђацима, а посете су 

искоришћене и за израду интервјуа са њима. Ђаци у Поповићу су уз помоћ учитељица 

саставили питања и за два бивша ученика који, због слабог здравља, нису могли да дођу у 

школу, али су прихватили позив да учествују у пројекту обележавања јубилеја школе.  

Наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић су, у сарадњи са родитељима, 

организовале четири радионице: „Вашар некад и сад“, „Школа некад и сад“, „Дечије 

играчке некад и сад“ и „Оживимо прошлост школе кроз дечије игре“. Радионица „Вашар 

некад и сад“ реализована је 6. октобра 2016. и текст о њој је део извештаја о обележевању 

Дечије недеље. 

Школа некад и сад 

У оквиру школског пројекта Јубилеји 

реализовали смо 21. октобра 2016. 

радионицу „Школа некад и сад“. Кроз 

презентацију на видео биму ученицима смо 

представили какве су биле школе некада. 

Ради поређења уз сваки предмет који се 

користио у школи некада, били су предмети 

исте намене који се користе сада. Кренули 

смо од школских зграда, па преко 

намештаја у учионици некад и сад, стигли 

до ђачких торби и прибора. Уз слике ђаци 

су проналазили предмете о којима им је 

причао деда Тома који нам је био у гостима. Деци су се посебно свиделе дрвене пернице 

које су некада коришћене. Упоређивали су изглед, материјал и облике предмета. 

Интересантно запажање је да некадашње таблице за писање и данашњи таблети имају исти 

облик. Онда су прваци и другаци бојили сличице тих предмета а трећаци и четвртаци су 

писали о њима и уређивали пано - Школа некад и сад. 

Пројекат 
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Дечије играчке некад и сад 

Други део радионице истог дана одвијао се под називом „Дечије играчке некад и сад“. 

Разговарали смо о играчкама некад и сад, а онда смо се посветили изради играчака којима 

су се играле баке и деке садашњих ђака. Ученици су подељени у три групе и добили су 

задатке. Прва група је израђивала праћке са учитељицом Сањом. Друга група је правила 

крпењаче са учитељицом Ружом. Трећа група се на тепиху у холу играла комињкама. 

Задатак им је био да направе „бунар“ и да га подигну, а да се он не растури. Начин игре су 

објасниле учитељице. Када су прва и друга група направиле играчке и испробале их, групе 

су замениле места. Прва је правила крпењаче, друга се играла комињкама, а трећа 

склапала праћке. После тога су још једном заменили улоге.  

Ученицима је било најзанимљивије да од кочања кукуруза праве бунаре. Сваки 

успешно направљен је пропраћен аплаузом другара. Сви смо уживали. Деца су предложила 

да се организује још нека радионица, а учитељи су обећали да ће их бити. 

Оживимо прошлост школе кроз дечије игре  

Радионица за децу и родитеље „Оживимо прошлост школе кроз дечије игре“ одржана 

је 23. новембра 2016. Започели смо је разговором о дечјим играма некад у који су се 

укључили и родитељи износећи своја искуства и описујући игре које су они играли. Затим 

су се ученици и родитељи поделили у четири групе за играње игара: чигре, зуце, црвене 

рукавице и стари чика. Родитељи су имали задатак да ученицима објасне правила игре. У 

објашњење су се укључивале и учитељице када је то било потребно. Групе су после 

извесног времена мењале игру тако да је на крају свака група играла све три игре. У другом 

делу радионице смо подељени у две групе играли крајцарице и за крај смо заједно у 

великом кругу играли игру „иде маца око тебе“. 

Овом радионицом остварили смо више циљева: деца су се упознала са играма из 

прошлости и дружила са родитељима и успешно су сарађивали школа и родитељи. 
 

Ружица Будимкић и Сања Петровић, наставнице 
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Бивши ђаци - Гости 

У оквиру пројекта Јубилеји организовани су сусрети са бившим ђацима; у Поповићу 

гост је био Тома Радовановића, који је причао како је било бити ученик пре 50 година, а у 

Малој Иванчи је на исту тему говорио Томислав Јовановић. 

Ученици оба одељења у Поповићу су 11. октобра 2016. године имали прилику да чују 

како је некада било у школи, а гост предавач је био Тома Радовановић, рођен 1943. године. 

Он је деци причао о својим школским данима, о учитељу Александру, о учионици и клупама 

у којима су седели ђаци, о предметима и понашању ученика на часу. Ученици су уз помоћ 

учитељица саставили двадесетак питања на које је гост одговорио и тако је настао 

интервју. Интервју је постављен у једну од збирки дигиталне библиотеке школе, Супер 

библиотека, у оквиру колекције Пројекат Јубилеји, а налази се и у овом броју Чаролија.  

У октобру 2016. године ученици седмог разреда су направили интервју са професором 

Томиславом Јовановићем. Питања су осмишљена тако да се односе на више тема: сећање на 

школске дане, занимљивости и анегдота из школе, упоређивање времена када је он био ђак 

и овог данас, утицај нових технологија на читање и дружење и мотивација студената на 

рад. Послали су их електронском поштом и професор је одговоре послао на исти начин. 

Интервју је постављен у једну од збирки дигиталне библиотеке школе, Супер библиотека, у 

оквиру колекције Пројекат Јубилеји, а налази се и у овом броју Чаролија.  

Потом је уследила његова посета школи у Малој Иванчи. 

 

Посета професора Томислава Јовановића 

У петак, 25. новембра 2016. године, 

имали смо част да се у нашој школи дружи-

мо са професором Филолошког факултета, 

господином Томиславом Јовановићем. Ова 

посета је уприличена у оквиру активности 

којима прослављамо јубилеј школе, а 

професор који је родом из Мале Иванче, 

пре пола века управо је био ђак наше 

школе. 

Ученици су нестрпљиво чекали сусрет 

са професором, инспирисано су припре-

мали разноврсна питања на која су желели 

да добију одговоре и разговор је протекао 

у веома пријатној атмосфери. Наш гост је 

био веома непосредан, духовит и није 

скривао са колико љубави и својеврсне 

носталгије је после дуго времена дошао у 

школу у којој је стекао прва знања. Пре 

ђачких питања, професор је дотакао многе 

занимљиве теме. Говорио је о некадашњој 

школи, условима у којима се радило и 

учило, начину живота деце и родитеља у 

оно послератно време, о интересовањима 

тадашњих ученика, одржавању дисциплине 

у школи, играма које су биле актуелне међу 

ђацима и сл. 

Нарочито је било занимљиво то што је 

професор детаљно говорио о својим 

разноврсним интересовањима из ране 

младости и избору занимања, ненаметљиво 

саветујући наше ученике да пажљиво 

бирају своје будуће школе, да узимају у 

обзир савете и предлоге свих који их 

добронамерно усмеравају, али да коначну 

одлуку увек доносе у складу са својим 

жељама и афинитетима, да би једног дана 

уживали у послу којим се баве. 

 

Током излагања професор Јовановић 

је наглашавао и то колико је важно да уче-

ници, поред доброг познавања књижевног 

језика, негују и поштују свој локални 

говор, јер тиме чувају своје корене и свој 

идентитет. 

У том смислу, професор је истицао и 

објашњавао неке наше лепе старе речи, 

али и предложио ђацима да сакупе што 

више назива околних атара и да покушају 

да проникну у етимологију тих имена, или 

да уз помоћ своје маште креирају приче о 

могућем настанку датих назива. Поред 

занимљивих прича у којима смо сви 

уживали, професор је нашој школи 

поклонио и десетак својих књига, а такође 

је рекао и да би веома радо опет ђацима 

говорио о неким знаменитим личностима 

наше културе, као што су Свети Сава или 

Ћирило и Методије. Надамо да ће се врло 

брзо указати прилика да опет слушамо 

уваженог професора Јовановића. 

 

Данка Стојановић, наставник
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Представљамо бивше ђаке 
У оквиру пројекта Јубилеји ученици VII1 и наставници у Поповићу и Малој Иванчи су 

направили интервјуе са неколико бивших ученика наше школе. Чаролије у овом броју 

доносе занимљиве приче Томе Радовановића и Томислава Јовановића о школским данима. 

Интервју са Томом Радовановићем 

1. Добар дан, деда Томо. Много Вам 

хвала сто сте дошли код нас. Реците нам 

када сте као ђак први пут ушли у школу? 

То је било давне 1951. године. 

2. Ко Вам је био учитељ, како је 

изгледала школа и шта сте учили? 

Учитељ ми је био Александар Костић. 

Тада није било превоза да учитељи путују, 

па је он са супругом Андором живео поред 

старе школе у стану за учитеље. 

Била су два одељења, први и други, 

трећи и четврти разред. У сваком разреду 

било је од 15 до 20 ученика, али су сви 

ђаци седели у једној великој учионици, 

која је била мало већа од ове ваше, нисмо 

имали слике и украсе, само понека слика 

неког уметника или политичара. Клупе су 

биле старе и имале су наслон, није било 

столица, по два ђака су седела у клупи. 

Имали смо и магарећу клупу, која је стајала 

испред учитеља. Табла је стајала на 

ногарима, сунђери и креде се не разликују 

од ових које ви сада користите. У ћошку 

учионице је стајала пећ, бубњара. Дрва за 

огрев су доносили имућни људи који су 

имали шуме, у договору са месном 

заједницом, они су се међу собом 

договарали ко може и колико дрва може да 

донесе. 

