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Ученици осмог разреда у мају 2017. 
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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

Пред вама је још један летњи број Чаролија којим промовишемо активности из 

школске 2016/2017. године. Рубрика Дешавања доноси прилоге на бројне теме: часови 

тематске и пројектне наставе, излети за ученике, обележавање краја наставне године за 

четвртаке, гостовање ђака и наставника из школе са Друмина итд. Сандра Пајић пише о 

стручном усавршавању наставника. 

Посебне стране су посвећене пројекту Шекспир, активностима у одељењу IV3 и 

обележавању Дана планете Земље. 

Нови ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије 

стваралаштво. Рубрика Представљамо доноси радове ученика осмог разреда о растанку са 

друговима, а уз то иде и прилог о прослави матуре. 

У рубрици Спортски успеси наставници извештавају о спортским успесима ученика и 

акцијама у оквиру школског спорта. 

Читајте, гледајте и уживајте! 

Редакција 

Ученици осмог разреда на крају наставне године 
30. маја 2017. 
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Дешавања у школи 

Пројекат у I1 

Реализоване активности у првом 

полугодишту које се односе на подстицање 

ученика за побољшање опште дисциплине, 

а за које смо као помоћно наставно 

средство користили школски семафор и 

савладавање технике почетног читања и 

писања уз занимљиве совице паметнице, 

показале су се као позитивне и за ученике 

интересантне.  

И у другом полугодишту настављено 

је са сличним активностима у одељењу I1. 

Поред горе поменутих области вредновања 

ученичких постигнућа, изнедриле су се 

нове идеје, које су повезане са претхо-

дним, прерасле у пројекат под називом 

„Руковођење одељењем првог разреда“. 

Тако смо увели и категорије за најбољег 

математичара, најбољег спортисту, ученика 

творца маштовитих и креативних ликовних 

радова и награду за најуредније свеске, 

педантан и посвећен рад у школи.  

Активности су оствариване:  

- свакодневним увидом у редовност, 

педантност и тачност у извршавању радних 

обавеза у школи и код куће, 

- праћењем и бележењем напредова-

ња у усвајању, разумевању и логичкој 

примени математичких знања кроз успешно 

решавање разноврсних задатака, 

- праћењем употребе средстава и 

техника ликовног изражавања, опажања и 

тумачења како предвиђених ликовних 

садржаја, тако и кроз овогодишње учешће 

на ликовним конкурсима. 

 

За сваки постигнут успех у наведеним 

областима, ученици су добијали мотиваци-

оне печате. На крају месеца, ученик са 

највише печата добијао је диплому као на-

граду и подстицај да настави у том правцу. 

Диплому најбољег спортисте добијали су 

ученици који су се истакли спретношћу и 

појачаним ангажовањем, како на часовима 

физичког васпитања, тако и на школским 

спортским активностима (крос, полигон 

препрека и сл.), општинским и градским 

такмичењима.  

На часовима одељењског старешине 

кроз дискусију и конструктивне разговоре 

ученици су процењивали своја и постигну-

ћа својих другара, давали предлоге за 

награђивање и похваљивање најуспешни-

јих, што је затим спроведено.  

Крај школске године је време када 

сумирамо утиске о периоду који је, сада 

већ, иза нас. На последњем овогодишњем 

часу одељењског старешине, са ученицима 

се разговарало о активностима у пројкету.  

Оценили су их као занимљиве, али 

пре свега корисне, јер су им како кажу, 

помогли да мање причају на часу, а више 

слушају оно што учитељица говори. Неки 

од њих су открили и таленат за цртање, па 

сада праве своје колекције ликовних 

радова и доносе их учитељици на увид. 

Посебно су истакли задовољство наградама 

и дипломама које брижљиво чувају. 

Изразили су жељу да са овим активностима 

наставимо и у наредној школској години. 

Постигнути резултати, а пре свега, 

позитивне реакције ученика и њихова 

задовољна лица када за свој уложен труд и 

рад добију и награду, која им пуно значи, 

више су него довољни разлози да и у 

наредном периоду наставим са применом 

ових и неких будућих активности. 

 

Сандра Пајић, наставник 

Дешавања у школи 
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Иво Андрић 

Са ученицима VI1 разреда током маја 

2017. реализован је пројекат посвећен Иви 

Андрићу у оквиру књижевнотеоријске ана-

лизе приповетке „Аска и вук“.  

Ученици су радили у групама и кори-

стили различите изворе информација: 

интернет, школску библиотеку... Свака гру-

па је добила свој задатак: истражити ко је 

био Нобел; истражити живот и рад Иве 

Андрића; пронаћи у локалном говору што 

више речи којима се именују животиње на 

прелазу од младунчета до одрасле јединке.  

На часу анализе приповетке ученици 

су презентовали свој рад. Нарочито им се 

свидео рад групе која је имала задатак да 

попише речи којима се именују животиње 

тинејџери - шиљеже, назиме, јуне. 

Ученици су направили дивне паное на 

којима су се нашли и цртежи Аске и вука. 

 

Марина Луковић, наставник 

Крај четвртог разреда 

Завршна приредба за ученике IV2 у 

Малом Пожаревцу одржана је 13. јуна 

2017. године. 

Програм је имао три дела: хорско 

певање, рецитовање и извођење драмског 

текста „Прва љубав“. 

У публици су били родитељи, ученици 

од првог до трећег разреда и наставници. 

Четвртаци су се на овај начин поздравили 

са млађим друговима и показали шта су 

научили за четри године школовања. 

Великим аплаузом свих присутних 

испраћена је још једна генерација вредних 

ђака.  

Босиљка Ћорковић, наставник 
 

Излет 

Наставница географије је 24. маја 

2017. организовала једнодневни излет за 

ученике седмог разреда из Малог Пожа-

ревца који су остварили одличне резултате 

на општинском и градском такмичењу из 

географије. Сличан излет за ученике осмог 

разреда изведен је 27. маја. 

Обишли смо Космај, манастир Тресије 

и Марковачко језеро. 

Деца су упознала и проучавала нове 

крајеве о којима смо разговарали и истакли 

значај културно-историјских места које смо 

видели. Тако је повезан садржај више 

наставних предмета: историје, географије, 

српског језика и биологије. 

Овим часовима је реализована ван-

учионичка настава чиме је остварен један 

од циљева из Развојног плана школе.  

 

Радица Јаћимовић, наставник 
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Шекспир 

Са ученицима петог разреда у Малој Иванчи је од септембра 2016. до јануара 2017. 

реализован пројекат Shakespeare 400 поводом обележавања 400 година од смрти овог 

великана светске књижевости. Изабрала сам ову тему како бих ученицима приближила 

драмска дела Вилијема Шекспира. Обрада сваког дела је уклопљена и повезана са 

областима предвиђеним наставним планом и програмом наставе енглеског језика. Као извор 

информација коришћенe су књиге са драмским текстовима прилагођеним дечијем узрасту и 

прилози са веб стране British Council, https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en (видео 

прилози, анимирани филмови, игрице,...) 

Пројекат је започетом једним од првих Шекспирових дела Twelfth night а у оквиру 

области редних бројева. Ученици су читали краћи приказ прилагођен узрасту ученика и 

гледали анимирану верзију ове комедије, а затим израђивали задатке у вези са овим делом 

(довршавали реченице, спајали слике са речима) и писали су кратак састав на тему 

Shipwreck - описивали су шта би они радили да су насукани на непријатељском острву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следеће дело је чувена трагедија Romeo and Juliet. Ученици су читали краћи приказ 

прилагођен њиховом узрасту и гледали филмску верзију ове трагедије, а затим имали 

задатак да препричају радњу драме и припреме приказ, усмено или писмено користећи 

садашње време. Приказ овог дела на завршном часу представила је Маријана Милетић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У октобру смо обрадили комедију Tempest и трагедију Macbeth. Ученици су упознати са 

овим делима уз краће верзије прилагођене њиховом узрасту. Ученица Анђела Ристић је 

добила задатак да прочита Tempest, књигу која се налазила у библиотеци школе, а онда је 

друговима изложила сиже овог дела и своје мишљење о њему. 

Romeo and Juliet 

 

Many years ago in Verona, Italy, there were two families, the Capulets and Montagues. 

These families are fighting the Capulets have a son, Romeo and the Montagues have a 

daughter, Juliet.  

One night, the Capulets have a pаrty and Romeo goes there. Romeo and Juliet meet at 

the party. Romeo falls in love with Juliet and Juliet falls in love with Romeo. Juliet’s cousin 

Tybalt, sees Romeo and he is very angry. Later, Friar Lawrence marries Romeo and Juliet in 

secret. When Tybalt sees Romeo with his best friend Mercutio, he wants to fight him. Romeo 

doesn’t want to fight with Tybalt, but Mercutio does. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset 

and he kills Tybalt! The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to 

Friar Lawrence for help. He gives her some special drink and she sleeps for two days. Friar 

Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But, Romeo doesn’t get the message and 

he thinks Juliet is dead. Romeo drinks poison, because he wants to stay with Juliet forever. 

