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Реч уредника 
 

Драги читаоци, 

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

школске 2017/2018. године. Ту су текстови наставника и ученика о угледним часовима и 

необичним часовима веронауке, енглеског језика, биологије. 

Неколико прилога је посвећено тематској и пројектној настави - Вук Караџић, Доброта, 

У част Андрића, Професионална оријентација.  

О обележавању Дана Светог Саве пише Марина Луковић, а ту су и ликовни и 

литерарни радови настали на школском конкурсу „Свети Сава“. На насловној страни је рад 

Анђеле Лучић, ученице IV1. 

На посебним странама су представљени најбољи радови настали за наградне конкурсе 

„Лето без бриге проведи крај књиге“ и „Сопот мој завичај“. 

Нови ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије 

стваралаштво.  

Наставница Сандра Пајић пише о стручном усавршавању ван установе. 

Читајте, гледајте и уживајте! 

Редакција 

Ученице шестог разреда у Малој Иванчи, 
јануар 2018. 
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Дешавања у школи 

Угледни час 

Наставница Наташа Булатовић је 

одржала угледни час из физике 28. 

септембра 2017. године у одељењу VIII1 у 

Малој Иванчи. Часу су присуствовале 

наставницe Данка Стојановић, Радица 

Јаћимовић, Живослава Панчић, Бранка 

Миладиновић, Тања Ћиковић и педагог 

Наташа Демић. Обрађена је наставна 

јединица „Мерење периода осциловања 

клатна“. 

Пре почетка часа ученици су се 

поделили у четири групе и спојили клупе 

како би могли да ураде задатак који је 

следио. По групама ђаци су посматрали 

математичко клатно и бележили периоде 

његовог осциловања, а касније су рачунали 

средњу вредност и апсолутну грешку. 

Наставница је контролисала резултате и 

помагала у рачунању ако је било потребно. 

На наредном часу добили смо плусеве за 

активност на часу.  

И ми ђаци и наставница били смо 

задовољни успехом експеримента и 

решавањем задатка на часу. 
 

Тијана Глишић VIII1 

Микроскоп 

У октобру 2017. ученици петог разре-

да у Малој Иванчи радили су занимљив 

пројекат из биологије. Наставница Бранка 

Миладиновић задала нам је да направимо 

микроскоп. Правили смо их од различитих 

материјала, дасака, флаша, стиропора, 

пластичних чаша и флаша. Сви смо се 

ангажовали, уложили доста труда у овај 

пројекат. Наставница је била одушевљена 

нашим радовима и добили смо петице. 

Наши микроскопи су изложени у холу наше 

школе.  

Јована Ољача V1 

Тематска настава 

Наставнице Новка Боричић и Наташа 

Булатовић одржале су 13. октобра 2017. 

године часове тематске наставе у одељењу 

VI3. У оквиру теме Кретање, наставна 

јединица из физике је била „График 

зависности брзине и пређеног пута од 

времена код равномерног праволинијског 

кретања (РПК)“, час обраде, а из 

математике „Декартов правоугаони коорди-

нантни систем у равни“, час утврђивања. 

Часовима је присуствовао наставник 

историје Слободан Карановић. 

Заједничким радом на теми повезан је 

садржај више наставних предмета и побољ-

шан квалитет наставног процеса. Наставни-

це су показале креативност организацијом 

часова и комбинацијом више метода рада. 

Коришћен елекстронски наставни матери-

јал добро је припремљен и за децу је био 

занимљив. Ученици су били активни, а 

показали су и знање из географије у вези 

са Гриничом, екватором, географском 

шири-ном и дужином, као и из енглеског 

језика, јер су у потпуности разумели видео 

клипове које су гледали током часа.  

Све похвале за тим који је осмислио и 

реализовао тематску наставу. 
 

Слободан Карановић 
 

Екосистем 

Током новембра 2017. ученици осмог 

разреда у Малој Иванчи радили су пројекат 

из биологије на тему екоситема. Подељени 

у групе, истраживали смо у школској 

библиотеци и на интернету грађу за овај 

пројекат. Овај вид учења био је јако 

интересантан јер смо на занимљив и 

забаван начин научили како да сачувамо и 

заштитимо нашу планету. 
 

Сара Павловић VIII1 
 

Пројекат о Вуку Караџићу 

Поводом обележавања 230 година од 

рођења Вука Караџића ученици осмог 

разреда у Малом Пожаревцу учили су Вуку 

кроз часове пројектне наставе у октобру и 

новембру 2017.  