Није било превише предмета, било је 

важно да дете научи да чита, пише, рачуна, 

да зна историју и географију. То се 

сматрало довољним. Деца нису имала 

никаква доступна средства и информације, 

није било телевизора, радија, није било 

телефона, није било ни светла. Учило се из 

књига, учитељ је припремао оно што ће 

предавати на папиру, деца су слушала 

предавање, затим смо ту лекцију читали из 

књиге. На крају часа учитељ нас је 

пропитивао шта смо запамтили. Домаћи 

задаци су били обавезни, учитељ би на 

крају часа записивао домаћи на табли, а 

ученици су преписивали. Сутрадан нас је 

пропитивао то што је било за домаћи и 

тачно је знао ко је учио код куће, а ко није. 

3. Каква је била дисциплина?  

Дисциплина је била оштра. Када 

учитељ улази у учионицу, сви ђаци устају 

као војници. Када учитељ предаје нема 

шушкања, приче, смеха, нема ништа на 

столу осим једне књиге из које он предаје. 

Ђаци који су ометали часове и нису 

били добри, били су кажњавани ударањем 

лењиром по длану. Ученик би пружио руку, 

а учитељ би му ударио 5 пацки, затим би 

пружао другу руку за још 5. Ако ни то није 

била довољна васпитна мера, учитељ би га 

терао у ћошак, цео час би ученик стајао у 

ћошку, окренут према зиду. 

Учитељ није био само предавач, већ је 

учио децу домаћем васпитању. Он је био 

педагог и учитељ и родитељ. Нисте смели 

на улици ништа да направите, нисте смели 

да прођете поред старије особе и да се не 

јавите. Ниси смео да прођеш и да ћутиш. 

Кад би учитељ сазнао да се нисте јавили 

старијој особи, добио би батине и од 

учитеља и од родитеља. 

4.Како сте ви и ваши другови 

долазили до школе? 

Тада није било превоза, ученици су 

долазили у школу каљавим путевима, неки 

су прелазили преко потока. Неку децу су 

доводиле мајке или баке, претежно баке, 

јер су мајке имале пуно посла код куће, а 

баке су биле мало заштићене од тих 

послова, па су их оне доводиле. Имали смо 

ђака који је живео скроз преко ливада, 

звао се Стева Јоцић, њега је бака доводила 

свако јутро у школу и чекала га је до краја 

часова, јер јој се није исплатило да се 

враћа кући па поново долази по њега. 

Представљамо 
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Није било топле обуће, носили су се 

гумени опанци. Није било бундица, 

јакница, капуљача као данас да се деца 

ушушкају. Друштво је било сиромашно, јер 

су то године после рата, деца су се мучила 

исто колико и њихови родитељи. У школу 

се ишло само пре подне, јер није било 

струје. У кућама су се користиле лампе на 

гас које су биле окачене на зиду. За 

осветљење су се користиле и свеће или су 

баке правиле фитиље од крпица 

премазаних машћу које су звали жижа. 

5. Шта сте имали од прибора? 

Куповале су се оловке, писаљке или 

перо и мастило, овакве пернице, какве ви 

имате сада нису постојале. Ташне су 

изгледале попут ранца, прављене су од 

картона, а са свих страна обложене масним 

папиром. Носила се само једна свеска и 

таблица која је била лако ломљива. 

6. Да ли је било неких ваннаставних 

активности? Када је био распуст? 

Ишли смо на излете у природу. Скупе 

се сва деца која иду у школу и наставник 

их води у шетњу по крају и обавезно би 

посетили гробље, како би знали где су 

сахрањени учитељи који су раније 

предавали. Нису постојале екскурзије. Тек 

1958. или 1959. почели су да воде децу 

даље, у друга села, до Иванче или у Раљу. 

Ишли смо пешке, пошто аутобуси нису 

постојали, а није било ни асфалтног пута. 

Летовања и зимовања није било. Постојао 

је само један велики распуст на крају 

школске године. 

7. Да ли сте носили школске 

униформе и како су оне изгледале? 

Школске униформе су биле обавезне, 

дечаци су носили беле блузице, девојчице 

су носиле кецеље. Униформа се није 

носила само на часу и на одморима, него и 

када су се играли, ученици нису смели да 

је скину. Морали су да пазе да је не 

испрљају, јер нису смели да дођу у школу 

прљави. Када је лоше време и када пада 

киша, паковали су своје униформе у торбе 

да би остале чисте за следећи дан, пошто 

су имали само једну кецељу за сва четири 

разреда. Шили су мало веће да би могли да 

их носе четири године. Ученици су носили 

опанке, а касније су почели да носе и 

гумене чизме али то нису могли сви да 

приуште, јер су биле скупе. 

8. Колико сте времена проводили у 

школи и шта сте јели за ужину? 

Обично смо остајали по четири до пет 

сати. У школи нико није смео да једе, деца 

су доручковала код куће и нису доносила 

храну у школу. Тек после 1960. године је 

отворена кухиња овде у школи. 

9. Да ли сте у то време читали књиге 

и како су се деца забављала и играла? 

Нису сва деца имала књиге, него су 

седели у клупи један који има и један који 

нема књигу, и тако су другари помагали 

једни другима. Деца су читала књиге које 

су им родитељи набављали, али то је било 

веома оскудно. Обично су то биле књиге са 

песмама, о историјским јунацима, рато-

вима. Први глас са радија као дете сам чуо 

код комшије Васковића. Његов прадеда је 

правио детектор од кристала и магнета на 

коме су биле слушалице које ставиш на 

уши и чујеш само музику. Деца би се 

скупила код њих да чују само музику, па су 

слушали на смену. Могла се чути само 

музика и вести. Тек негде крајем 1959. 

године у село је стигао први радио, јер је 

уведена струја. Радио су могли да приуште 

само богатији људи. Најближи биоскоп је 

био у Сопоту, али је и он нередовно радио. 

Деца имућнијих родитеља су ишла у 

Београд у биоскоп. Ишли су аутобусом, 

постојала је једна линија дневно, ишли би 

ујутру и враћали би се увече. 

Играли смо се јурке, шуге, бесне 

кобиле, жмурке. Опрему за физичко нисмо 

имали, нису могли ни да утичу на децу да 

морају да је купе, јер је тада била беда. 

10. Да ли је било прослава у школи? 

Једино се прослављао дан школе, 

долазили би родитељи са децом и један 

представник из Београда, звали смо га 

инспектор, он је долазио једном месечно да 

контролише ђаке. Највећа срећа, највећа 

радост за ученике је била да се на крају 

школске године, када се деле књижице, 

ученик јавно похвали пред родитељима и 

добије неку књигу. 

11. Да ли сте имали распусте? 

Нисмо имали распусте као данас, 

исецкане на сваких месец дана по дан, два. 

Постојао је један велики распуст на крају 

школске године. 

12. Где се даље ишло после завршена 

та четири разреда? 

У Раљи су се завршавала још два 

разреда, то је била гимназија. Деца 

имућних родитеља су на даље школовање 

ишла у Београд, а деца из сиромашнијих 

породица су остајала са својим родитељима 

како би им помагала на имању, у кући око 

стоке и нису имали много времена за 

играње. 

 

Хвала на разговору, деда Томо. 

Уживали смо слушајући како је некада 

било у школи. Упркос скромнијим условима 

које сте имали, ипак је било и много ствари 

које су биле добре. 
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Интервју са Томиславом Јовановићем 

1. Ви сте похађали ОШ „Милорад Мића 

Марковић“ као и ми данас, па да ли можете 

да упоредите школу некад и сада? 

Драги ученици, 

Обрадовали сте ме својом жељом да 

са мном поразговарате. Необично је и лепо 

што је наша школа у свом крилу 

однеговала толике генерације. Сви ми који 

смо у њој провели време школовања 

осећамо нераскидиву припадност тој 

матици. Ми ђаци, било да смо некадашњи 

или садашњи, као да смо једни другима 

род, јер смо одгајани у нашој школи, учили 

и дружили се под истим кровом, носили 

свако свој сан о животу који ће доћи после 

окончања основне школе. Тај сан углавном 

значи први корак ка одласку из нашег села 

и одлазак у велики град, а тамо шта нас 

чека, за свакога је непознато. Важно је да 

се има тај сан, јер без њега можемо да се 

изгубимо. Тај сан је заправо љубав према 

ономе што желимо да кроз даље 

школовање постигнемо. То вам говорим не 

само из личног искуства и пређеног пута, 

него поучен свеопштим сазнањима да нема 

ничег важнијег и темељнијег у људском 

трајању од учења и образовања. Најбоље 

се учи и отвара нове видике и неслућене 

могућности оно што заволимо током 

школовања. У томе нам помажу наши 

родитељи, учитељи и наставници који 

брину да будемо вредни и успешни, да 

стекнемо радне навике и да не посустајемо 

и не пођемо странпутицом. Магија којом 

нас неки од наставника привуку ка области 

коју нам предају често буде пресудна да се 

определимо и изаберемо школу у даљем 

школовању. Својом личношћу ти 

наставници остају наши путокази кроз цео 

живот – они су наши велики учитељи, они 

су наши покретачи и чувари сна који нас 

уводи у велики свет. Од нас зависи хоћемо 

ли и можемо ли изнети своје снове и 

остварити их. Ја вам желим да у томе 

истрајете и не клонете, јер младост је 

препуна жеља и снова – треба их само 

пратити и потрудити се да успете. 

Када је моја генерација учила у истој 

школи у којој сте ви сада, тада школа није 

имала своје име као што га сада има – 

звала се Основна школа у Малој Иванчи. 

Наше учење тада и ваше сада у знатној 

мери разликује се, али је суштина остала 

иста – а то је учење и стасавање кроз 

школовање. Разлике су најпре у другачијем 

животу. Село је тада било са земљаним 

путевима, па када би падале кише, на 

њима би било дубоког блата, те смо ми 

ђаци долазили неким пречицама ван путева 

како бисмо макар колико неискаљани 

долазили у школу. Ипак то није било 

могуће да не будемо и по чизмама каљави, 

јер свуда је било раскаљане земље. 