When Juliet wakes up, she sees what happened. Juliet is very sad and she kills herself. Romeo 

and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. 

They are so sad and they agree not to fight anymore. 
 

Маријана Милетић V2 

Shipwrecked 

 

I find myself in the enemy country. What am I doing? I ask someone to help me. I say: 

“Please, help me! I’m in a strange country and I want to go back to Serbia, but I don’t know 

the way. Please, help me. I’m afraid!” Somebody says:” Who is it?” I answer:” I’m a child. 

Please, help me!” Somebody says:”Oh, you’re a child? I’m sorry. I didn’t know you’re a child! 

Okay. I’ll help you” I answer:”Thank you so much!” And so I go home… 

 

Катарина Бранковић V2 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
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Макбет је оставио јачи утисак на ученике због тежине ове трагедије. Иван Пантелић је 

посебно изложио ово дело на последњем часу. Ђацима је трагедија представљена и кроз 

анимирану форму, а након тога су радили задатке како би утврдили разумевање прочитаног 

и гледаног. Задаци су били: одређивање значења непознатих речи и повезивање са 

сликама, решавање укрштеница и исправљање нетачних реченица.  

У новембру је обрађена комедија A midsummer night’s dream. Оба одељења су на 

једном часу одгледала најновију верзију истоименог филма, који се ученицима веома допао. 

На наредном часу смо разговарали о филму и обрадили прилагођену верзију текста. 

Ученица Јелена Јовичић је имала посебно излагање о овом делу у оквиру завршног часа. 

Комедију Much ado about nothing обрадили смо у децембру кроз краћи видео запис. 

Иако су ученици разумели дело, што су показали кроз израду задатака, најмање им се 

допало од свих Шекспирових драма. 

Историјска драма Julius Caesar је обрађена у јануару 2017. гледањем видео записа 

Шекспировог дела и разговором о историјској позадини текста, чиме је повезан садржај 

градива енглеског језика и историје. Ученица Ана Марковић је лепо представила историјску 

позадину овог дела, а Катарина Бранковић описала само убиство Јулија Цезара показујући 

нам да се Шекспирово дело базирало на завери око убиства јунака. 

У овом месецу је представљена и тема William Shakespeare- life and works (Живот и 

дело Вилијема Шекспира), а у оквиру области Holidays у којој смо обрадили и утврдили 

просто прошло време. Тиме смо заокружили сва обрађена Шекспитрова дела. Ученицима је 

представљен краћи видео запис о Шекспировом животу и делу и подељени су им текстови 

који су пратили видео запис. Кроз неколико игрица, ученици су одговарали на питања о 

животу и делу Шекспира и повезивали су ликове са делима.  

Јавни час је требао да се одржи у фебруару али због неочекиваних проблема, дуго је 

одлаган и одржан је 12. јуна 2017. као заједнички час V1 и V2. Ученици су подељени у 

четири групе. Час је био у форми квиза. Прва два задатка су била временски ограничена 

тако да су ученици морали да их заврше пре истека времена. Први задатак су били 

анаграми ликова из Шекспирових дела, а ученици су премештањем слова откривали имена. 

Други задатак су испремештане речи назива Шекспирових дела у којима је једна реч била 

нетачна и морали су да је замене другом. Трећи задатак је био састављен од питања и 

потенцијалних одговора на њих и ученици су бирали тачан одговор. Четврти задатак је био 

састављен од низа питања на која су ученици одговарали. Пети задатак се састојао од пет 

тема на које су групе говориле. 

Током реализације пројекта ученици су обогатили свој речник, научили основне 

информације о Шекспиру и времену у ком је стварао и упознали радње неких његових дела.  

Важно је истаћи да су у свим активностима учествовали и ученици са слабијим 

оценама и да су се њима посебно допало представљање ових тема кроз видео записе. На 

квизу су деца показала највеће познавање уопштених тема, тј. знала су одговоре на питања 

која нису конкретно везана за дела. Већина ученика је запамтила битне информације о 

Шекспировом животу и препознали су његова дела, али слабији ученици нису могли да 

одговоре на питања која су захтевала образложење. 
 

Марина Ружић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о пројекту- прво тромесечје 

 

Од кад смо кренули у школу једва смо чекали да почнемо да радимо пројекат о 

најпознатијем енглеском писцу Вилијему Шекспиру. Коначно је и дошао тај дан. 

Прво што смо урадили је да смо одгледали филм Дванаеста ноћ (Twelfth night), а 

онда смо причали о томе шта се дешава у њему. После смо добили папире на којима се 

се налазили текст и задаци. Наставница нам је мало помагала у решавању задатака. 

Други филм је био о Ромеу и Јулији (Romeo and Juliet). Филм Дванаеста ноћ је 

комедија, а Ромео и Јулија је трагедија.  

Трећи филм се звао Сан летње ноћи (A midsummer night’s dream). Он је био 

најдужи и најзанимљивији. 

Када смо завршили пројекат, сви смо били тужни, јер више нисмо гледали 

филмове, већ само вежбали за тест из граматике. 
 

Маријана Милетић V2 
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Дан планете Земље 

Током боравка у Сокобањи, у оквиру 

реализације наставе у природи, ученици 

млађих разреда су обележили Дан планете 

Земље, 22. априла 2017. Циљ активности је 

био подизање нивоа еколошке свести, еду-

ковање и мотивисање ученика за очување 

планете.  

Тог дана смо обишли бањско 

излетиште Лептерију. Шетња нас је водила 

кроз предивне панораме које обилују 

зеленилом. Пажњу ученика привукла је 

плаховита река Моравица, као и два извора 

топле и хладне воде. Посебно им је била 

интересантна стена, природни феномен, у 

којој се из даљине препознаје лик 

Богородице, а из које се сваке године, на 

Велики петак, појављује вода из камена 

која је лековита за очи. 

Одмор у природи био је прилика да са 

ученицима разговарамо о све већим 

опасностима које прете животу на Земљи, а 

који су повезани са све бржим развојем 

индустрије. Истакли смо да је човек својим 

деловањем довео до драматичног загађења 

животне средине. Ученици су, ослањајући 

се на сопствена искуства и стечена знања о 

тој теми, разговарали о начинима на које 

сваки појединац може допринети очувању 

животне средине. Као најважније истакли 

су чишћење сметлишта, садњу дрвећа, 

рационалну потрошњу воде, рециклажу, 

коришћење бицикле уместо аутомобила, 

гајење сопствених производа уместо сталне 

куповине, избегавање коришћења пласти-

чних кеса, јер је потребно превише 

времена како би се оне разградиле и др. 

 

Свесни природних лепота које нас 

окружују схватили смо да свако од нас 

мора преузети одговорност за заштиту 

животне средине и опстанак живог света у 

њој. Надахнути овом причом, по повратку у 

хотел, ученици су са много више пажње 

обављали своје свакодневне активностима 

ради доприноса очувању животне средине. 

Наиме, редовно су сређивали простор у 

коме су се налазили, водили рачуна о 

потрошњи струје и воде, сакупљали и 

одлагали смеће. Остатак дана искористили 

су да своје идеје, о томе како треба да 

изгледа очувана и здрава животна средина, 

прикажу прелепим цртежима које предста-

вљамо у школском листу. 
 

Сандра Пајић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александар Митровић I1 Ана Божанић I1 



Школски лист Чаролије, страна 9 

 

 

Ана Божанић I1 

Александар Митровић I1 
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Вашар, ђачко предузетништво и излет 

У оквиру пројекта Јубилеји у првом полугодишту наставнице Ружица Будимкић и Сања 

Петровић су, у сарадњи са родитељима, организовале четири радионице у Поповићу: 

„Вашар некад и сад“, „Школа некад и сад“, „Дечије играчке некад и сад“ и „Оживимо 

прошлост школе кроз дечије игре“. У њима су учествовали ученици и предшколци и њихови 

родитељи. Такође, организовале су Новогодишњи вашар који је имао два дела: извођње 

представе „Вашар у Тополи“ и продајну изложбу предмета у чијој су изради учествовали 

ђаци, родитељи и наставници. Од дела зарађеног новца купљен је потрошни материјал за 

часове. Други део је искоришћен за организовање излета на језеру Трешња. 

Излет на језеро Трешња   

Излет смо извели 3. јуна 2017. Превоз су 

организовали родитељи и учитељи својим 

аутомобилима. На излету је било шеснаест уче-

ника, петоро браће и сестара и девет родитеља. 

Обишли смо језеро Трешња и упознали се са 

његовим настанком и уживали у шетњи његовом 

обалом. Кратко време смо се дружили са првим 

купачима ове године.   

Поновили смо градиво о врстама шумских 

биљака које расту око језера. Потом смо 

посетили ловачки резерват који се налази у 

близини језера. Кроз њега нас је провео 

ловочувар и замолио је да будемо тихи да бисмо 

видели срне које се плаше галаме. Призор је био 

величанствен, видели смо гомилу срна како пасу 

на пропланку и сви смо били одушевљени 

призором. Касније су се срне, којих има 120, 

повукле пред нашом грајом дубље у шуму. 

Обишли смо ловачку чеку и хранилице. 