Подељени у групе радили су задатке: 

биографски подаци, сакупљачке делатно-

сти (поезије, прозе, обичаја), објављивање 

речника, реформа писма. Продукти 

пројекта представљени су на пет паноа 

који су сада у учионици VIII2. 
 

Софија Зећовић 

Дешавања у школи 
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Тематски дан - Вук Караџић 

За ученике свих разреда у Поповићу 

организован је 30. октобра 2017. тематски 

дан посвећен Вуку Караџићу. 

На часу српског језика наставнице су 

разговарале са ђацима о животу и раду 

Вука Караџића. Затим су ученици подеље-

ни у четири групе: Пословице, Питалице, 

Бројалице и Брзалице. У складу са називом 

добили су наставни материјал са питањима, 

а након решавања задатка представници 

група су читали питања и одговоре. 

Обнављајући градиво из математике, 

ђаци су радили текстуалне задатке у вези 

Вуковим животом. Вуков портрет и слику 

његове родне куће цртали су на часу 

ликовне културе. Заједно са наставницама 

деца су анализирала цртеже и одабрала 

најбоље које су поставили на пано у холу 

школе. Физичко васпитање је било 

посвећено учењу текста и корака народне 

песме и кола „Дуње ранке“.  

На крају темтског дана ученици су 

попунили евалуационе листиће. Сви су 

били задовољни заједничким часовима и 

тимским радом. Наставнице су оцениле да 

је овим часовима повезан садржај више 

предмета хоризонтално и вертикално, 

активности су разноврсне и учење за ђаке 

занимљивије и ефикасније. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
 

Паразити 

Током новембра 2017. ученици шестог 

разреда у Малој Иванчи радили су пројекат 

из биологије. 

Како смо тада учили грађу, одлике и 

поделу животиња, наставница биологије 

нам је задала да урадимо пројекат на тему 

„Паразитске праживотиње“. Радили смо у 

групама. Током издвајања најбитнијих 

података и цртања праживотиња, било ми 

је веома забавно. На следећем часу 

биологије презентовали смо оно што смо 

урадили. Написали смо да се у паразитске 

праживотиње убрајају дизентерична амеба, 

паразитски бичар трипанозома, спорозое. 

Истраживали смо и које болести они пре-

носе и места на којима су распрострањени.  

Следећи задатак је био на тему 

„Паразитски пљоснати црви“. Сазнали смо 

да се у ову групу црва убрајају метиљи и 

псећа и свињска пантљичара, навели смо 

места где су распрострањени и начине на 

које можемо да се заштитимо од њих. 

Ученици који су урадили пројекте били су 

награђени оценама. Веома ми се допао 

начин на који је наставница биологије 

желела да што лакше савладамо ове 

лекције, јер смо тако обнављали градиво и 

брже учили, тако да бих желела да што пре 

урадимо још неколико пројеката. 

 

Катарина Бранковић VI2 

Сара Ристић VI3 
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Професионална оријентација 

Моја очекивања 

У Малом Пожаревцу, 22. децембра 

2017. године, разредни старешина VIII2 

Слободан Карановић и педагог школе 

Наташа Демић, реализовали су радионицу 

Професионалне орјентације „Моја очекивања 

– колаж“, у којој су учествовали ученици 

VIII2 и њихови родитељи. 

Циљ је био освешћивање капацитета 

ученика, посредовање у разумевању ставова 

родитеља и деце у вези са избором школе и 

уважавање разлога ученика за избор 

одређене школе – занимања. Материјал за 

радионицу, односно колажи, настали су на часу ликовне културе, када су ђаци помоћу 

сличица из новина и цртежа представили визију себе за 10-15 година на свом радном месту. 

На почетку заједничке радионице родитељи су настављали реченицу „Ја сам поносна 

мама/тата (име детета) и срећан-а сам што има квалитете и особине (наводи особине и 

квалитете детета).“ са јасним упутством да се фокусирају на квалитет, односно особину свог 

детета коју највише цене. Уследио је централни и најзанимљивији део радионице. На табли 

су постављени колажи, а задатак родитеља је био да открију визију свог детета. Након 

кратког разговора педагога са родитељима о томе како су препознали колаж и шта им је у 

томе помогло/одмогло, деца која су желела, представљала су јавно своја очекивања и 

визију будућности. На крају су деца и родитељи, у пару, размењивали ставове о будућој 

школи/занимању, а радионица је успешно завршена рефлексијом о увидима из ове размене. 