Долазећи у школу каљаве обуће, одлазили 

бисмо дубље у двориште, то јест у воћњак, 

где је било више траве, па бисмо 

полулежећки трљали чизме да поскидамо 

блато, иначе нас послужитељ чика 

Миливоје не би пуштао да уђемо каљави у 

„ученице“, како је он говорио. Данас су сви 

путеви кроз село асфалтирани, што је 

неупоредив напредак у односу на раније 

време.  

На почетку мог школовања струја није 

још стигла у сваку кућу, а осветљавање је 

било петролејским лампама. Сећам се 

домаћих задатака које је требало исписати 

уз оскудно осветљење петролејке. Ту 

пригушену светлост која пада на моју 

свеску и сада могу да оживим у сећању и 

ма колико да је она била недовољна и 

неупоредиво слабија од електричне 

сијалице, мени је драга и као да на посебан 

начин изнова блиста макар и слабашним 

зрацима. Касније је било прелепо када је 

засијала сијалица у кући. Када би 

нестајало струје, палила се и свећа уместо 

петролејске лампе. 

Први радио апарати за нас су били 

права реткост па чак и недостижни за дуже 

време. Око њих се окупљао млађи мушки 

свет нарочито суботом и недељом када су 

се играле фудбалке утакмице. У школи би 

понедељком све брујало међу дечацима у 

коментарисању утакмица. Окупљали би се 

на одморима и жустро разматрали како је 

протекла која утакмица, нарочито она у 

којој би играла Црвена звезда. Само ретки 

навијали су за Партизан. А мени нису 

привлачила та препирања око тога ко је 

како доживео коју утакмицу. Стајао бих на 

одмору ван тог зачараног круга дечака који 

би се скоро побили доказујући своје 

виђење нарочито давања голова. Гледао 

бих их и осећао се усамљено. Што је још 

чудније, тада још није било телевизије и 

утакмице су преносили радио репортери, 

од којих је најпознатији био Радивоје 

Марковић.  

Тадашње генерације биле су много 

бројније него данас. Наша је бројала преко 

четрдесет ђака, и то само из Иванче, а 

доласком у петом разреду ђака из 

Поповића било нас је још више.  



Школски лист Чаролије, страна 33 

 

У Иванчи тада није било амбуланте. 

Ишло би се пешке у Раљу преко ливада ако 

би се неко разболео. Сећам се неких од 

таквих мучних пешачења под температуром 

да би се у Раљи примила инјекција или да 

ме прегледа лекар. 

Скоро сви ми морали смо уз учење да 

се посветимо неком од послова у породици. 

То је значило да чувамо овце, свиње, а 

понекад и говеда. Све то требало је 

уклопити са учењем. Као да смо грабили 

време да научимо лекције и да решимо 

домаће задатке. Како смо одрастали и 

прелазили у више разреде, морали смо у 

понечему и од пољских радова да 

учествујемо: да копамо и беремо кукуруз, 

беремо јагоде, које су се онда гајиле на 

великим површинама и продавале на 

откупу у селу, или носиле у Београд, па чак 

и у неке градове ондашње Југославије. 

Било је и много шљива и пуркача које смо 

такође брали и углавном омлаћене купили 

како би се пекла ракија од њих. Помагали 

смо када би се жњело жито, у то време још 

српом, а онда косом и косачицом. 

Сакупљали смо сено и денули га на ливади 

а онда на кола. Родитељима смо помагали 

ујесен да накрешу лисник за овце како би 

имале преко зиме да се хране и од тога. 

Када би се орало, били смо скоро редовно 

пред говедима како бисмо их водили да не 

скрену из бразде док би очеви држали 

плуг. Преко лета, за време распуста, ако 

бисмо имали задужење да чувамо овце, 

уживали бисмо играјући се сакупљени по 

више нас на истој испаши. Наравно, овце 

би повремено отишле у нечији кукуруз или 

детелину док се ми у непажњи занесемо у 

игри и не обратимо пажњу на њих. Наша 

школа тада је имала једну њиву у Таловима 

на којој смо као ђаци радили учећи се 

ономе у чему смо иначе проводи-ли знатно 

време у својим породицама. Сећам се да 

смо на тој њиви брали кукуруз, од чије 

продаје је новац било за наше екскурзије. 

Радовали смо се празницима када су 

били вашари. Један од њих био је на 

Богородицу, 14. октобра. То је истовремено 

и Дан ослобођења села у Другом светском 

рату. Тада би се у школском дворишту 

окупљало цело село, па и људи из околних 

места. Играло би коло, а понекад и два 

кола у исто време. Углавном су свирали 

наши свирачи из Петог реона. Главни 

инструменти били су хармоника, виолина и 

бас. Било је и ситничара који су продавали 

играчке, али и шарене бомбоне, лицидер-

ска срца и јабуке умочене у растољени 

обојени шећер. Ми деца углавном смо пили 

кабезу хлађену у бурадима са ледом. Данас 

таквог пића нема у том облику. Онда још 

није постојала кока-кола, а и није боља од 

кабезе. То весеље и осећање радости у 

школском дворишту и сада бруји у мени. 

Зими су у дому културе биле игранке на 

којима је обавезно играло коло. Касније су 

у истом дому приказивани филмови. Ишли 

смо на вашар на Светог Илију у Мали 

Пожаревац код цркве, на Велику Госпојину 

на Трешњу, четвртог јула у Мали Пожаре-

вац код споменика стрељанима у Другом 

светском рату, а седмог јула у Петроњак 

или Лињак, у атару села Дражња.  

Обавезно смо се причешћивали за 

Ускрс у цркви у Поповићу. Морали смо да 

прођемо кроз цео ускршњи пост. Највише 

смо јели пекмез од шљива намазан на хлеб. 

Сва друга јела била су наравно посна и не 

сасвим укусна. То је значило да у време 

поста не можемо да мажемо маст на хлеб, 

што нам је било омиљено јело. У порти 

цркве у Поповићу за Ускрс је био и вашар. 

Нас децу за тај дан родитељи су обавезно 

понављали, како се то звало, новом одећом 

и обућом, па смо се и томе радовали. 

Све ово што сам вам споменуо, нео-

двојиво је повезано са нашим школовањем, 

јер школа није одвојена од живота, она га 

прати, понекад то не препознајемо дово-

љно, јер мислимо да је живот само оно што 

ми познајемо, а он је много рапрострање-

нији и садржајнији у срединама које нам 

нису доступне. Школа доноси неке суштине 

свеколиког људског искуства и зато треба 

што боље допрети до тајни које нам се нуде 

кроз наставу. 

Можда сте очекивали да вам укратко 

објасним разлике између мог и вашег вре-

мена школовања, али то се не може истин-

ски дочарати у неколико реченица. Знајте 

да сам вам тек понешто дочарао од време-

на које је било пре више од пола века, када 

сам завршио школовање у Иванчи. 

2. Да ли се сећате неке анегдоте или 

занимљивости из основне школе? 

За нас је одлазак у Београд био увек 

велики догађај. Понекад је то било са 

родитељима, када би нас повели на пијац, 

или, врло ретко са школом. У то време није 

било аутобуса, него се за Београд путовало 

само возом. Једном је требало да нас наста-

вници поведу да идемо на један дан у Бео-

град. Није било извесно да ли ће бити лепо 

време, јер је речено ако пада киша, онда 

нећемо ићи. Претходног дана је падала 

киша и могла је да се настави и сутрадан. 

Ми смо толико били жељни да буде леп 

дан, да смо, чувши од старијих како се зау-

ставља киша, узимали ножеве и забијали 

их у земљу молећи се да киша престане. 
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Да ли је то помогло, нисмо могли да знамо, 

али смо веровали да је и то допринело што 

киша није падала следећег дана и ми смо 

отишли срећни за Београд. Свест о Београ-

ду допирала је до нас деце преко светлости 

која се ноћу познавала на небу тамо где је 

тај велики град. То је било могуће видети 

као неку сабласну тајновитост јер у Иванчи 

у то време није било уличног осветљења и 

небо је ноћу било препуно звезда са благом 

обасјаношћу која се познавала изнад 

Београда коме смо тежили од малена. У 

њега је најлепше доћи када се школујемо и 

учимо о томе где смо и шта желимо. Он нам 

пружа неслућене могућности. 

3. Шта је Вас мотивисало да вредно 

учите и да се образујете? 

Не могу тачно да знам шта ме је 

покретало да учим, али осећао сам кроз 

учење које смо стицали у школи да ми се 

открива један велики свет који је тајновито 

боравио у књигама. Лепо је осећање када 

схватите да учењем померате неке 

невидљиве границе у себи и око себе. 

4. Некада није било данашње модерне 

технологије а деца су имала више жеље за 

образовањем. Како ви то објашњавате? 

Наша жеђ за сазнавањем кроз школ-

ско образовање била је очигледно далеко 

већа него данас, јер ми нисмо имали друге 

могућности да допремо до онога што је ван 

наше средине. За нас су илустрације живо-

тињског света, а поготову прикази морских 

дубина, на картонима окаченим по зидови-

ма учионице биле нешто предивно. Били су 

то једноставни цртежи у боји, који су нам 

дочаравали изглед животиња о којима смо 

учили. Данас су могућности да сазнајемо о 

животу и најтајновитијих животиња такве 

да преко филмова научимо поузданије и 

детаљније него са оскудних цртежа пре 

пола века. Ипак је све примерено свом 

времену и достигнућима у њему. 

5. Због поплаве модерних технологија 

и нових начина међусобне комуникације, 

деца данас све мање одвајају времена за 

читање и дружење, па да ли имате неки 

савет у том смислу? 