Ловочувар нам је објаснио како функционише 

природни резерват, који је његов задатак и чиме 

дохрањује срне у току зиме.  

Предложио нам је да његово двориште у резервату искористимо за даље дружење што 

смо прихватили. Двориште је било огромно, травнато са пуно пољопривредних машина, 

вајата, сенара и простора за игру. Деца су испитвала ловочувара све што их је 

интересовало а он им је стрпљиво одговарао на питања. 

Организовали смо и спортске игре 

у којима су учествовали и родитељи и 

деца и учитељи. Ручали смо сви заједно 

и сладили се колачима које су маме 

припремиле. 

Деца су показала да умеју да 

чувају природу тако што за њима није 

остао ниједан папирић, покидан 

цветић... То је посебно обрадовало 

ловочувара који нас је позвао да 

поново дођемо. У шуми су деца 

пронашла рог јелена и на нашу молбу 

ловочувар нам је дозволио да га 

понесемо у школу као успомену на 

данашњи дан. 

У школу смо се вратили око 15 

часова. Разишли смо се кућама уз 

договор да већ на јесен поновимо излет 

са родитељима само у другом правцу. 

Сви смо били презадовољни излетом. 

 

Ружица Будимкић, учитељица 
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Сарадња са локалном заједницом 

Дружење са другарима из суседне школе   

Током Дечје недеље у октобру 2016. посетили 

смо и дружили се са другарима из суседне школе у 

Поповићу, која се налази на Друминама. Тада смо 

договорили сусрет код нас у школи за крај школске 

године, који је реализован 7. јуна 2017. 

Сачекали смо ђаке и наставнике испред школе и 

пожелели им добродошлицу, а затим показали школу. 

Гости су домаћинима донели поклоне: чоколадне 

бананице, оловке и на картонићима исписане и 

украшене поруке пријатељства. Тим порукама смо 

украсили један пано у холу школе. 

Први део дружења је протекао у активностима 

радионице „Срце за друга“. Сви ученици су украшава-

ли већ исечено срце од хамера и лепили га на штапи-

ће. Када су завршили свако је срце поклонио једном 

другару водећи рачуна да сви добију по једно. 

Други део дружења смо провели у игри. Деца су 

бирала себи пара и онда плесали на разну музику са 

балоном између њих. Балони су били прво на челу, па на стомаку и на леђима. Пар коме 

балон падне је испадао. Победнички пар две девојчице, по једна из обе школе, добио је 

громки аплауз.  

Другаре смо послужили кексићима и бомбонама. Испратили смо их око 13 сати уз 

обећање да ћемо дружење наставити следеће године.  

 

Ружица Будимкић, учитељица
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У учионици IV3 

Са ученицима четвртог разреда сам 

последњих десетак дана школске године 

причала о њиховом четворогодишњем 

школовању.  

Када су били на крају другог разреда 

договорили смо се да своја очекивања за 

крај четвртог напишу и ставе у кутију коју 

смо украсили и затим затворили. Тада су 

они обећали да ће своје циљеве остварити 

марљивим учењем, другарством и лепим 

понашањем. Кутију смо поново отворили на 

последњем часу одељењске заједнице. Сви 

су били узбуђени. Ученици су се чудили 

свом неспретном рукопису, читали записе и 

коментарисали их.  

 

Очекивања су примерена њиховом 

узрасту, сви су желели да буду добри ђаци 

и добри „људи“ што су и постали. Онда су у 

кутију убацили поруке са новим жељама и 

циљевима за крај основне школе. Догово-

рили смо састанак и отварање кутије за 

крај осмог разреда на Видовдан. Обећали 

су да ће своју учитељицу посећивати сваки 

пут када буду у прилици и када осете 

потребу да се са њом испричају. 

Ђаци су говорили и о часовима који су 

им се посебно допали ове године, предме-

тима које воле и присећали се разних 

догодовштина са часова, наставе у природи 

и ексурзија.  

У школском листу представљамо неке 

од записа о часовима, школи и учитељици. 
 

Ружица Будимкић, наставник 
 

На крају четвртог разреда 

Полазак у први разред памтим по страху од школе и несигурности да ли ћу успети да 

научим све што нам учитељица предаје. Учитељице се нисам плашила јер је она моја бака и 

знала сам да није строга. Већ после неколико дана сам се опустила и школовање се 

претворило у велико путовање пуно узбудљивих догађаја. Посебну помоћ смо имали од 

старијих другара из трећег разреда који су нас свакодневно усмеравали и саветовали. Они 

су чинили да се осећамо сигурно, па ми је растанак са њима на крају другог разреда тешко 

пао. Трећи разред памтим по доласку нових првачића у одељење. Били су уплашени и 

несигурни. Подсетили су ме на мој полазак у први разред тако да сам се својски трудила да 

им помогнем и олакшам навикавање на школу. Осећала сам се поносно што и ја некоме могу 

да помогнем. Међу нама се тако ширило све јаче другарство које и данас траје. 

Жао ми је што их напуштам јер сам на крају четвртог разреда, али знам да су већ 

уходани и самостални. Надам се да нису 

заборавили да смо били уз њих у првом 

разреду и да ће и они тако прихватити нове 

ђаке који ће у клупе сести у септембру. 

Трудили смо се да им на својим примерима 

покажемо какав треба да је добар ђак и 

добар друг и како треба да се понашају.  

Срећна сам што крећем у пети разред 

али и тужна што се растајем од млађих 

другара и учитељице. Обећавам да ћу и 

даље бити добар ђак и да ћу се у моју малу 

школицу враћати у успоменама али и 

стварно. 

Теодора Будимкић IV3 

Часови математике 

Од свих часова издвојила бих часове математике. Волим математику зато што волим 

изазове. За мене је сваки нови час био нови изазов. Учитељица је покушавала на разне 

начине да нам приближи и објасни неко градиво. Цртали смо, сецкали, пресипали, 

такмичили се, учили кроз занимљиве приче. Мени је све то било занимљиво, али ми је још 

занимљивије било оно после када сам ја проверавала да ли сам схватила. Понекад сам се 

мучила, али ту је за мене била драж учења. Себи сам говорила да ја то могу и изнова 

покушавала. Сазнање да сам нешто ново научила за мене је била победа саме себе. Тако 

сам заволела математику. 

Сада највише волим текстуалне задатке и то што компликованије јер ту има највише 

изазова. Учитељица ми је давала ветар у леђа тако што ми је проналазила нове задатке и 

штампала ми их. 

Емилија Радовановић IV3 

Дешавања у школи 



Школски лист Чаролије, страна 13 

 

Моје школовање   

Моје школовање, нажалост, није започело у 

овој предивној школи. Пресрећан сам што сам 

дошао баш овде јер да нисам не бих стекао овако 

добре другаре и упознао учитељицу Ружу. У ову 

школу сам прешао на половини другог разреда. 

Био сам стидљив и несигуран. Требало ми је 

времена да се уклопим и опустим. Тек када сам 

схватио да ми сви желе добро, и учитељица и 

моји нови другари, ја сам се скроз опустио. Од 

тада сам веома срећан. 

Сада на крају четвртог разреда знам да сам 

у овој школи провео пуно лепих тренутака. Било 

је ту баш занимљивих часова, радионица са родитељима у којима је учествовала и моја 

мама, узбуђења пред контролни... Посебно се радо сећам наставе у природи, екскурзија и 

излета. Понекад сам долазио у сукобе са другарима, нарочито са Тамаром али она и ја смо 

схватили да и другари могу имати различита мишљења. Све у свему волим своју школу и 

жао ми је што ћу морати да је напустим. 
 

Бранислав Васић IV3 

Час историје 

Следеће године идемо у пети разред. Да бисмо упознали наставнике, они су долазили 

код нас на часове и представљали своје предмете.  

Са посебним нестрпљењем сам очекивала наставника историје јер сам чула да су 

његови часови баш занимљиви. Упознали смо се тако што се прво он представио нама а 

потом и ми њему. Причао нам је о Немањићима на врло занимљив начин. У његовој причи 

играла се утакмица Срба против непријатеља, углавном Турака. Лопту су додавали један 

другом наши владари онако како су владали. Сви смо га заинтересовано слушали и 

закључили да су у праву били старији другари када су нам причали да су његови часови 

баш занимљиви. На другом делу часа је глумио ванземаљца који је дошао да види шта ми 

радимо. Разгледао је наше свеске и ормариће и питао све што га је интересовало. Сви смо 

га задивљено ледали и радо учествовали у његовој „игри“. 

Било нам је жао када се час завршио. Надамо се да ће сви часови код наставника 

Слободана бити овако занимљиви. 

Тамара Будимкић IV3 

Часови физичког 

Волим спорт и бавим се њиме зато у 

школи највише волим часове физичког 

васпитања. Пошто у школи немамо салу 

а ни све справе, користимо помоћна 

средства у дворишту: пањеве, дебла 

дрвета, степенице, дрвеће. 