Усмереним питањима разредног старешине и педагога, ученици су освешћивали своја 

очекивања у будућности и оспособљавали се да повезују очекивања са избором школе, 

односно занимања.  

Овај заједнички рад родитеља, ученика, разредног старешине, педагога и наставнице 

ликовне културе, на чијем је часу спремљен материјал, веома је успешан и значајан у 

подстицању и усмеравању професионалног развоја ђака осмог разреда. 

У оквиру пројекта Професионална орјентација ученици су писали састав на тему 

„Какав сам на први поглед“. 

 

Наташа Демић 

Каква сам на први поглед 

Људи нису свесни колико је питање Ко сам ја заправо тешко. Сагледати себе из 

сопствене перспективе је потпуно другачије него из перспективе друге особе која те познаје 

сасвим добро. На први поглед сам једна обична девојка браон очију и косе са веома 

дебелом маском озбиљности, али кад маска спадне налази се мала девојчица са највећим 

осмехом на лицу, девојчица која воли добру шалу и која баш тим осмехом скрива своје 

пубертетске проблеме. Усудићу се да за себе кажем да сам добро дете, али по потреби имам 

и своју лошу, агресивну страну. Емотивна сам, можда и превише и мођда је то само једна од 

мојих мана. Дете сам које је научило да се бори за себе и које ће увек имати подршку 

својих сјајних родитеља где год ме живот буде однео. Чини ми се да имам мало времена и 

превише мана, брбљам, грицкам нокте, неспретна сам, плашим се паукова, несвесна сам 

када сам груба. Врлине је мало теже набројати, не зато што их немам већ зато што не волим 

да хвалим себе. Добар сам ђак, пажљива сам, сматрам да сам искрен пријатељ. Школа за 

мене представља са једне стране непотребно досађивање, а са друге нешто што ме 

подстиче да идем даље и никада не одустајем док не остварим свој циљ. Занимљиво је то 

што волим мало предмета а ипак имам добре оцене. Посебну љубсв гајим према ликовној 

култури јер много волим да цртам. То је нешто што ме испуњава, што ме чини срећном и 

умирује ме. Док цретам имам осећај као да сам на облацима и летим у неки миран и 

стабилан свет. Волим себе баш овакву каква јесам и саматрам да ме други морају 

прихватити баш обакву каква јесам. Овај задатак ме је навео на размишљање о томе ко сам 

заправо ја. 

Исидора Нешић VIII2 
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Доброта 

Пројекат Двасесет дана доброте 

реализовали су учитељи за ученике 

млађих разреда у Малој Иванчи 

током децембра 2017. године. Током 

тих двадесет дана реализоване су 

бројне активности, сваког дана са 

новом темом. 

Циљ пројекта је био да се код 

ђака освести важност међусобног 

помагања и осећаја солидарности.  

Прво смо разговарали са 

ученицима о томе шта је доброта и 

како је препознати. Рекли су да је то 

када поклањаш, делиш, кажеш лепу реч, помажеш, развеселиш друга, слушаш пажљиво на 

часу. Ђаци су затим добили задатак да на различите начине покажу доброту укућанима и 

запосленима у школи. Писали су поруке родитељима, бакама, декама, браћи и сестрама и 

помагали им у кућним пословима. На часовима су у припремљене цветове уписивали 

најлепше жеље за своје укућане и од цветова направили букете лепих жеља. Деца су 

писала поруке и запосленима у школи (директорки, педагогу, теткицама, библиотекарки...) 

и тако им се захвалила за рад и труд уложен у добро функционисање школе. 

Током пројекта било је дана посвећених лепим жељама за другаре, гледању цртаних 

филмова на тему Божића и Нове године, игрању друштвених игара итд. Дан слаткиша је био 

посебно весео. Ђаци су донели у школу омиљене слаткише и поделили их са другарима. 

Пројекат је завршен 29. децембра новогодишњом журком и маскенбалом за које су 

ученици и наставници направилии украсе и маске. Дан је протекао у у веселом 

расположењу уз песме и игре. 

Кроз дружење и вршњачко учење, ђаци су уочавали потребе других и разумели да је 

важно да чине добра дела и буду племенити, чиме су остварени циљеви пројекта. 