Свакако да нове технологије 

привлаче, нарочито младе, и не треба 

бежати од тога. Зар да се не спознају и не 

користе фантастичне могућности нових 

комуникација? То су достигнућа ових 

времена и треба их пратити, али треба 

разумети и то да сва та достигнућа нису 

сама себи сврха, него су наша помагала у 

лагоднијем животу. Оно што носи опасност 

од прекомерног препуштања таквим 

видовима одвлачења пажње у суштини 

води ка одузимању нашег драгоценог 

времена датог нам за нека дубља 

проживљавања, која су свакако окренута 

непосреднијем дружењу, бављењу у 

дивном окружењу наше природе и чешћем 

читању. А не треба бежати и од помоћи 

својим родитељима у понеком послу. Они 

то заслужују иако можда неће да нам кажу. 

6. Шта је Вас у детињству и младости 

окретало ка књигама и књижевности? 

Најпре су ме напајале јуначке српске 

песме осећањем љубави према славним 

јунацима, а онда и неке од дечјих књига 

мамиле су ме да их читам. Понекад је 

читање таквих књига било онемогућавано 

другим обавезама, па је још милије и 

жељеније било ишчекивање када ће се 

наставити тамо где се стало. Књижевност 

ми је доносила врсту блага које се не може 

исказати. То благо, када га приграбите из 

књига, заувек остаје у вама и носите га као 

немерљиву вредност, која се испољава у 

задовољству што свет око себе осећате на 

другачији, виши начин. Тај свет више није 

саткан само од обичне свакодневице кроз 

коју пролазимо, него се он меша са другим 

световима, било далеким и неухватљивим, 

или што постојимо у свету у коме је 

обасјана наша душа јер не мрзимо, нисмо 

безвољни и, изнад свега, отворени смо 

чистог срца према према другоме. 

7. Успевате ли да мотивишете своје 

студенте на рад данас када сви знамо да 

стицање факултетске дипломе не гарантује 

чак ни запослење, а камоли добру зараду? 

Срећан сам што сам професор на 

факултету на који долазе посебни млади 

људи који студирају књижевност и језик. 

Зашто су они посебни? То су они ученици 

који су дошли из претходног школовања и 

заволели књижевност. Они нису залутали 

да то студирају, него из најдубље жеље 

постали су студенти филологије. Они 

припадају оним особама које су у 

књижевности откриле меру своје љубави 

према људском стваралаштву и прави 

смисао свог даљег пута кроз нова 

откривања и проучавање дела написана на 

свом језику и на језицима других народа. 

Таквим особама није најпре на уму да ли ће 

имати добру зараду када буду почели да 

раде. Они носе у себи нешто вредније од 

сваког новца, а то је љубав према струци 

коју су одабрали. Ако такво задовољство не 

постоји у сваком послу, а и учење је врста 

делатности која нас преноси у бољи свет, 

онда не може бити напретка и трајног 

осећања да је вредело што смо имали 

прилику да остваримо свој сан. Зато вам 

свима желим сваки успех у даљем 

школовању. 
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Новогодишњи вашар и ђачко предузетништво 

Новогодишњи вашар одржан је у Поповићу 29. и 30. децембра 2016. године и имао је 

два дела: извођње представе „Вашар у Тополи“ и продајну изложбу. Тиме је завршен 

пројекат којим се подстиче ђачко предузетништво, али и обележен крај календарске 

године. Организатори су наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић, а у бројне 

активности били су укључени сви ученици оба одељења, а у појединим сегментима и 

родитељи. 

Циљеви пројекта су: подстицање деце на стваралаштво и израду разноврсних 

предмета, њихову презентацију и продају; неговање језичке културе, развијање вештина 

организације и јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима; укључивање у 

активности локалне средине. 

О току припрема и вашару пишу ученици четвртог разреда. 

Новогодишњи вашар 

Током целог децембра смо израђивали предмете за продају. Као добри предузетници 

прво смо разговарали о прошлогодишњој продаји да бисмо одредили смо шта ћемо ове 

године правити. Са списка смо избацили предмете који нису били интересантни купцима, а 

убацили смо неке нове употребне предмете. У изради су нам помагали родитељи на 

радионицама које су организовале учитељице. Сви смо имали задужења. Ми ђаци смо 

правили наруквице, новогодишње украсе, украсне тегле, а у изради осталих предмета смо 

помагали учитељицама и родитељима. Сецкали смо, украшавали, лепили и при том 

уживали. Научили смо много тога о материјалима и њиховом преобликовању. 

На часовима слободних активности, а често и после часова, припремали смо 

позоришну представу „Вашар у Тополи“ у којој су учествовали сви ученици из Поповића, 

неки чак и са по две улоге. Њу смо одабрали као завршницу приче о школи некад и сад. 

Током целог првог полугодишта смо разговарали о начину живота у прошлости и оживели 

смо прошлост школа, дечјих игара и играчака, вашара, а једна од радионица је имала тему 

„Вашар некад и сад“. Желели смо да повежемо те активности са нашим вашаром, управо 

кроз драмску игру и изабрали смо овај текст Добрице Ерића за приказивање на сцени. 

Уз помоћ родитеља украсили смо школу 28. децембра. Испред школе смо окачили 

велики плакат којим позивамо мештане да нас посете 29. децембра када ће се одржати 

вашар. Да бисмо пролазницима скренули пажњу да се код нас у школи нешто дешава, на 

ограду испред школе смо окачили разнобојне балоне. 

Наша реклама је била успешна и на дан великог догађаја школа је била пуна. Прво 

смо извели представу „Вашар у Тополи“ за коју смо добили много похвала. Онда су нам 

родитељи помогли да у хол школе поставимо већ припремљене тезге. 
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Посетилаца је било више него прошле године 

што нас је посебно радовало. Ми смо били продавци. 

Нудили смо робу хвалећи је. Непродате предмете смо 

сутрадан изложили испред школе. Мештани који су 

ишли у продавницу свраћали су на тезге разгле-

дајући и купујућу и успут нас хвалећи. Једна тета 

која је сишла са аутобуса питала је шта ћемо радити 

са зарађеним новцем. Објаснили смо да ћемо од дела 

новца купити завесе, а други ћемо потрошити на 

излет. Дала нам је 500 динара без куповине и рекла 

да одаберемо лепе завесе. У знак захвалности смо јој 

поклонили украсну теглу. Сви смо поносни што смо 

успешно вашар. 

Теодора Будимкић IV3 

Новогодишњи вашар 

Пошто смо претходне године постигли велики 

успех са новогодишњим вашаром, направили смо 

представу и продајни вашар и овог децембра. 

Припреме, прављење предмета и увежбавање улога, 

трајале су дуже од месец дана. У представи „Вашар у Тополи“ играо сам улогу приповедача 

и био сам срећан због тога. Били смо веома добри предузетници; тимски смо радили са 

другарима из друге учионице и направили план рекламе и продаје. Кад је све било спремно, 

учитељице су припремиле флајере, најаву вашара. Сви смо добили по неколико да 

поделимо рођацима и познаницима и ја сам поделио двадесетак.  

Програм је трајао два дана. Првог дана смо извели представу. Имао сам костим: црни 

сако, кравату и шешир. Добио сам похвале за глуму. Гости су били ђачки родитељи 

мештани нашег дивног села. Предмети које смо продавали су бели изузетно лепи. На 

вашару је било много посетилаца и сви су похвалили наше производе и куповали их.  

 

Другог дана смо направили рекламу тако што смо изнели столове испред школе и 

позивали пролазнике да разгледају нашу понуду. Како се са друге стране зграде налази 

продавница, они који су кренули у куповину, морали су проћи поред наших тезги.  

Сви смо било поносни због похвала које смо добили. Једна бака је рекла да нас је 

учитељица научила да добро глумимо, али и да узмемо паре. 
 

Бранислав Васић IV3 
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Дечије стваралаштво 

У овом броју школског листа представљамо текстове Катарине Бранковић Матеје 

Матејића  и најбоље радове на тему Космај – мој завичај. 

Ово лето ћу памтити због... 

Сва деца имају пуно доживљаја који су се догодили много пута, али ипак, највише их 

има преко летњег распуста. Тада се одмарамо и уживамо, али када почне школа, тада су 

сви пуни нових прича које би испричали својим другарима, шта су то доживели преко 

распуста. Овог распуста мислим да сам имала највише доживљаја. Од тога како сам била У 

Београду код бабе и деде, па како сам ишла у Аква парк.. Сви су ми били лепи и драги, али 

један ће се извуђи и постати најбољи. 

Доживљај који је на мене оставио најлепши утисак је одлазак на концерт рок групе 

„Рибља Чорба“. Било је то 31. јула 2016. Договорили смо се да кренемо када се тата врати 

кући са посла. Концерт је одржан у Гроцкој, поводом неког малог вашара. У путу нисмо 

прошли баш најбоље, јер је ауто ишао мало спорије, али сам и даље била срећна и 

узбуђена. Каснили смо неколико минута и било нам је жао што смо пропустили две, три 

песме, али нас је „Рибља Чорба” већ после неколико песама развеселила и заборавили смо 

на све бриге. Озвучење је било одлично, тако да смо све јасно чули. 

Концерт је трајао два и по сата. Уживали смо слушајући дивну музику. Око једанаест 

сати се концерт завршио и желели смо да се сликамо са музичарима, али нисмо могли. 

Обезбеђење није дозволило јер је било преко хиљаду људи. Када смо стигли кући, иако је 

било касно, није ми се спавало и целу ноћ сам размишљала како нам је било прелепо на 

концерту и питала се зашто није дуже трајао. Закључила сам да ништа не може вечно да 

траје, па ни овај летњи распуст који ћу памтити по овом догађају. 
 