Један од занимљивијих часова је 

био када смо вежбали на трешњи у 

школском дворишту. Нашли смо једну 

згодну грану коју стално користимо за 

овакве вежбе. Учитељица је помагала 

другацима да скоче и дохвате грану а 

четвртаци су могли и сами. Мерили смо 

време и такмичили се ко ће постићи 

боље време. Било је баш занимљиво и сви смо се баш трудили. Посебно су нас изненадили 

неки другаци који су постигли боље време од нас четвртака. Осим што нам служи као 

справа за вежбање за ову трешњу нас вежу само лепе успомене. У њеном хладу смо држали 

неке часове, са њених грана се сладимо плодовима, код ње се окупљамо у поподневном 

дружењу... Сви је чувамо и пазимо да неко не ломи њене гране. Из прича наших родитеља 

смо чули да су се испод ње родиле неке љубави. Часови физичког васпитања и дружење 

испод наше трешње ће и мени остати у лепом сећању. 
 

Андриана Петровић IV3 
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Мали матуранти 

Ове школске године наши четвр-

таци су успешан завршетак четворого-

дишњег школовања и растанак са 

учитељицама прославили заједно у 

Поповићу. Прослава је реализована у 

организацији фирме „Тис тим“ 12. јуна 

2017. Ученици сва три одељења у 

пратњи својих родитеља, сека, бака и 

дека су се скупили испред школе око 

16 часова. У свечано уређени хол ушли 

су црвеним тепихом у паровима - дечак 

и девојчица. Били су обрадовани, а 

уједно и збуњени амбијентом који их је 

сачекао. Са њима су биле њихове 

учитељице, директорка, наставнице и будуће разредне старешине. Родитељи су имали 

прилику да уђу на кратко и фотографишу своју децу. 

Уследило је послужење након чега су ђаци уживали у песми, игри и дружењу. 

Организатори су поделили награде најактивнијим учесницима. Славље је потрајало до 20 

часова када су се ученици опростили од својих учитељица и у пратњи родитеља отишли 

кућама. По реакцији ученика и родитеља мислим да им се прослава баш допала. 

Крај године 

Четвртаци из Поповића су славље наставили и 13. јуна, последњег дана наставне 

године. Уз помоћ другара из првог, другог и трећег разреда, као и учитељица, уприличили 

су приредбу за родитеље. Родитељи су уживали у програму. Посебно дирљив тренутак је 

био када је ученица Андриана Петровић прочитала свој састав о учитељици. Расплакала је 

све присутне родитеље, учитељицу и децу. Након приредбе уследила је журка за све 

ученике и њихове родитеље. Наставак следи 28. јуна на додели књижица. 
 

Будимкић Ружица,учитељица 
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Моја учитељица 

Моја учитељица се зове Ружица 

Будимкић, има 58 година и баш је добра.  

Упознали смо се пре четири године. 

Било је то 1. септембра 2013. године када 

смо кренули у први разред. Тај нежни глас 

учитељице Руже и благи осмех на уснама 

пожелео нам је добродошлицу. 

Почели смо од слова А и броја 1 па 

онда читање, писање, сабирање и 

одузимање. Захваљујући стрпљењу, раду и 

упорности наше учитељице Руже, стекли 

смо много знања. Наше свеске у почетку 

су красили цветићи, а затим петице. 

Заједно смо се радовали сваком успеху. 

Било је ту и лоших оцена, али ми смо увек 

били ту једни за друге, да помогнемо и 

бивали смо све бољи и бољи. И успели 

смо. Како су године пролазиле, све више 

времена смо проводили заједно, не само у 

школи већ и ван ње. То наше другарство 

надјачало је све страхове и бриге. Четири 

године проведене са учитељицом су брзо 

прошле. Научила нас је како да решавамо 

проблеме, да праштамо и помажемо једни 

другима. Свако од нас зна нешто најбоље, 

неко математику, неко српски, неко 

најбоље црта или пева, неко најбоље трчи.   

Дошло је време растанка. Опет нас 

чека један нови почетак, нови наставници 

и нови другови. Знам да ће учитељица 

добити нове прваке које ће учити и волети 

као нас. И знам да ћемо ми целог живота 

памтити ове школске дане и учитељичин 

благи осмех и сваку реч подршке, њену 

пажњу и топлину коју нам је пружила. 
 

Андриана Петровић IV3 

Школа 

У моме селу школа мала, 

ал' ми је много знања дала.   

Најбоље у њој је учитељица 

и много другара и другарица. 

Са другарима дан је увек леп, 

јуримо као пчеле са цвета на цвет, 

од нашег зујања глава заболи 

али нас учитељица ипак воли. 
 

Бранислав Васић IV3 

Школа другарства  

Ми смо друго три у нашој малој школи, 

дружимо се и прави смо другари. 

Школска правила знамо и поштујемо, 

ужину заједно једемо и тајне делимо. 

У школу крећем, своје друштво срећем, 

волимо да читамо и о књигама причамо. 
 

Ученици некадашњег II3, а сада IV3 
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Дечије стваралаштво 

У овој рубрици школског листа презентујемо 

најбоље литерарне и ликовне радове ученика 

наше школе.  

Радостан догађај у мојој породици 

Већину људи окружује срећа. Најсрећнији су 

они који имају своју породицу и добре пријатеље 

са којима деле све лепе тренутке које ће заувек 

памтити и препричавати их. 

Пошто мој брат Душан много воли глуму, 

увек ме је засмејавао разним имитацијама 

познатих личности. Једне вечери смо гледали неку 

емисију у којој су учествовали људи који су знали 

да имитирају друге особе, уз које смо се смејали. 

Тада ми је синула одлична идеја! Рекла сам брату 

да може и он да учествује у њој имитирајући неке 

особе. Он се прво противио, али је онда пристао. 

Снимала сам га док је глумио две сцене које је 

послао имејлом тој емисији. Тим људима који су 

одгледали, снимак се јако допао, па су га позвали 

да учествује у једној од тих емисија. Он је био 

много срећан, али нажалост то није било нимало 

лако. Први пут је отишао са бабом и тада су 

чекали пет сати на његов ред, али је емисија 

морала да се заврши, па су се вратили кући. 

Други пут су чекали краће и снимио је те две 

сцене, али пошто није рекао нешто што је важно није успела ни та емисија. 

После тога није хтео да иде, али смо га ми наговорили да проба и трећи пут. Тада је 

снимање успело. Продукција је рекла да ће емисија бити емитована за недељу дана. 

Коначно је дошло то вече које смо једва дочекали и сви смо се окупили у дневној соби и 

гледали. Када сам видела брата на телевизији, била сам пресрећна, као и остали чланови 

породице. Смејали смо се и били поносни на њега. Тада је цела породица била срећна и 

уживала је у његовом успеху. Ја сам била задовољна његовим имитацијама, а пре свега што 

је ипак отишао на снимање.   

Ово је био најрадоснији догађај у мојој породици јер нам је свима много значило 

његово учешће на телевизији. 
 

Катарина Бранковић V2 

Упознаћу вас са 

Када сам први пут отворила очи и почела 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 увек такав. 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 сваке вечери лепе приче за децу због којих сам сањала 

прелепе снове. Помагао ми је када год је имао времена и увек је проналазио решење 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 је то велика ствар, нешто што ти даје више 

снаге и што ти пружа помоћ када ти је најпотребнија. 
 

Катарина Бранковић V2 

Дечије стваралаштво 

Вељко Ристић V1 



Школски лист Чаролије, страна 17 

 

Једно замишљено путовање 

Место где сам увек хтела 

да отпутујем је морско дно. Већ 

годинама замишљам људе који 

без апарата за дисање ходају 

по морском дну. Волела бих да 

упознам становнике мора и 

сазнам нешто више о њиховом 

начину живота. Једног дана ми 

се жеља остварила. 

Затворила сам очи и 

почела да замишљам. Испод 

мене су пливала различита 

морска бића. Пришла ми је 

златна риба средње величине и 

људским гласом ме позвала на 

излет. Пристала сам и упознала 

се са водичем, великом 

шареном рибом. 

Прво место које смо обишли била је рибља кућа у којој сам видела много занимљивих 

слика из прошлости риба и водич ми је објаснио шта је представљено на свакој од њих. 

Онда смо се запутили у кућу уметника Рибослава Рибића чији су цртежи говорили о животу 

под водом. 

Наставили смо обилазак. Вожња возом кроз рибљу пећину је била веома узбудљива. 

Највише ми се свидео рибљи маскенбал у коме сам хтела да учествујем, али нико није могао 

да ми направи толику маску. У ресторану „Рибославић“ служила су се веома чудна јела 

направљена од разних буба. Да не бих увредила рибље куваре, казала сам да нисам гладна.  

Рибе су ми се много свиделе као и ја њима. На растанку су ми дале наруквицу за 

успомену. 

Ускоро сам се пробудила. На руци није било наруквице и било ми је жао што је то био 

само сан. Надам се да ћу неке наредне ноћи наставити то чудесно путовање. 

 

Јована Поповић VI2 

 

Илија Јовановић II2 
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Једно замишљено путовање   

Сваке ноћи лежим у кревету и замишљам 

незаборавно путовање са пуно пустоловина.  