Сваке недеље током децембра ученици су пислали о утисцима са часова и 

анализирали су их, а затим су радили домаће задатке на тему „Доброта“. 
 

Гордана Косанић 

Вини Пу 

И ове недеље настављамо пројекат о доброти. На заједничком часу посетила нас је 

библиотекарка. Она нам је прочитала дивну причу о пријатељству и доброти. Главни јунаци 

су Вини Пу и његови пријатељи. Једног зимског дана мали Ру се прехладио и није могао да 

се игра на снегу са осталима. Сви су се растужили и договорили се да оду код њега. 

Скували су му чај и испред куће направили Снешка. Ру је био пресрећан. Прича нас учи да 

треба да помажемо пријатељима када су болесни и да се потрудимо да их развеселимо. 

Након што смо сви заједно анализирали причу, библиотекарка нам је поделила папириће на 

којима смо исписивали поруке другарима из разреда или из школе. Папириће смо читали и 

лепили на табли у облику срца.  

Анђела Лучић IV1 

Божићни анђео 

Након договора са учитељем шта ћемо све радити у оквиру пројекта о доброти, 

погледали смо цртани филм „Божићни анђео“. Радња је смештена у Гвозденград и прати 

авантуре девојчице Анђеле која је одлучила да врати прославу Божића у овај град. У тој 

намери јој помажу Боби и Мерион, брат и сестра са којима се она дружи. Они у различитим 

ситуацијама показују доброту према Анђели, помажу јој да прода бадњаке, налазе јој 

преноћиште, доносе јој храну. Деца су добра и према шумским створењима, нарочито према 

вуку Вилреду. Доброту исказују и старији. Бобијев и Мерионин тата је показао доброту када 

је на себе преузео кривицу за разбијен предмет и остао без недељне плате. Анђела је на 

крају, после многих авантура, награђена за своја добра дела, постала је анђео са 

предивним крилима, успела је да врати прославу Божића и вратила празнични дух у град. 

 

Анђела Лучић IV1 
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Веронаука у школи 

Сабрање у Поповићу 

На дан када црква прославља Свету великомученицу Варвару, Светог преподобног 

Јована Дамаскина и празник Детињци, 17. децембра 2017. године, Свету Литургију у храму 

Светог великомученика Георгија у Поповићу, служио је јереј Марко Стевановић. 

Након прочитаног Јеванђелског зачала, отац Марко обратио се присутним верницима, 

најпре протумачивши одломак из Јеванђеља, а затим и рекавши да наше породице које су 

Цркве у малом, дочекујући празник најсветијег Рођења на земљи, прослављају празнике 

Детињци, Материце и Оци. Оно што је заједничко за ова три празника јесте везивање и 

дрешење деце и родитеља, а симболика овога јесте припрема за дочек најрадоснијег 

хришћанског празника – Божића. У жељи да Његов долазак сачекамо везани најчвршћим 

везама међусобне љубави, и ми се о Детињцима, Материцама и Оцима међусобно „везујемо“ 

и „дрешимо“. То везивање и дрешење превазилази наше породичне кругове, простире се на 

све наше рођаке и пријатеље и тако настаје опште прослављање пред наступајући празник 

Рођења Христовог, који је одрешио Адама и Еву од вечне смрти и подарио им живот вечни.  

Мноштво школске деце је учествовало на Светој Литургији. 
 

Бојан Миленовић 

Божић 

Током новогодишњег распуста ученици петог и шестог разреда добили су домаћи 

задатак из веронауке да направе пано о Божићу. 

Ученици су сами бирали да ли ће радити самостално или у групама. Писали смо када 

се у свету прославља Божић, истраживали локалне обичаје везане за овај празник, 

издвајали битне елементе из Библијске приче о Исусу Христу. Као помоћ су нам послужиле 

приче које нам је наставник веронауке причао и лепе приче и песме из часописа 

„Светосавско звонце“. 

Радећи овај пројекат побољшали смо своје знање, утврђивали смо оно што смо учили, 

подсећали се и забављали се учећи о најважнијем православном празнику Божићу. 
 

Катарина Бранковић VI2 
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Андрић 

У понедељак, 22. јануара 2018. године у нашој 

школи је одржан јавни час на којем су презентоване 

активности реализоване у оквиру пројекта У част 

Андрићу.  