Катарина Бранковић V2 

Дечије стваралаштво 

Сара Ристић V2 
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Шта ме чини срећним  

Постоје мале и велике ствари које нас чине срећним. Постоје људи који се радују и 

великим и малим стварима. Мене није тешко усрећити, довољно је да ми неко каже само 

једну лепу реч, и ја ћу бити срећан. 

Радује ме сваки нови дан који сунце обасја. Радује ме када ме неко мало дете види у 

аутобусу, па се слатко насмеје, а онда се стидљиво сакрије иза своје маме. Уживам у 

слободном времену проведеном са својим другарима, у игрању разних спортова, у певању, у 

сваком тренутку проведеном са сестром и братом. Ипак, постоји једна ствар која би ме 

много усрећила, а то је да се моји родитељи помире. Тада би и мој брат и сестра живели са 

мном. Знам да је то немогуће, али и даље ћу сањати о овоме. 

Немам све што желим, али срећан сам са оним што имам. 

Матеја Матејић VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознаћу вас са 

Сећам се добрих тренутака већ од прве године. Сећам их се, и то врло добро, јер је 

неко за њих заслужан. За те памћене добре тренутке, заслужна је једна особа, особа коју 

би сваки човек пожелео на свету. 

Када сам први пут отворила очи и кренула да разгледам свет, прво шта сам видела 

јесте било нечије лице. Тако нежно лице, са смеђима очима, малим носићем и слатким 

уснама. Тада нисам ни знала да је та особа, која ми се смешила, у ствари мој брат Душан. 

Он је за мене нешто најлепше што сам икада видела у животу. Увек је био уз мене и 

подржавао ме у свему. Он је много духовит. Зна да засмеје сваког човека. Тако је и мене 

много пута орасположио и натерао ме да се смејем чак и када сам била тужна. Волим 

свакога ко је искрен, а он је према мени био увек искреног мишљења. Помагао ми је око 

домаћих задатака, изводио ме на прави пут. Безброј пута ме је изненађивао, а нека 

изненађења су ми пријала, нека не, али сам се сваки пут бар мало насмешила. Чувао ме је 

када сам била мала, док су родитељи били на послу. Причао ми је свако вече лепе приче за 

децу, због којих сам ја сањала прелепе снове. Помагао ми је када год је имао времена, и 

увек је проналазио прешење за сваки проблем. Како су године пролазиле, растао је и он, 

расла сам и ја. Сада је већ велик и има довољно својих проблема и обавеза, али увек 

издвоји и мало времена за мене. Променио се за ових једанаест година, али су његове 

особине остале исте као и пре, а ја ћу га и даље памтити по оном детињастом лицу.  

Веома сам срећна што имам брата, јер имати брата није мала ствар, већ нешто што ти 

даје више снаге, и што ти пружа помоћ када ти је најпотребнија. 
 

Катарина Бранковић V2 

Анђела Симић VIII2 
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Конкурс Космај - мој завичај 

Градска општина Сопот у сарадњи са Библиотеком „Милован Видаковић“ расписала је 

у новембру 2016. IV књижевни конкурс Космај- мој завичај за најбоља остварења у области 

поезије и кратке прозе у више категорија (ученици основних и средњих школа и одрасли). 

Завршна свечаност, додела награда, одржана је у Библиотеци 28. децембра 2016. У 

категорији старијих основаца 19 ученика наше школе је добило захвалнице за учешће, 

Тијана Глишић, ученица VII1, освојила је прво, а Анђелија Симић, ученица VI2, друго место. 

Посебно треба истаћи да је у категорији одраслих треће место освојила Софија 

Зећовић, наставник српског језика наше школе. 

У Чаролијама представљамо неколико ђачких радова, а рад Софија Зећовић ће бити 

објављен у летопису школе. 

О току конкурса и свечаној додели награда пише Анђелија Симић. 
 

Конкурс и награда 

Једног дана у новембру на часу српског језика наставница нас је обавестила да је у 

току литерарни конурс чија је тема Космај- мој завичај. Била сам веома узбуђена јер 

обожавам да пишем саставе. И писала сам; о свом селу, изворима, шумама, воћњацима. 

Прекуцала сам састав и послала га наставници електронском поштом. Половином децембра 

су објављени резулати – освојила сам друго место. Када сам следећег дана ушла у 

учионицу, другари из разреда су ме поздравили аплаузом, а наставница ме је похвалила.  

Наставница и ја смо 28. децембра присуствовале додели награда. У читаоници 

Библиотеке у Сопоту, у којој је приређена свечаност, много цвећа и на столу много књига и 

диплома. У публици је било деце, родитеља и других гостију. Живка Маричић, председница 

жирија, поздравила је присутне и поделила награде за ученике млађих и старијих разреда 

основне школе, за средњошколце и одрасле. 

По први пута сам освојила неку награду и имала сам трему, али сам се надала да 

остали то неће видети на мом лицу. Чула сам своје име, изашла и стала поред девојчице са 

којом делим друго место. Добила сам захвалницу и књигу. Након поделе награда, освајачи 

првих места су читали своје радове. Следило је фотографисање и коктел у холу Библиотеке. 

Тијана и ја смо отишле у позајмно одељење да разгледамо и прелиставамо нове књиге. 

Нажалост, убрзо сам морала да кренем у Мали Пожаревац, јер ме чекала проба фолклора. 

Да није било те пробе, остала бих још, јер је је све било дивно.  

Хтела бих да освојим још неку награду и добијем аплаузе. 
 

Анђелија Симић VI2 

Космај- мој завичај 

Мали Пожаревац, мали по имену, али велики по пространству. Видик у мом селу се 

пружа од Букуље до Авале, Смедерева па све до Космај планине. Ушушкао се мој завичај 

између три села. Опасао се шумама, залио водом са извора Мирковице, Горњака, Токинице 

и Ћерамиде. Вода је чиста и питка, а извори помало заборављени. Простране ливаде чекају 

косаче. Редовно их посећују пчеле, јер у мом селу има доста кошница. Брескве, јабуке, 

шљиве, крушке, као некакви војници стоје право, посађене у реду. Када воћке процветају у 

госте им долазе вредне пчеле. 

Становници села се баве земљорадњом, воћарством, али су и запослени у Београду, 

Младеновцу, Сопоту. Добили смо уређен Дом културе, пошту, вртић, амбуланту, основну 

школу, пекару, продавнице. Ујутру се из свих сокака могу видети веселе колоне ђака, јер се 

наша школа увећава сваке године. Из вртића се сваког дана чује весела граја малих 

становника Пожаревца, јер нас је сваки дан све више. Лепо је у мом селу, имамо свега: 

шума и пуно дивљачи у њој, њива препуних родних стабала, кукуруза и жита, лепих, 

уређених дворишта са пуно мирисних башта. 

Са пролећа и ране јесени у село стиже ветар са Космаја. То је нама најближа планина. 

Када њу прекрију тамни облаци знамо да ће бити киша. Гледа нас споменик подигнут палим 

борцима. Издигао се из букове и храстове шуме, па смерно гледа околину са 626 метара 

висине. Зато позивам све путнике, велике и мале другове да дођу, да сврате до мог села, 

јер има шта да се види. Село је, али мени драго, јер сваког дана могу слободно да викнем и 

поздравим околину, а нарочито Космај, мој завичај. 
 

Анђелија Симић VI2 
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Космај- мој завичај 

Космају, стара планино, ни висока ни ниска, много си ми блиска. 

Улице мале, путићи тесни, ал' сведок си била и многе љубави изродила. 

Кроз историју вазда си била и споменик јунака добила. 

Лети си излетиште мало за одмор и друштво право. 

Шумовита, зелена, прави си заштитник животињског света. 

Космају, планино стара, доста сам писао ал' те нисам довољно описао. 

Зато ми остај здраво, браво, браво! 
 

Михајло Пантић VI2 

Космај - мој завичај 

У срцу Шумадије са поносом стоји  

од давнина поручује да никог се не боји. 

Гроб безброј јунака који су храбро живот дали 

у јеку великих битака за отаџбину ратовали. 

Над пространством шума сад споменик дично стоји 

и свету поручује „Космај се не боји!“ 
 

Лука Вујиновић VI2 

Космај - мој завичај 

У околини Београда, на неких 30 км налази се планина Космај. Ту је мој завичај - 

општина Сопот и село у ком живим Мали Пожаревац. Космај се налази на 626 м, виши је чак 

и од Авале. На самом врху је прелеп споменик, настао седамдесетих година. То је печат 

овога краја. Симболизује искру устанка запаљеног на Космају. Подигнут је у част погинулим 

војницима партизанског одреда формираног на Космају. 

До 1999. године је радила расвета тако да се, у ведрим ноћима могао видети из неких 

делова Београда. Нешто ниже од споменика налази се манастир Тресије. Овај манастир је 

један у низу задужбина деспота Стефана. Космај је препознатљив по споменику, па је крај 

под заштитом. На њему постоје прелепе пешачке стазе и терени за рекреацију. Ваздух је 

чист, толико да се чини да мирише јер га борове шуме чисте. О лепотама Космаја се пише, 

он је привукао и многе уметнике. Тамо је снимљен филм „Девојка са Космаја“ и делови 

серије „Равна гора“. Космај је привлачан за ловце и за све људе који воле природу. 

Била сам на мору, на Златибору, у Врњачкој Бањи, у многим градовима и селима. 

Нигде није као у мом завичају. Најлепше је под Космајем и у мом Малом Пожаревцу.  
 

Тамара Грујић V3 

Космај - мој завичај 

Ево и ја реших да Вас упознам са својим завичајем. Моје село се зове Мали Пожаревац 

и налази се у општини Сопот. Мали Пожаревац се спомиње у средњем веку у турским 

пописним књигама. У селу постоји место које се данас зове Селиште и на том месту је 

раније било село. Оно је расељено и двеста година је било ненасељено. Поново се 

насељава у време Велике сеобе око 1690. године. Новопридошло становништво је основало 

село око извора Горњак и Мирковица. Временом, како су се породице шириле, ширило се 

село и обухватало и данашње крајеве. Први пут се спомиње у почетком 19. века. 