Све се одвија на крају света. Корак ме је делио од 

провалије без дна а са друге стране је био рај. Зелена 

трава и шарено цвеће украшавали су ливаду која се 

простирала докле је поглед досезао. Безбрижне 

животиње трчкале су около и полако чупкале траву која 

је била више од остале. Плаво небо и јако сунце 

осликавали су се као на платну. Од те лепоте заборавих 

на провалију и кренух. У том тренутку чух речи: 

„Стани!“Стадох, испред мене се ширила рупа без дна. 

Зној ми се сливао низ лице од страха. У том тренутку 

појави се светлост толико јака да нисам могао гледати. 

Из ње је излетео прелепи бели змај и слетео поред мене 

и поново чух онај исти глас који ме је спасао пада. 

Рекао је да се попнем и да ћу видети оно што ниједан 

човек до сада није видео. Послушао сам и змај ме уведе 

у рај пун љубави и доброте. Испред мене се створи 

чувар тог прелепог места. Сиђох са змаја и чувар ме 

одведе у неку пећину пуну кристала, а на крају се 

налазио извор. У средини извора се налазио камен 

другачији од осталих. Био је најсветлији. Засуках 

рукаве, подигох ногавице и уђох у воду. Стигох до 

камена и извадих га као из шале. У том тренутку све се 

затресе и извор се подиже на површину. Као неком магијом израсте дрво, а затим и цела 

шума око извора. Постадох чувар шуме. 

Све је ово кратко трајало, јер сам се пробудио. 
 

Михаило Остојић VI2 

Једно замишљено путовање 

Волим да путујем и да 

маштам. Ишла бих у Африку са 

најбом другарицом и осталим 

пријатељима. Путујемо авионом. 

Никад се раније нисам возила 

авионом, па замишљам да је то 

као да смо у ракети. Возили смо 

се неколико сати кад је авион 

изгубио контролу. Почео је да 

пада. Пилоти су нам дали 

падобране и рекли да морамо да 

напустимо авион. Ми смо 

послушали. Ухватили смо се за 

руке и скочили. Анђелија, моја 

најбоља другарица, и ја смо 

вриштале. Иако смо се плашиле, 

било је забавно. Размишљали смо где ћемо пасти. Одозго је све изгледало зелено. Пали смо 

у џунглу. Све је било мирно и тихо. Наставили смо и плашили се да не искочи нека звер 

испред нас. После дужег времена наишли смо на једну кућу. Покуцали смо и отворила је 

једна бака. Питали смо да ли можемо да уђемо. Примила нас је и рекла да можемо да 

останемо један дан. Кућа је изгледала стара бар 100 година. Била сам знатижељана и мало 

сам истраживала. На једном зиду сам видела мало истурену плочицу. Притисла сам је и 

пропала у неку собу. Доле је била нека огромна машина, мени непозната. Била је 

прашњава, обрисала сам мали камен на дну. Писало је „времеплов“. Обрадовала сам се јер 

нисам хтела да више останем у џунгли. Притискaла сам по машини и вратила се у авион на 

почетак путовања. 

Наставила сам да спавам, али нисам хтела да доживим наставак. 
 

Александра Милутиновић VI2 

Алекса Синани V1 
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Лако је кудити, а тешко разумети човека 

На свету постоји много људи и сви су различити. Сваки човек има неко своје схватање 

и размишљање, другачије од осталих. Проблем због којег људи не могу да се укључе у 

друштво су осуђивање и предрасуде. Неки људи просто не могу да разумеју да смо 

различити. Људи осуђују једни друге због много ствари: религије, боје коже, изгледа или 

финансијског стања. Често се дешава да ако ниси као већина, будеш одбачен. Разумевање 

и толеранција су нешто што недостаје данашњем свету. Сви негде журе и немају времена за 

друге. Међусобно се осуђују, а нису се ни упознали. Наравно, постоје они који нису такви и 

желе да упознају људе. Они немају предрасуде и прихватају људе какви јесу. Труде се да 

нико не буде одбачен и тако би требало да буде увек. Многи се плаше одбачености, па се 

труде да личе на друге. Да до тога не би долазило потребно је разумевање. Сви треба да 

схвате да ма колико смо различити, сви смо људи и сви смо једнаки. 

 

Лука Милошевић VIII1 

Моја бајка 

Некада давно и земљи чуда и магије живеле су добре и лоше виле. Водио се рат који 

је трајао вековима. У сваком веку рађала се по једна нарочита вила која је својом магијом 

могла да промени ток битке. Добре виле су побеђивале. 

И у овом веку родио се необично снажан и моћан вилењак. Зле виле су сазнале за 

његово рођење. Знале су да ће још једном да изгубе битку. Сковале су страшан план и 

отеле малог вилењака. Одгајали су га на страни зла. Био им је једина нада да ће помоћу 

његове моћи најзад победити и поразити добре виле. Вилењак је растао не слутећи ништа о 

свом правом пореклу.  

Освануо је и дан битке. Виле су кренуле у бој. Чуле су се трубе и повици. Севали су 

огњени мачеви, чаробне стреле су летеле небом не штедећи никога. Зле виле су добијале 

битку. Мали вилењак одрастао у тами и вечном мраку истакао се током битке. Поразио је 

много добрих вила и вилењака. Једна вила га је запазила, пришла му и дуго га је 

посматрала не мислећи ни на битку ни на свој живот.  Препознала га је, била је то његова 

мајка. Вилењак се нашао у чуду али га је додир мајке, та чаробна веза између мајке и 

детета навела да без проблема промени страну. Ток битке је промењен. Мали вилењак је 

побеђивао. Зле виле су враћене у своју таму. Мали вилењак се трудио да надокнади 

изгубљено време са својом мајком.  

Вељко Глишић VI1 

Тамара Кретић II2 
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Мајка је најлепша бајка 

Сваку жену на свету треба поштовати и 

ценити. Ипак највише волим и поштујем 

најлепшу и најбољу маму, моју мајку. 

Маму моју волим највише на свету. За њу 

бих дао целу планету. Има тридесет две године, 

добра је и мила. Воли игру, шалу и децу малу. 

Обожава мачке, псе и зеке. Увек је рада да 

помогне свима. Сваког јутра тати пегла одећу. У 

школу испрати мене, па је на реду моја млађа 

сестра. Воли да чита и пише. Увек је насмејана. 

Кад пева, ничег лепшег нема. Као мала, слатка и 

нежна пчела, она је вредна. Кад кући дођем, она 

је увек весела.  

Када кува цела кућа божанствено мирише. 

Помфрит како она спрема, ничег лепшег нема. 

Када дођу гости, на столу нема шта нема. Кад 

њен лик видим, соба се обоја цела. Највише је 

волимо сестра, тата, бака и ја, јер је она особа 

која нам улепша цео дан. Има душу и срце 

анђела белог. Сви јој узвраћамо добротом. 

Моја мама је наша лепа и добра вила. 

 

Вељко Ристић V1 

Мајка је најлепша бајка 

Свако дете окружује нека драга особа која је увек са њим и која му помаже кад је 

тешко. Тек кад порасте, дете схвати ко је заправо она, а кад сазна, онда јој буде захвално 

до краја живота. Још од малих ногу живела сам као у бајци, јер је поред мене била једна 

врло фина и нежна жена, а то је моја мајка. Црне косе, смеђих очију и увек са осмехом на 

лицу, она ме је пазила и чувала. Када сам била мала, причала ми је најлепше приче и 

певала предивне успаванке како бих била срећна. Играла се са мном разних игара из којих 

сам ја учила неке ствари. Када бих била тужна, она би ме утешила и објаснила лепим 

речима да свако биће мора бити тужно бар једном и да ће то брзо проћи. Рекла ми је да 

иако нешто погрешим не будем тужна, већ срећна, јер се деца на грешкама уче. 

Своје слободно време проводила је са 

мном како не бих била тужна и како ми не би 

било досадно. Често је спремала јела која ја 

највише волим у којима смо највише 

уживале.   

Онда сам ја кренула у школу и наше 

заједничко време је било све краће. Наравно, 

помагала ми је око домаћих задатака кад код 

би ми било потребно и објашњавала ми је све 

што ми није било јасно. Када бих добила неку 

добру оцену, или урадила нешто лепо, она би 

ме похвалила и купила ми нешто, а мени би 

било најлепше када ме загрли и пољуби.  

Много је волим и желела бих да када 

порастем, будем као она, брижна и нежна. 

Поштујем је јер никада није правила разлику 

између брата и мене и увек је издвајала 

подједнако време за обоје. Захваљујући њој 

научила сам много добрих ствари због којих 

ћу јој увек бити захвална. 

Увек ћу се сећати тренутака проведених 

са њом и покушати да присвојим све њене 

добре особине и будем као она.  
 

Катарина Бранковић V2 

Анђела Тошић V1 

Катарина Бранковић V2 
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Истина ми је донела мир 

Знате ли онај осећај када урадите 

нешто лоше и други испашта због вас, 

а у вам постоји неки немир све док то 

не признате.  