Значајно је нагласити да су сви ученици од 

петог до осмог разреда у Малој Иванчи учествовали у 

овом пројекту, као и наставници српског језика, 

историје, ликовне културе и техничког и 

информатичког образовања. Исте недеље сви 

ученици су читали програмом предвиђена Андрићева 

дела, писали приказе и анализирали их уз помоћ 

наставника, радили истраживачке задатке, 

прикупљали податке о пишчевом животу, креирали 

лепе, садржајне и тематски одређене паное, писали 

литерарне радове по мотивима из дела нашег 

нобеловца, глумили, учествовали у радионици која 

их је, на основу Андрићеве приповетке „Деца“ и 

других материјала, едуковала о врстама насиља и 

истраживали о покрету Млада Босна којем је наш књижевник припадао у младости. Уз све 

то, ученици су у различитим техникама цртали пишчев портрет, панораме градова који су 

имали нарочит значај у његовом животу, али и мотиве мостова, који имају посебну 

симболику у Андрићевом стваралаштву, па су за њих ученици направили и изванредне 

макете. 

Све ове активности су сублимирано представљене на јавном часу свим ученицима 

старијих разреда и великом броју наставника. За крај су сви позвани да погледају бројне 

изложене паное, ликовне радове и поменуте макете мостова, а наставник историје Слободан 

Карановић је у пратњи две ученице шестог разреда дивно отпевао песму „У лијепом старом 

граду Вишеграду“. 

Након јавног часа је урађена евалуација пројекта. Ученици су изразили задовољство 

због великог броја занимљивих и корисних активности, подстицања критичког мишљења и 

креативности. Истакли су и уживање у тимском раду, стицању нових и повезивању 

усвојених знања, али и подизању самопоуздања при јавном наступу. По мишљењу 

наставница које су креирале овај пројекат, тиме су и остварени сви постављени циљеви. 
 

Данка Стојановић 

Енглески језик  

Ученици шестог разреда су 

током новогодишњег распуста имали 

за домаћи задатак из енглеског 

језика да напишу састав на основу 

текста који смо обрађивали на часу 

- „Murder in the Library“, што у 

преводу значи „Убиство у 

библиотеци“.  

Већини ученика се допао тај 

домаћи, па су се око њега изузетно 

потрудили. Сви који су урадили 

пано са текстом и илустрацијом, 

били су награђени.  

Писати на енглеском нимало 

није лако, па смо уз помоћ наста-

внице исправили ситне граматичке 

грешке и успешно урадили пројекат. 

Тако смо провежбали и унапредили 

знање из енглеског језика што је и 

био циљ. 
 

Катарина Бранковић VI2 
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Свети Сава 

Обележавање Дана Светог Саве 

започело је 26. јануара 2018.   

За ученике старијих разреда 

одржани су јавни часови – ђаци су 

певали химну Светом Сави и 

разговарали о његовом животу и раду. 

Додељене су награде ауторима 

најбољих литерарних и ликовних 

радова на тему Светог Саве, састави 

су прочитани, а ликовни радови 

постављени на паноу у холу школе. У 

Малој Иванчи је одржан квиз на ком 

су ученици прове-рили знање о 

животу и раду Светог Саве. Такмичило 

се пет трочланих екипа. Победила је 

екипа VI1. У Малом Пожаревцу Лазар 

Поповић, ученик V2, прочитао je текст 

„Свети Сава и учитељ“, коју су ђаци заједно анализи-рали уз помоћ наставнице српског 

језика. Ученици су говорили и текстове „Пут Светог Саве“ и „На Врачару“.  

За ученике млађих разреда у Малој Иванчи организовани су часови тематске наставе – 

разговарало се о животу и делу Светог Саве, ђаци су рецитовали стихове и певали познате 

песме о Светом Сави и такмичили се у слагању пазла са ликом светитеља. 

Централна прослава Дана Светог Саве у нашој школи била је у Поповићу 27. јануара 

2018. Пре почетка приредбе свештеник Марко Стевановић одржао је службу и пресекао 

славски колач са присутним ученицима, наставницима и гостима. Ђаци из Поповића су са 

својим учитељицама приредили дивну приредбу. Пред публиком су се смењивала сценска 

извођења познатих текстова о Светом Сави: „Свети Сава и нерадна жена“, „Свети Сава и 

завађене комшије“, „Свјету се не може угодити“. Девојчице су отпевале песму „Хеј, драги, 

драги“, рецитовале песму Војислава Илића „Ко удара тако позно“, одиграле народно коло. 