У селу постоји црква Светог Илије, саграђена 1862. године од камена, а крстови су од 

кованог гвожђа. Поред цркве је и висока дрвена звонара. Школа је почела са радом 1866. 

године и ове године се обележава 150 година рада школе. У центру села је трг, ту је пар 

продавница, пошта, амбуланта, Дом културе и апотека. Сасвим довољно за живот. Људи се 

претежно баве пољопривредом и то воћарством, мада много њих ради у Београду. 

Лепо је то моје село. Све има, а опет је некако мало и ушушкано. Волим га и зато што 

ме увек дочекује раширених руку. Не бих га мењао ни за каква светла великога града. 
 

Алекса Симић V3 
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Из бележнице 

Удружење за Уједињене нације Србије већ 50 година организује литерарни и ликовни 

конкурс поводом дана Уједињених нација. Њиме се подстиче стваралачки и активан однос 

младих према актуелним питањима у свету и приближавају им се циљеви и деловање 

Организације УН. Ученици наше школе су за Конкурс 2016. писали на тему Моја порука 

Генералном секретару Уједињених нација. 

У Чаролијама доносимо неколико најуспешних радова. 

Моја порука Генералном секретару Уједињених нација 

Поштовани господине, 

Овим путем обраћа Вам се једна сасвим обична девојчица из једне мале и неразвијене 

државе Србије, али за мене веома важне и битне, јер у њој живе људи које волим: моја 

породица и моји пријатељи. 

Дуго сам размишљала шта бих написала, али се плашим да ће бити узалудно и да ће моје 

писмо стајати на гомили писама друге деце. Знам да у свету постоји много проблема и разних 

молби за помоћ. Знам, помислићете шта дете зна о томе шта су проблеми. Али, свакодневница 

нас подсећа да није све тако лепо. Сваким даном је све више деце која немају основних потреба 

за нормално детињство, све више болесне деце чији родитељи немају довољно пара да им купе 

лекове. Гледам лица својих родитеља док тужно разговарају и чујем да раде за „минималац“. 

Питам се шта та реч значи, али убрзо сазнајем њено значење. „Минималац“ значи платити 

струју, купити основне животне намирнице, можда понеку ствар коју ћемо обући и то је на 

жалост, све. Ми желимо да нам школска дворишта буду сређена, да имамо сале за физичко, 

пешачке зоне и прелазе да можемо безбедно да идемо улицом. Желимо једно нормално 

детињство са много игре, смеха, среће, безбрижности.  

Поштовани секретару, ако постоји барем и један начин да утичете на промену стања, 

учините то и деца моје земље биће Вам вечно захвална.  

Хвала Вам унапред што сте одвојили пар минута и прочитали писмо једне мале девојчице 

из једне малене државе Србије.  

Велики поздрав од Саре 

Сара Ристић V2 

Моја порука Генералном секретару  Уједињених нација 

Поштовани господине, 

Србија је мала земља са много проблема. Највећи проблем је велика незапосленост. То 

одмах повлачи и друге проблеме. Све више је младих људи који немају посла. У потрази за 

бољим животом неки одлучују да оду из села, у веће градове. А онда села остају пуста, а 

градови су пренасељени. Неки се, чак, селе у иностранство и заувек напуштају Србију. Због 

недостатка посла млади људи се много теже одлучују да оснују породицу. Све је мање бракова 

и све мање деце. У школама је све мање ђака, па се неке затварају. Да би се повећао природни 

прираштај млади брачни парови би требало да имају неке погодности. Рецимо, незапослене 

мајке би требало да примају плату, као и запослене. Није лако бити домаћица, одгајати децу и 

водити кућу. Треба деци обезбедити бесплатан вртић, бесплатно школовање и студирање. Онда 

би, вероватно, било боље. Много младих се због немаштине и велике беспарице одаје алкохолу 

или дроги. То је све погубно за моју Србију. 

И на крају проблем Косова. Косово је одувек било српско, а сада су нам га „одузели“. 

Одузели су нам цркве и манастире који су светиња ове земље. Косово је срце Србије и то ће 

увек бити.  

Молио бих да прочитате ове редове, можда нешто и промените. А, ако не успем, бар сам 

покушао да нешто променим. Неко ни не покуша. Поносан сам што сам толико урадио. 

Унапред хвала! 

С поштовањем, Немања. 

Немања Павловић VII2 
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Моја порука Генералном секретару Уједињених нација 

Уједињене нације, велике и мале земље, богати шеици, индустријалци, нафташи, 

бизнисмени, трговци, политичари и сви Ви који одлучујете о судбини моје земље, имам молбу 

за Вас. Тражим да одвојите бар мало времена и саслушате шта има да Вам каже ђак једне мале 

школе, из државе Србије. Ваше време је скупо, али застаните мало. 

Ви можда и не знате где је Србија, али Србија зна да сте ви моћни, јаки, богати и можете 

нам помоћи. Помозите нам да наше школе, барем мало личе на Ваше. Путеви су Вам широки и 

уредни. А нашим болницама и обдаништима треба помоћи. Дођите! Запловите нашим рекама. 

Очистимо их, заједно. Летујте са нама на нашим планинама и у бањама. Помозите сирома-

шнима и болеснима. Не треба много, али ће нама значити. Пијмо заједно воду са заборављених 

извора. Запослите у фабрикама наше маме и тате. Дозволите да баке и деке редовно примају 

пензију. Не дозволите да нам добри студенти одлазе из земље. Сетите се Србије и онда када 

оду мигранти. На мапи смо мала земља, али имамо вољу и жељу да живимо боље. Треба нам 

Ваша помоћ. Не ратујте, дружите се, помозите, јер можда ћемо некада и ми бити јаки и сетити 

се Вас. Хајде да заједно живимо у љубави, поштењу, без сукоба, свађа и ратова. Наше су јабуке 

укусне, јагоде слатке, пшеница даје квалитетан хлеб. Ма ко да буде секретар Уједињених 

нација, позивамо Вас да дођете у нашу Србију. Моји другари и ја чекамо на Вас.  

Срдачан поздрав, 

Анђелија Симић VI2 

Моја порука Генералном секретару Уједињених нација 

Поштовани господине, 

Пишем са намером да Вам предочим један од проблема који је присутан у средњим 

стручним школама. У Србији се већ дуго времена у средњим школама примењује практично 

оспособљавање као облик едукације. Средњошколци у већини случајева нису плаћени на 

такозваној „пракси“ што се у јавности сматра искоришћавањем бесплатне радне снаге. У 

многим другим земљама Европске уније је одређена минимална плата за све укључене у 

практично оспособљавање. Такође, законом су одређене смернице по којима се развија однос 

ученик – послодавац. Мислим да би у Србији требало да се покрене мноштво поступака за 

сређивање „праксе“ као начина образовања, тако да ђаци буду у будућности што мање 

оштећени и да буду плаћени за свој рад.  

Надам се да ћете увидети овај проблем и доћи до прикладног решења јер ћете само тако 

добити нараштај који ће са завршеном средњом школом бити у стању да задовољи потребе 

државе. Хвала на разумевању и времену које сте одвојили да прочитате моје писмо. 

С поштовањем, 

Михаило Ићитовић VII2 

Моја порука Генералном секретару Уједињених нација 

Поштовани господине, 

Желим овом поруком да Вам се обратим, у своје име и у име моје земље Србије.  

Ученик сам седмог разреда основне школе и имам тринаест година. Желео бих да Вам 

изнесем своје личне ставове и предлоге. Веома сам забринут за еколошку ситуацију у свету. 

Цео свет је у великој опасности од губитака природних ресурса и озбиљног оштећења озонског 

омотача. Све је више загађених река, а све мање пијаће воде. Неконтролисано сечење шума 

угрожава биљни и животињски свет, па је зато све више угрожених врста. Пошто је један од 

највећих загађивача нафта, предложио бих да се производе аутомобили и машине које би 

радили на електричну енергију, јер је обновљива и не загађује околину.  

Поред еколошке ситуације, веома ме брину и растужују ратна дешавања која за собом 

остављају разрушене градове и несрећан уплашен народ. Много људи бежи из своје домовине 

у потрази за сигурнијим и бољим животом у други, туђи и тешко разумљив, свет. Због тога бих 

желео бих да у целом свету влада мир и да сва деца имају срећно детињство. 

С великим поштовањем, 

Никола Радовић VII2 
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Стручно усавршавање 

У оквиру стручног усавршавања у установи током првог полугодишта одржано је пет 

угледних часова. О њима пишу ученици, наставници и директор. 

 

Мали Радојица  

Наставница српског језика Софија 

Зећовић одржала је угледни час из српског 

језика 31. октобра 2016. у VII2. Обрађена је 

наставна јединица „Мали Радојица“. 

Часу, који је трајао око 60 минута, 

присуствовала су четири наставника, 

педагог и директор школе. У уводном делу 

часа наставница је заједно са децом 

припремила кратко подсећање на хајдуке, 

њихов начин борбе и живота, улоге у борби 

против турске власти. Два ученика у 

костиму хајдука су казивала текст Вука 

Караџића. Након тог сценског приказа, 

наставница је најавила циљ часа и прешла 

на обраду песме. 

Одлично вођени, уз поступно 

постављање питања од лакших ка тежим и 

навођење примера из свако-дневног 

живота, ученици су анализирали песму. 

Затим су добили пет питања на која су 

одговарали писмено. Одговори које су дали 

казују да су разумели песму чиме је и циљ 

часа испуњен.  