Мени се то десило пре четири 

године. Била је јесен. Прошло је 

недељу дана од кад су родитељи 

купили комоду за дневну собу. Била је 

од тамно браон дрвета. Имала је 

специфична вратанца која су се 

отварала повлачењем ручице на доле, 

али је имала и механизме који су се 

сами полако спуштали. Чим је стигла у 

собу, напунио сам је играчкама. 

Једном када сам притиснуо вратанца, 

механизам је пукао. Знао сам да ми 

казна не гине. Успео сам да све ствари нагурам унутра и некако затворим комоду. Међутим, 

та маска није дуго трајала, када је мајка отворила комоду, вратанца су треснула на под. 

Питала је ко је то урадио, а ја сам седео и ћутао. Онда сам проговорио и рекао да је то 

урадила моја сестра журећи да спакује неку од мојих играчака када су јој дошле другарице. 

Мама и тата су викали на њу и грдили је што није пазила и забранили јој да доводи 

друштво. Видео сам да се много растужила и и осетио огромну кривицу. Отишли смо на 

спавање, а ја нисам могао да заспим, окретао сам се и вртео, али једноставно није ишло. 

После неког времена скупио сам храброст и кренуо ка соби родитеља. Кораци су ми били 

тежи него икад. Ушао сам у собу и пробудио их. Мислили су да сам нешто лоше сањао. Сео 

сам поред њих и рекао да сам ја поломио вратанца. Ни грдња ни казна (15 дана без 

фудбалског тренинга) нису ми сметале. Напокон сам осетио мир у себи, као да ми је пао 

камен са срца.   

Казна је прошла, вратанца су промењена, а ја сам из ове збрке изашао са поуком да је 

увек боље говорити истину. 

Младен Гајић VIII2 

Моје будуће занимање 

По завршетку осмог разреда, као и сви, 

мораћу да одаберем занимање којим ћу се 

бавити, како бих знао коју средњу школу да 

упишем. Одабир је почео у петом разреду. У 

мојој глави су се вртела различита занимања, од 

кувара, преко туристичког водича, све док нисам 

одлучио да ће моје будуће занимање бити лекар. 

Тај посао ми се свиђа јер могу много да 

научим и да помажем другим ососбама. У Србији 

медицина није много тражена, али јесте у неким 

страним земљама - у Немачкој, Аустрији, 

Америци. Циљ ми је да кад завршим школу и 

факултет одем у неку од тих земаља да бих што 

више развијао своје способности у медицини, а и 

да бих зарадио што више пара. 

Данас у Србији дечаци ретко уписују 

медицину, па ће ми то бити предност, јер ће ми 

можда нека колегиница бити будућа жена. Овај 

посао има и једну ману, а то је што ће бити 

одговоран за животе пацијената, али се надам да 

неће бити таквих тренутака у мојој лекарској 

каријери. 

Медицина је занимање које ме веома 

занима и којим ћу се бавити у будућности. 
 

Лука Мољевић VIII1 

 

Лидија Вуковић V3 
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У сусрет лету 

Већ смо на половини пролећа и ускоро ће доћи лето. Од њега очекујем много и надам 

се да ће бити лепо као и прошле године.  

Лето ме подсећа на срећу, на дружење и опуштање. Уноси радост и код људи буди 

лепа осећања. Сви бројимо дане до распуста када ћемо ићи на летовање и, што је најбоље, 

нећемо морати да учимо. Ближе се топли, врели и блажени дани. Родитељима на селу је 

крај школске године као празник јер деца могу да им помажу око брања воћа или неког 

рада у њиви. Сада је све у цвету, лепо је време и очекује се родна година. Све је бајно. 

Поред пута је трава пуна разног цвећа које прелепо мирише. У воћњацима дрвеће је 

окићено розе и белим цветовима. У њивама је висока пшеница која се таласа на ветру, а 

низак кукуруз, тек извирио из земље, има облик фишека. Већ могу да замислим како ће све 

то изгледати кад дође лето – поља ће донети много среће пољопривредницима. 

Моја жута мачка лежи испод трешње и сунча се. И њој прија ово време. И ја, као и 

она, једва чекам да стигне лето које веома волим. 

Лидија Вуковић V3 

Улица мог детињства 

Када сам била мала живела сам у истом селу као и сада, али у другој улици. Одселила 

сам се када сам имала шест година, па се не сећам свега, али написаћу чега се сећам. 

Моја стара улица је доста удаљена од оне у којој сада живим. У њој је било много кућа 

наређаних једна уз другу, тако да сам имала пуно другова. Пут је био узак и дугачак. Моја 

кућа је била удаљена од продавнице и вртића у који сам тада ишла, па смо увек морали да 

пешачимо четири километра. Имали смо много дрвећа у дворишту и волела сам да се пењем 

на њих. Људи су били весели и расположени, увек спремни да помогну другима. Воће које 

смо имали делили смо са комшијама. У близини улице се налази шума, па су се често могле 

видети разне шумске животиње. Људи су волели животиње, па су у сваком дворишту биле 

бар три мачке.  

Сви лепи догађаји и успомене из мог детињства су везани за моју стару улицу. И данас 

желим да се вратим тамо. Трудим се да никад не заборавим тај диван осећај. 
 

Јована Поповић VI2 

Милица Митрашиновић VIII1 
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Кад бих... 

Свако има много жеља од којих су 

неке тешко оствариве, али вреде 

много. Моја жеља је да полетим. 

Када бих имала ту способност да 

летим, прво бих одлетела до облака и 

прелетела цело село, потом град, а 

онда и целу Србију. Могла бих сваког 

дана да летим до школе, продавнице и 

када бих негде каснила, уз помоћ 

крила, стигла бих за трен. Сваке 

вечери пред спавање бих помазила 

своја крила и размишљала где ћу 

летети сутра и шта бих све са њима 

могла да проживим и видим. Када би ми 

крила била на леђима до краја живота, 

мојој срећи не би било краја. Крилима 

бих могла све да урадим, а мислим да 

би ме чинила лепшом. Волела бих још 

да та крила могу мењати боју, како би 

ми се слагала уз гардеробу коју носим. 

Украшавала бих крила шљокицама. 

Интересантно би било и да крила могу 

да скинем и позајмим их неком другом 

коме су потребна.  

То је моја жеља, да добијем 

крила. Када би то било могуће, живот 

би ми био много лепши и бољи. 
 

Милица Менићанин VI2 

 

Када бих живела у Француској 

Када сам кренула у пети разред, добила сам доста нових предмета. Све је било ново за 

мене. Неки од њих ми се нису допали, а неке сам одмах заволела. Један се посебно 

издвојио.   

Предмет који посебно волим је француски језик, који раније нисам познавала. Гледала 

сам неке француске филмове и тада ми се тај језик чинио јако тешким. Временом, како сам 

га све више учила, постао ми је рaзумљив и веома занимљив. Свакога дана учила сам га 

слушајући француску музику. Наставила сам да гледам француске филмове и читам 

француске песме. 

Тако се код мене јавила идеја и жеља да, када порастем, одем у Француску и тамо 

живим. Живела бих у Паризу и редовно посећивала Ајфелов торањ са жељом да се попнем 

на његов врх и пронађем скривени апартман у коме се може преспавати једна ноћ. Отишла 

бих до Тријумфалне капије и многих других знаменитости Париза. Сваког дана бих се 

возила метроом који превози путнике у све крајеве Париза.  

Пронашла бих нове пријатеље, Французе, са којима бих сваког дана возила бицикл и 

шетала парком. Када дође лето, упутила бих се море, на западну обале Француске, јер сам 

одувек сањала да се купам на Атлантском океану. У Паризу има много парада које се могу 

видети на улицама. Оне су ми увек биле занимљиве, па бих зато свакој присуствовала. 

Највише желим да пробам француску кухињу, која се разликује од наше. Немају 

пљескавице и сарме, али зато имају доста интернационалних ресторана као што су кинески, 

азијски и турски. Одлазила бих у те ресторане све док не испробам сву њихову храну. У 

Паризу постоји и луна парк и парк „Астерикс и Обеликс“ који су препуни различитих 

тобогана, кућа страве, трамболина и других забавних ствари. Тамо бих обично ишла када би 

ми било досадно и када бих била нерасположена.  

Постоји још много занимљивих и лепих места у Паризу, али сам издвојила само неке 

од њих које бих највише волела да посетим. Једва чекам да ми се жеља испуни, да одем у 

Француску и тамо живим.  

Анђелија Симић VI2 

Лидија Вуковић V3 
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Какав желим да будем 

За свако дете постоји нека особа попут 

које жели да буде када порасте. Та особа може 

нам бити род, пријатељ и неко нама потпуно 

непознат.  

Мој узор, и неко попут кога бих желео да 

будем, је мој брат који се зове Жарко. Он има 

двадесет седам година и успешан је фудбалер. 

Игра за један страни клуб у Енглеској, који код 

нас није тако познат, али је добар. Често долази 

код мене и тада ми даје савете и прича о свом 

животу у Енглеској. Поред тога што је добар 

фудбалер, још је бољи као човек, што ми се и 

највише допада код њега. Већину свог 

зарађеног новца даје у добротворне сврхе, 

онима којима је потребнији него њему и стално 

ми прича како треба да помажем другима. 