Час је протекао у веселој и радној 

атмосфери. Сви ђаци су били активни на 

часу и показали су интересовање за рад. 

 

Ксенија Илић, директор  

Плава гробница – сто година касније 

У мом одељењу наставница Данка 

Стојановић је држала угледни час из 

српског језика 16. новембра 2016. На часу 

су били и педагог и четири наставника. 

Обрађена је наставна јединица „Плава 

гробница“ песника Милутина Бојића као 

допринос обележавању 100 година од 

повлачења српске војске преко Албаније, 

100 година од настанка песме и од смрти 

песника. Поред анализе чувене и лепе 

песме, основни циљ нашег часа је био 

подсећање на историјске околности у 

којима је песма настала и на тај начин 

јачање и учвршћивање патриотских 

осећања код нас младих. 

Као допринос целој идеји ми ђаци смо 

истраживали и презентовали неке 

занимљиве чињенице о поменутој теми, 

цртали ликовне радове са мотивима 

везаним за повлачење српске војске. 

У припреми часа помагали су нам и 

другови из млађих разреда. Сви смо имали 

задатак да цртамо на тему ратовања. 

Наставница Данка је одабрала најбоље 

радове, а од њих смо током часа направили 

изложбу.  

За крај сви заједно смо отпевали 

култну песму која је управо настала на 

грчким острвима међу нашим војницима док 

су чекали повратак у отаџбину, а то је 

песма „Тамо далеко“. 

Дирнута овом темом и у знак 

захвалности свима који су за нас страдали, 

одрецитовала сам одломак из песме Изета 

Сарајлића „Мала велика моја“, која ми се 

учинила веома прикладном за тај тренутак.  

За моје одељење обично кажу да 

нисмо довољно активни и заинтересовани, 

али овај час је био посебан по томе што 

смо сви учествовали, анализирали, истра-

живали, цртали, певали и сви заједно 

осетили неки пријатан патриотски занос.  

Верујем да је тиме остварен циљ 

нашег часа. 

Тијана Глишић, VII1 

Кристина Марковић VII1 



Школски лист Чаролије, страна 44 

 

Физика 

Угледни час из физике је одржан 9. 

децембра 2016. у VII2, наставна јединица 

„Слободни пад. Хитац навише и хитац 

наниже“. Часу су присуствовали педагог и 

четири наставника.  

Циљ часа је био утврђивање и 

обнављање градива у вези са гравитацијом 

и појмовима слободног пада, хица навише и 

хица наниже. После понављања основних 

појмова, у главном делу часа, кроз дијалог 

са ученицима и једноставне демонстра-

ционе експерименте објашњен је слободни 

пад, хитац навише и хитац наниже. 

Разговарно је о занимљивостима у вези са 

слободним падом Феликса Баумгартнера. 

 

У закључном делу часа кроз дијалог 

са ученицима утврђени су појмови 

обрађени на овом часу. 

Час је ученицима био занимљив и 

показали су разумевање градива. Ток 

излагања је праћен слајдовима презента-

ције чиме је испуњен задатак да ученици 

на занимљив начин и применом ИКТ-а 

стекну и усаврше знање из физике и ИКТ-а, 

да се заинтересују за физику као науку и 

нова достигнућа у технологији. 

Презентација је постављена на веб 

страни школе у делу за ђаке. 

 

Наташа Булатовић 

Кина – нова економска сила света 

Ове године смо имали угледне часове 

из више предмета, али је најбољи био из 

географије. Одржан је 29. новембра 2016. 

на тему Кина – нова економска сила света. 

Припреме су трајале дуго; пронала-

зили смо важне информације о учили смо 

текст, припремали одећу и правили 

фризуре, све је требало да буде савршено. 

Ђаци су носили фармерке и црвене мајице 

и на њима кинески знак за своје име. 

Девојчице су направиле пунђе и ставиле 

штапиће уместо шнала. Наставница и 

Исидора су обукле традиционалне кинеске 

хаљине, а Михаило костим Марка Пола. У 

учионици је био пано са радовима наших 

другарица из Мали Иванче и цртеж 

кинеског зида.   

На столу у супротном углу постављени 

су бројни предмети, симболи Кине, и 

разноврсни специјалитети кинеске кухиње, 

које су припремили наставница Радица и 

наше маме. Било је ту и шољица са чајем и 

сланих и слатких јела, пројица, кифлица и 

крофница... 

Имали смо госте на часу - две 

другарице из VII1 које су донеле пано на 

тему „Кина“, а часу је присуствовало и 

неколико наставника, библиотекар и 

педагог школе. 

Час је отворила наставница Радица, а 

затим смо ми говорили о географским 

карактеристикама Кине и о занимљиво-

стима из историје и културе. Интересантна 

је била прича о Марку Полу, о кухињи, 

забрањеном граду, свиленој буби, 

нумерологији, медицини и сл. 

Анђела и Вук су, обучени у кимона, 

извели неке од ударца борилачке вештине 

кунг-фу, коју у Кини називају вештином 

живота.  

 

Кад смо причали о традиционалном 

начину рачунања, придружила нам се 

наставница математике и појаснила 

дијаграм множења двоцифрених бројева.   

Имали смо трему и били смо помало 

уплашени, али је час био сјајан. Свако је 

одлично урадио свој задатак и то нас је 

чинило срећнима и поноснима. Гости су нас 

похвалили, а наставница наградила 

петицама. Надамо се да ћемо имати још 

оваквих часова. 
 

Исидора Нешић, Сандра Павловић и 

Анђела Алексић VII2 
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Марко Краљевић 

Наставница Марина Луковић је 5. децембра 2016. 

године одржала у VI1 угледни час из српског језика на 

тему песме „Марко Краљевић укида свадбарину“. 

У припреми за овај час цртали смо најузбудљивије 

епизоде из песме: сусрет Марка Краљевића са Косовком 

девојком, Марка Краљевића како срдит језди Косовим 

пољем, његов сустрет са црним Арапином и мегдан. На 

паноу смо приказали биографију Марка Краљевића. Све 

нам је то помогло у анализи песме. Закључили смо да се 

историјска и епска биографија јунака не поклапају. 

Историјски Марко Краљевић, односно Мрњавчевић, био 

је турски вазал и погинуо је у борби против хришћана. 

Епска песма га приказује као изузетног јунака, веома 

снажног и храброг. Он је непобедив, велики борац 

против турског зулума и заштитник српског народа. 

Један пано је направљен управо да се покаже његов 

епски лик. Ту су се нашли вила Равијојла као његов 

помоћник и пратилац, Милош Обилић као побратим, митски јунак војвода Момчило као ујак. 

Истражили смо и географска места која се помињу у песми и закључили да су нека стварна, 

а нека измишљена. 

Крај часа је био најзанимљивији. Драган Васиљковић написао је драматизацију дела 

песме и поделио улоге. Марка Краљевића глумио је Стева Секулић, Косовку девојку Тамара 

Трајковић, Арапина Давид Васиљковић, стражаре Дејан Васиљковић и Вељко Глишић. 

Наратор је био Михаило Милетић. 

Час је био забаван, испуњен хумором и лепом атмосфером 

Сузана Стевановић, VI1 

Михајло Милетић VI1 

Сузана Стевановић VI1 
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Дигитални час 

Део стручног усавршавања у установи 

је организација часова тематске наставе и 

израда радова за конкурсе. На Конкурсу 

„Дигитални час 2016/2017“, који организује 

Министарство трговине, туризма и телеко-

муникација, наша школа је учествовала са 

два рада. Трећу награду освојио је рад 

„Дигиталне збирке“ који су радили библио-

текар Слађана Галушка и наставници Данка 

Стојановић и Саша Живановић, а у Зборнику 

радова1 је и „Очување културне баштине“, 

чији су аутори Ружица Будимкић и Слађана 

Галушка. 

Дигиталне збирке 

У раду су представљена три часа информатике и рачунарства и један час српског 

језика током којих су ученици седмог разреда стицали знање о дигиталним библиотекама, 

као и о начину формирања дигиталних збирки на платформи LoCloud Collections. Стечено 

знање они су примењивали припремом елемената збирки и постављањем дигиталног 

материјала у оквиру новоформиране школске дигиталне библиотеке Супер библиотека2.  

Наставни материјал у вези са дигиталним библиотекама и електронским књигама је 

постављен на Мудл платформи у отвореном курсу Дигитална библиотека3. Ученици су 

самостално проучавали материјал, а на часу информатике и рачунарства су разговарали са 

наставником и библиотекаром о појмовима „дигитална библиотека“ и „електронско учење“, 

а затим претраживали садржај одређене библиотеке. Упознати су са школском дигиталном 

библиотеком, коју ће и они делом уређивати. На часу српског језика су израђивали 

интервјуе са бившим ђацима школе. Интервјуе у електронском облику су уредили и 

припремили за постављање у једну од збирки школске дигиталне библиотеке. Проучавали 

су упутство за рад на платформи LoCloud Collections, а затим су на два часа информатике и 

рачунарства практично примењивали стечена знања и уз помоћ наставника и библиотекара 

формирали одређене збирке, припремали грађу за њих и постављали је. Ученици су 

користили различите изворе информација и креирали су радове у више медија (текст, 

фотографија). Подстицани су да више користе рачунар и интернет за учење, самоучење и 

целоживотно учење. Примена метода „изокренута учионица“, електронско учење и 

практични рад на рачунарима током израде елемената збирке и њиховог постављања, 

допринели су повећању мотивације за рад ученика. Ученици су усвајали нова знања, 

повезивали знања из више области и повезивали их са ситуацијама из свакодневног 

живота. Кроз претраживање дигиталних библиотека и током израде грађе за дигиталне 

збирке школе, повезани су садржаји више наставних предмета: информатике и 

рачунарстава, српског језика, географије, историје, ликовне културе, музичке културе и 

енглеског језика. Ученици су стицали знање о важности прикупљања и очувања културне 

баштине, посебно у вези са школом. Упознали су се са делом документационе, архивске 

грађе школе, која треба да се дигитализује и кроз практичан рад на часовима учествовали у 

томе. Израдом интервјуа са бившим ђацима и припремом прилога о историји школе 

(документациона грађа и фотографије) и дечијих ликовних радова, који су затим 

постављени у колекције школске дигиталне библиотеке, ученици су допринели остваривању 

циљева пројекта Јубилеји. 

Примена ИКТ-а помаже у савладавању програма информатике и рачунарства, али и 

других наставних предмета, осавремењује процес наставе и повећавава интересовање 

ученика за поједине области и предмете. Ученици се уводе у електронско учење које, у 

најширем смислу, обухвата све методе и технике за учење уз помоћ рачунара и интернета. 

Реализацијом активности на овим часовима ученици су развијали и међупредметне 

компетенције. 

Слађана Галушка, библиотекар 

                                           
1 Дигитални час, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik  
2 Супер библиотека, http://superbiblioteka.locloudhosting.net 
3 Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15  

Стручно усавршавање 

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik
http://superbiblioteka.locloudhosting.net/
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15
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Очување културне баштине 

Рад приказује три часа кроз 

чије су активности повезани садр-

жаји природе и друштва, ликовне 

културе и народне традиције, а 

успостављена је и корелација са 

наставом српског језика, музичке 

културе, веронауке, грађанског 

васпитања и енглеског језика. 

Наставна јединица „Очување 

идентитета и културног наслеђа“ 

обрађена је на часу природе и 

друштва, а ученици су стечена знања 

примењивали и проширивали на 

часовима и ликовне културе и 

народне традиције. Наставник и 

библиотекар су припремили лекције и поставили их у електронски курс Очување културног 

наслеђа на Мудл платформи4. Приступ наставном материјалу је јаван, не тражи 

идентификацију корисника, па је ученицима лак за праћење. Они су самостално проучавали 

део наставног материјала код куће. После упознавања са појмовима културни идентитет и 

културна баштина кроз лекцију/књигу Културно наслеђе и идентитет, ученици су на часу 

природе и друштва разговарали о културним добрима у Србији и у крају у коме живе. 

Њихов задатак је био да пронађу додатне информације (текстове, фотографије и приче 

чланова породице, наставника и вероучитеља) о материјалном и нематеријалном наслеђу 

свог краја, да пишу о њима и илуструју их и да презентују радове публици. На часовима 

ликовне културе и народне традиције су израдили разгледнице и колаж у програму Canva5, 

а њихови текстови и цртежи су постали део електронског наставног материјала у другој 

лекцији курса Чување културног наслеђа. Проверили су своје знање решавањем онлајн 

квиза, направљеног у програму Quizegg. 

Учење се одвијало на традиционални начин и кроз електронско учење. Ученици су 

користили различите изворе информација (живу реч, уџбеник, лекцију на Мудл платформи, 

фотографије, текстове у штампаној и електронској форми, видео прилоге, квиз) и креирали 

радове у више медија (текст, цртеж, разгледница и колаж). Подстицани су да више користе 

рачунар за учење и проверу знања. Све је ово учинило часове занимљивијим и деца су 

била мотивисана за рад. Такође, могу да наставе са проучавањем лекције и после ових 

часова и допуњују своје знање о културном наслеђу Србије и света. 

Циљ часова је био стицање знања у вези 

са појмовима „идентитет“ и „културно наслеђе“, 

развијање одговорног односа према очувању 

културног наслеђа и развијање креативности 

ученика кроз активно учење и примену 

електронског учења. 

Ученици су израдили разгледнице и колаж 

у програму Canva користећи своје ликовне 

радове и фотографије у вези са обичајем. 

Њихови литерарни и ликовни радови у вези са 

темом постали су део наставног материјала у 

курсу Културно наслеђе мог краја, и могу га 

користити и ученици других одељења и школа и 

њихови наставници.  

Током часова ученици су стекли знање о 

начинима преношења народне традиције 

(усмени, писани и материјални садржаји) и начинима чувања традиционалне културе, 

упознали се са културним добрима из свог окружења и установама које се баве чувањем и 

неговањем културне баштине. Реализацијом активности на овим часовима ученици су 

развијали и међупредметне компетенције.  

Слађана Галушка, библиотекар 

                                           
4 Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17  
5 Canva, www.canva.com 

http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17
http://www.canva.com/
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Стручно усавршавање 

Наставници и стручни сарадници 

су стицали и усавршавали своје 

компетенције током првог полугодишта 

на стручним семинарима и скуповима. 

Учитељи су похађали два 

семинара. Први је реализован 26. 

новембра 2016. у ОШ „Јанко Катић“ у 

Рогачи, а тема је била Учење у 

амбијенту је најпродуктивније на 

свету. Општи циљ семинара је 

оспособљавање наставника за извођење амбијенталне наставе у функцији стицања и 

примени знања у пракси и коришћење расположивих ресурса локалне средине ради 

унапређивања квалитета наставе. Савез учитеља Републике Србије ове године је 

организовао 33. Зимске сусрете учитеља под мотоом Дан стручног усавршавања. Учитељи 

из свих школа са територије Београда, 28. јануара 2017. у ОШ „Михајло Пупин“ у Земуну, 

имали су прилику да похађају једну од 33 понуђених акредитованих једнодневних обука. 

Пре обука и у паузама полазници су имали прилику да разгледају штандове са уџбеницима 

издавачких кућа. Учитељи наше школе били су део ових Зимских сусрета.  

Педагог Наташа Демић је 28. новембра 2016. године похађала семинар „Причајмо о 

сексуалном злостављању деце“ (у организацији Друштва за дечију и адолесцентну 

психијатрију и сродне науке), који је део пројекта „Побољшање одговора здравственог и 

других система на тешкоће деце са сметњама у социјално-емоцијоналном развоју и 

спектром аутистичних поремећаја као и оних који су изложени насиљу“. Ова обука је 

наставак стручног усавршавања у приоритетној области Превенција насиља, злостављања и 

занемаривања, с обзиром да је у претходној школској години похађала обуку „Иницијални 

тренинг за саветнике на СОС телефону за пријаву насиља у образовно васпитној установи“ 

и од тада дежура на СОС линији у Школској управи Београд, једном у току месеца. 

Библиотекар Слађана Галушка је присуствовала Конференцији Библиотекарског 

друштва Србије „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене 

тенденције“ 13. и 14. децембра 2016. у Народној библиотеци Србије у Београду. Она је у 

оквиру сесије Нове тенденције имала излагање на тему „Школски библиотекар и 

електронско учење“ у коме је представила активности школских пројеката за које се 

користи е-наставни материјал постављен на мудл платформи. Навела је најважније 

резултате е-учења: ученици стичу вештине информационе и медијске писмености (дечији 

радови настали током пројеката чине део материјала), побољшана је сарадња наставника и 

библиотекара, постигнућа ученика се презентују, промовише се рад школске библиотеке и 

школе. У закључку излагања је истакла да све ово доприноси повећању квалитета рада 

школе и њеном угледу. 

Ксенија Илић, директор, Синиша Босић, координатор Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и Демић Наташа, педагог, прошли су обуку за превенцију 

трговине људима, 17. јануара 2017. године у Економско-трговинској школи у Сопоту. Они су 

предложили Акциони план за превенцију трговине децом и младима у образовању, којим су 

дефинисани садржаји и теме, циљне групе, начини и носиоци активности, као и очекивани 

резултати до краја другог полугодишта. 

Члановима Наставничког већа представили су пројекат 30. јануара 2017. године. 

Синиша Босић је, уз помоћ ППТ презентације, излагао о појави, карактеристикама и 

видовима трговине децом и младима, наставници су информисани о спољашњој и 

унутрашњој мрежи заштите (кораци, начини укључивања) и представљени су им 

индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у ОВ систему. 

Приказан је филм „Посматрачи“, а затим је дискутовано о њему. После упознавања са 

активностима из Акционог плана који следе у другом полугодишту, План је усвојен. 

Наташа Булатовић и Слађана Галушка су на истом Наставничком већу кроз 

презентацију представиле семинар „Израда мултимедијалних садржаја у настави“ који су 

похађале током 2015/2016. 

Осим ових презентација део стручног усавршавања у установи били су угледни часови, 

часови тематске и пројектне наставе, који су представљени у овом броју Чаролија. 

 

Сандра Пајић, наставник, Наташа Демић, педагог и Слађана Галушка, библиотекар 
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Екскурзија 

Ученици седмог и осмог разреда су, са разредним старешинама били на екскурзији на 

Копаонику 20. и 21. октобра 2016. Са њима су били и директор и педагог школе. 

Првог дана су обишли манастир Жичу, задужбину Стефана Првовенчаног, а затим и 

Врњачку Бању, где су се прошетали градом и уживали у лепотама тог дивног места. На 

крају дана су, најзад, стигли у хотел „Јуниор“, вечерали и остатак дана провели у 

дискотеци. Другог дана, одмах после доручка, упутили су се на Сунчане врхове и уживали у 

јутарњој шетњи на свежем ваздуху. Након тога вратили су се у хотел на ручак. Боравак на 

планини је завршен поподне када су се кренули кући. Успут су свратили у цркву Лазарицу, 

задужбину кнеза Лазара. 

Ученици су се дивно провели, а највише им се допао обилазак Врњачке Бање и 

боравак у хотелу. 

Ана Јанковић и Сара Павловић VII1 
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Лука Јовановић I3 

Даниела Павловић III3 