Обећао ми је и да ће ме неком приликом водити 

на његову утакмицу како бих видео како све то 

изгледа и то ми много значи.  

Волео бих да једнога дана будем попут 

њега и да и ја саветујем млађе и помажем 

другима, али да пре свега будем добра особа 

као што је он.  

Душан Петровић VII2 

 

Књига која ми се свидела 

Скоро свакога дана потрошим сате читајући разноврсну литературу попут стрипова и 

романа. Књига која ми се јако свидела и оставила велики утисак на мене је књига 

„Последња жеља“ из серијала књига „Вештац“. 

Радња је подељена на поглавља која су 

међусобно независна и могу се читати без пра-

ћења утврђеног редоследа. Књига је прилично 

страшна, али и занимљива. Када кренем са 

читањем сатима је не испуштам из руку.  

Главни лик у књизи је вештац, чије се име 

не сазнаје у првој књизи већ нешто касније, али 

се зна да је из округа Пир и да је ловац на 

уцењене главе. Чудног је изгледа, висок са 

тамно црвеним очима, сребрно-сивом косом и 

лицем пуним ожиљака. На лећима носи дугачак 

сребрни мач који нико осим њега не може да 

подигне. Око струка има старе, одрпане торбице 

у којима носи књигу са чинима, мало сребрњака 

и разне леко-вите биљке. Он није обичан ловац 

на уцењене главе, већ на чудовишта попут: 

вампира, стрига, демона и вукодлака. Његови 

ожиљци на лицу су јако мистериозни и нико не 

зна ко их је направио. Свет у коме он живи је 

препун разних монструма против којих се он 

бори.  

Ова књига ми се свидела због радње, али и 

зато што је од ње направљена једна од 

најбољих видео игара истоименог назива, као и 

због тога што ју је написао руски писац. Једва 

чекам да купим следећу књигу из серијала под 

називом „Крвави ожиљци“. 
 

Михаило Ићитовић VII2 

Алекса Симић V3 

Сндра Павловић VII2 



Школски лист Чаролије, страна 25 

 

 

 

 



Школски лист Чаролије, страна 26 

 

Спорт 

Млади каратиста 

Лазар Милићевић је ученик I1. Дружељубив је и 

комуникативан. Вођен жељом да се бави неким 

спортом и упозна још другара и пријатеља, почиње 

да се бави каратеом у марту 2016. године. По савету 

брата Луке Благојевића, који је већ дуги низ година 

репрезентативац Србије у овом спорту, уписао се у 

клуб Кјошинкаја „Црна Мамба“ који се налази у 

Шупљој Стени. Упорношћу и залагањем успео је да 

усклади тренинге и школске обавезе. 

Лазар је већ прве године тренирања забележио 

резултате: у марту 2016. на свом првом такмичењу 

освојио је 3. место у борби на Интернационалном 

карате турниру у Суботици, уследило је такмичење у 

Оршхази у Мађарској у априлу на коме такође осваја 

3. место, а у мају заузима 3. место на Кјокушин 

карате турниру „Шупља Стена 2016“. На Европском 

такмичењу, које се по први пут одржало у Србији, 

Лазар је освојио 1. место и тако постао Европски 

првак у категорији до 25 килограма у генерацији 

2008/2009. Овом победом бележи свој највећи успех до сада. Овако успешну 2016. годину 

крунисао је освојивши 1. место на завршном новогодишњем турниру одржаном у Београду. 

Нову 2017. годину Лазар је започео изванредним успесима. На школској олимпијади 

одржаној у марту у Мађарској освојио је 3. место у категорији до 30 килограма у генерацији 

2009. Поред наведених резултата за које је добио медаље и пехаре, Лазар у својој 

колекцији има и бројне дипломе, захвалнице, као и 3 сертификата. Као и у свом карате 

клубу тако и у школи, Лазар је активан и радо учествује у свим спортским активностима и 

школским такмичењима.  

Желимо му још много спортских успеха у каратеу, као и успешне школске године које 

су пред њим. 

Сандра Пајић, наставник 

Мале олимпијске игре 

Спортски савез Београда у сарадњи 

са Секретаријатом за спорт града Београ-

да, организовао је Првенство града у 

малим олимпијским играма 26. маја 2017. 

године у хали „Комбанк Арене“.  

Ђаци првог и другог разреда наше 

школе, освајачи награда на општинском 

нивоу, били су део ове дивне акције чији 

је циљ повећање интересовања деце за 

школски спорт. Екипе мешовитог типа (5 

девојчица и 5 дечака) такмичиле су се у 

три категорије. Ученици првог разреда су 

вештине и способности показали прела-

зећи препреке на забавном полигону, 

другог на полигону спретности, а трећег 

на полигону свестраности. 

Ученици су показали велико 

интересовање и за припрему и учешће 

на овом такмичењу, а дан је протекао у 

такмичарском духу са жељом да и на 

наредним олимпијским играма покажу 

своју физичку спретност и постану 

носиоци олимпијске медаље.  

 

Сандра Пајић, наставник 

Спортски успеси 
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Рукомет и карате 

У одељењу IV3 неколико је врсних 

спортиста. И овог пролећа су освојили 

медаље: Тамара Будимкић, Теодора 

Будимкић и Андриана Петровић за 

освојено сребро са рукометним клубом 

„Космај“ из Раље, а Бранислав Васић за 

успех у каратеу. Окићени медаљама 

дошли су у школу да се похвале 

учитељици и друговима. 

Честитамо свима и желимо им нове 

успехе. 

Ружица Будимкић, наставник 
 

 

Школски спорт 

Наставник физичког васпитања је ученике од шестог до осмог разреда водио на 

пливање (Спортски центар Бањица) и клизање (Хала Пингвин Нови Београд) од новембра 

2016. до фебруара 2017.  

 

Ученици осмог разреда су у мају 2017. показали да се успешно баве спортом у школи. 

За време одмора су демонстрирали снагу и кондицију и урадили су по 20 склекова. Други 

ученици и наставници су их бодрили и навијали. Најбољи је био Младен Савић, а на мегдан 

су изашли и Никола Марковић, Стефан Стефановић и Никола Петровић. 

Камера дежурног репортера је забележила овај несвакидашњи тренутак. 
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Стручно усавршавање 

Наставници и стручни сара-

дници су стицали и усавршавали 

своје компетенције током другог 

полугодишта. 

Неколико учитеља је похађа-

ло семинар „Чувајући природу 

чувамо себе - еколошко васпита-

ње деце“ у организацији Друштва 

учитеља Србије.  

Водитељи су биле Луција Тасић и Лидија Виденовић, а семинар је реализован 27. маја 

2017. године у ОШ „Јелица Миловановић“ у Сопоту.  

Основни циљ програма је унапређивање наставне праксе и подизања сопствене 

еколошке свести, као и еколошке свести ученика како кроз обавезне наставне предмете, 

тако и кроз изборне и ваннаставне активности (секције). Поред тога, усмерен је и на 

оснаживање наставника за планирање, организовање и извођење различитих еколошких 

активности у школи и локалној заједници, као и за корелативно повезивање наставних 

садржаја из различитих наставних предмета и извођење еколошких тематских дана.  

Семинар је протекао у одличној атмосфери у којој је било много конструктивних 

предлога, богате размене искустава, много знања и нових сазнања. 

 

Стручно усавршавање у установи 

На Наставничком већу, одржаном 27. 

јуна 2017. године, наставници и стручни 

сарадници сумирали су утиске о бројним 

активностима реализованим у школској 

години коју полако остављамо за нама. 

Задовољни постигнутим резултатима, 

исходе о најзанимљивијим активностима, 

поделили су једни са другима.  

Нада Аранђеловић, наставник ликовне 

културе, износећи искуство из праксе под-

сетила је колеге на живот и дело Паје Јова-

новића, једног од највећих српских сликара 

и представника академског реализма. 

Презентовала је, као што чини на часу у 

осмом разреду, репродукције његових 

историјских композиција и портрета 

историјских великана.) 

Живослава Панчић, наставник фран-

цуског језика, поделила је са присутним 

колегама позитивна искуства о одржаним 

часовима на којима су ученици, кроз груп-

ни облик рада и говорећи о активностима 

током распуста, обнављали времена 

(прошло, садашње, будуће). Такође, гово-

рила је и о начину на који се ђаци упознају 

са начином живота, културом и традицијом 

Француске на часовима француског језика. 

Гордана Косанић, Синиша Босић и 

Наташа Пејовић, наставници разредне 

наставе, говорили су о начину примене 

стечених знања са семинара „Методе 

OUTDOOR наставе – учење у непосредном 

окружењу“ који су похађали у јануару 

2017. Они су их искористили у припремању 

и реализацији активности пре и у току 

рекреативне наставе у априлу 2017. 

Наиме, пре поласка у Сокобању, са 

ученицима је реализована тематска настава 

којом су били обухваћени садржаји више 

наставних предмета: српски језик, мате-

матика, природа и друштво и музичка 

култура. Ученици су имали домаћи задатак 

да пронађу што више информација, фото-

графија, сувенира и занимљивих легенди о 

Сокобањи. На часу српског језика читали 

су текстове које су донели, на часу 

математике радили су задатке прилагођене 

теми и њиховим способностима, на часу 

природе и друштва кроз презентацију су 

анализирали слике Сокобање и научили 

историјски чињенице о овом месту, показа-

ли сувенире, а онда је уследило сналажење 

на географској карти. Час музичке културе 

био је резервисан за рад у групама - свака 

група је имала задатак да напише химну о 

Сокобањи и презентује је осталима. Евалу-

ација активности је урађена кроз тематски 

пано. Ови часови су код деце пробудили 

знатижељу за путовањем. Након тога, за 

ученике су припремљени дневници које су 

попуњавали током боравка у Сокобањи. 

Како би пут до тамо протекао брже, ђаци су 

први задатак добили у аутобусу. Учитељи 

су сваком пару на канап прозора закачили 

аутиће од папира, а деца су посматрајући 

географску карту померала аутић и на тај 

начин мерила време које је преостало до 

крајње дестинације. Овакав вид учења се 

ученицима много допао, а на анкетним 

листићима изнели су ставове да им је било 

занимљиво и да се на овај начи лакше и 

брже учи. 

Дешавања у школи 
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Софија Зећовић, наставник српског 

језика, осврнула се на угледни час на тему 

„Мали Радојица“ реализован у седмом 

разреду. Исказала је позитивне утиске и 

подсетила нас да су овакви часови на 

којима се примењују разноврсне методе 

рада, за ученике интересантнији, необи-

чнији и занимљивији. 

Сандра Пајић, наставник разредне 

наставе, као најзначајнију активност издво-

јила је реализацију пројекта „Руковођење 

одељењем првог разреда“ чија је основна 

идеја успостављање здраве радне атмо-

сфере у одељењу уз поштовање школских 

правила понашања. Ђаци су за сваки добар 

резултат награђивани дипломама, што их је 

мотивисало да наставе у истом правцу.  

Љиљана Вићовац, наставник разредне 

наставе, истакла је учешће својих ученика 

на 13. Међународном фестивалу дечјег 

стваралаштва „Креативна чролија“. Време 

проведено тамо оценила је као забавно и 

инспиративно и позвала колеге да наредне 

године сви заједно будемо део овог дивно 

осмишљеног и организованог фестивала. 

Ружица Будимкић и Сања Петровић, 

наставници разредне наставе, од ового-

дишњих активности издвојиле су тематску 

наставу „Очување културне баштине“ и 

радионице у оквиру пројекта „Јубилеји“ као 

и реализацију новогодишњег вашара за 

чију припрему су имале велику помоћ и 

подршку расположених и вредних роди-

теља, сусрете са ученицима друге школе у 

оквиру сарадње са локалном заједницом и 

излет организован заједно са родитељима, 

којем су се ученици посебно радовали. 

 

Јелена Стевановић, наставник енгле-

ског језика, говорила је о реализованом 

пројекту са ученицима осмог разреда 

„Educational system in Serbia“ у оквиру кога 

су се ученици, кроз интервијуисање стари-

јих мештана и прикупљање фотографија из 

ранијег периода, упознали са животом 

школараца некада и правили паралелу са 

садашњим. Били су задовољни својим 

истраживањима и изненађени чињеницима 

које су кроз израду пројекта открили. 

Марина Ружић, наставник енглеског 

језика, истакла је рад у петом разреду на 

пројекту „Shakespeare 400“ поводом обеле-

жавања 400 година од смрти овог великана 

светске књижевости. Ученицима су при-

ближена драмска дела Вилијема Шекспира, 

а њихова обрада је уклопљена и повезана 

са областима из плана и програма наставе 

енглеског језика. Ђаци су обогатили свој 

речник, научили основне информације о 

Шекспиру и времену у ком је стварао и 

упознали садржај појединих његових дела.  

Слободан Карановић, наставник исто-

рије, поделио је са колегама интересантне 

методе и начине предавања у којима путем 

игре ученицима, на занимљив начин, 

приближава историјске догађаје. 

Директорка је похвалила све колеге и 

залагање у реализацији бројних активно-

сти и као веома успешне истакла објављи-

вање школског листа и организацију две 

приредбе: за Дан Светог Саве и Дан школе. 

Школску годину завршавамо задово-

љни и са жељом и да и у наредној, успеси 

наших ученика говоре уместо нас.  
 

Сандра Пајић, наставник 
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Осмаци 

Ученици осмог разреда су последњи дан школе 

обележили ношењем мајица са ознаком одељења 

(плаве VIII1, зеленe VIII2) и стиховима посвећеним 

школи. 

На четвртом писменом задатку из српског 

језика ђаци VIII2 су писали на тему „На раскрсници“ 

и неколико радова представљамо у овим броју 

школског листа.  

Такође, доносимо и фотографије са матурске 

забаве одржане 19. јуна 2017. 

На раскрсници 

Кажу нам наставници да смо сложан разред. 

Јесмо, кад један плаче, сви плачу, кад се неко 

смеје, сви се окупимо и делимо срећу. Сад смо на 

животној раскрсници која ће нас одвести на 

различите стране. Време је да се растанемо, јер нас 

чекају нова одредишта и познанства. Кад посмислим 

да смо заједно провели толико година заједно и да 

ћемо ускоро започети нова одвојена путовања, буде 

ми тешко. Уписаћемо различите средње школе, 

имати много обавеза, ново друштво и нећемо се 

често виђати. Жао ми што се растајемо и што неће 

више бити исто.  

Можда постанемо само познаници, али верујем да ће се наши путеви некада поново 

укрстити. Желим да никад не заборавимо једни друге. 
 

Слађана Васић VIII2 

 

Растајемо се 

Осам година је прошло откако смо 

ушли једни другима у животе. Из дана у 

дан, из разреда у разред – много је лепих 

тренутака иза нас. Прошло је време и 

дошао дан да се ђаци одељења VIII2 

растану.  

Сећам се дана кад смо пошли у први 

разред. Играо сам се са другом и нисам 

чуо звоно, па сам закаснио на први час. 

Нас десеторо увек заједно, играли смо се 

и смејали. Од трећег разреда су почеле 

промене, неки су отишли, а нека друга 

деца су дошла у наш разред. Било нас је и 

15 у петом разреду, а осми разред је 

завршило 12 ђака.  

Једна наставница нам је рекла да ће 

нам ова школска година пролетети као 

ниједна до сада. Насмејали смо се, али су 

се те речи обистиниле. Екскурзија, Нова 

година, распуст, пролеће – као да се све 

десило у једној седмици. 

Сада одбројавамо часове до матуре. Трудимо се да успоримо време јер знамо да 

растанак неће бити лак. Идемо даље, а они лепи дани дружења остају иза нас. Време је да 

се присетимо свих тренутака који чине један велико део наших живота. 

И весели смо и тужни, али и после ове вечери остаћемо у срцима једни другима. 

 

Младен Гајић VIII2 

Представљамо 
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Растајемо се 

Много је прошло од првог дана у 

школској клупи. Бар календар тако каже. 

Окрећем се и гледам у прошлост. Видим 

свој разред како безбрижно учи слова и 

бројеве. У глави ми одзвања гласан смех 

мојих другова. Идем корак напред и 

видим какао учимо таблицу множења и 

дељења. Проживаљавам све промене у 

разреду. Многи другови су нам се 

придружили дошавши из других насеља. 

Нажалост, било је и оних који су отишли. 

Било је и добродошлица и свађа и 

помирења. Било је и растанака, али 

ниједан овакав. Претходни нису толико 

болели. Нису били тако велики. Овај који 

се ближи је огроман. Знам да ће бити 

суза; исплакаћемо се као никад до сада.   

Свако ће отићи на своју страну – то 

је неизбежно. Већ у септембру, свако од 

нас ће стицати нове пријатеље. Не знам 

како да се помирим са чињеницом да ћу 

за три месеца бити у средњој школи, 

учити у некој другој учионици са децом 

коју још нећу познавати. Погледаћу кроз 

прозор и нећу видети орах на који смо, 

заједно са наставницом биологије, 

стављали кућице за птице. У тај орах 

гледам управо сада кроз прозор. Сећам 

се како смо кроз тај прозор прошле 

године сви искакали и бежали са часа 

математике. Толико успомена је иза нас 

да их не могу све набројати. Заједно смо сањали, учили, одрастали.  

Окрећем се. Гледам напред. Имамо још мало заједничког времена. Потрудићу се да га 

искористим на најбољи могући начин – са осмехом на лицу и својим разредом око себе.  

 

Анђела Симић VIII2 

 

Анђела Симић на 

прослави матуре са 

одељењским 

старешином  
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Ученици VIII2 на прослави матуре са одељењским старешином Мирославом Станковићем 
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Ученици VIII1 на прослави матуре са одељењским старешинама 
Светланом Матко и Слободаном Карановићем  
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Директорка школе Ксенија Илић,    Милица Митрашиновић VIII1        и наставница Наташа Пејовић 