За крај су сви ђаци певали Химну Светом Сави и захвалили се гостима. 

Приредба је била посећена, родитељи су подржали своју децу, учитељце и школу. 

Председник Општине Сопот Живорад Милосављевић је свима честитао школску славу. 

Након приредбе приређено је послужење за ђаке, родитеље, госте.   

Наградни конкурс 

Ове школске године школа је расписала наградни литерарни и ликовни конкурс о 

Светом Сави. Ученицима је понуђено неколико тема у две категорије: млађи разреди, у којој 

су ученици првог и другог разреда цртали, а трећег и четвртог писали, и старији разреди у 

којој су ђаци на основу афинитета такмичили у литерарном или ликовном стваралаштва. 

Жири није имао ни мало лак задатак приликом проглашавања победника. Школа је 

доделила двадесет књига награђеним ученицима.  

У овом броју часописа наћи ће се неки од награђених радова. 
 

Марина Луковић 

 

 

 

 

 

 

 

Списак награђених ученика на светосавском 

литерарном и ликовном конкурсу: 
 

Литерарни: Наталија Микић IV1, Катарина Козић III1, Јована Глишић V1, 

Тијана Глишић VIII1, Тамара Кретић III2, Луиђи Конета IV2, Никола 

Милошевић V2, Тамара Грујић VI3, Даниела Павловић IV3, Теодора 

Радовановић III3. 

Ликовни: Милица Трајковић I1, Ана Божамнић II1, Ана Марковић VI1, 

Андријана Илић VIII1, Немања Јовановић VIII2, Јована Поповић VII2, 

Анастасија Јовановић I1, Кристина Трајковић II2, Милица Трајковић II3, 

Марина Миљковић I3. 
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Свети Сава 

Име Растко он је добио, 

У граду Расу он се родио. 

Са жељом да нађе духовни мир, 

Отишао је у манастир. 

Ујутру рано, кад црквена звона зазвоне, 

Сваки ђак отвориће врата своје школе. 

Има још срца која ти се, Саво, моле, 

То су деца српска која те много воле. 

Са вером у Бога 

И љубављу за тебе, 

Помолићемо се Свети Саво, 

Да нам молбе буду услишене. 

 

Тамара Кретић III2 

Мој сусрет са Светим Савом 

Једног кишовитог дана моји родитељи 

нису били код куће. Била сам сама са 

млађим сестрама. Ми смо се играле.  

Одједном, је нестало струје. Зачула 

сам неки глас који је долазио из 

подрума. Рекла сам сестрама да остану у 

соби и да ме чекају док се не вратим. 

Сишла сам у подрум и на своје 

изненађење угледала старијег човека са 

великом брадом, у дугој одори. 

Уплашила сам се. Ноге су ми дрхтале. 

Човек ми је рекао да се не плашим. 

Поставила сам му неколико питања. 

Његови одговори су били кратки и јасни. 

Питала сам га, на пример, шта жели 

сваки човек на свету. Рекао ми је да 

сваки човек треба да жели слободу и 

здравље. 

Моје сестре су се уплашиле јер ме дуго 

није било и пошле су да ме траже. Када су ушле у подрум виделе су само мене како 

разговарам са џаком брашна. Оне су се насмејале и рекле ми да сам полудела. 

Разг овор са Светим Савом био је савршен. Добила сам одговоре који су ми помогли у 

многим ситуацијама. Од тада се према старијим особама понашам пристојније, а своје 

родитеље слушам и поштујем. Мислим да ме је томе научио наш Свети Сава. 

 

Тамара Грујић VI3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свети Сава 

Свети Сава је рођен 1175. 

године као Растко Немањић. Део 

живота је провео на двору свога оца 

у благостању. Волео је да чита. 

Као мали решио је да оде на 

Свету Гору и да се замонаши. Ту 

одлуку је крио од родитеља зато што 

је знао да ће га убеђивати да 

одустане. Свој живот је посветио 

српском народу саветујући га и 

помажући му. Изградио је прве 

болнице и школе, а уз помоћ оца и 

манастире. У спомен на градњу 

школа и раду на описмењавау људи, 

дан његове смрти, 27. јануар, 

прославља се као школска слава.  

И у нашој школи сваке године 

свечано прослављамо овај дан. 

Ученици и учитељи припремају 

програм за родитеље и остале госте. 

Родитељи ученицима заузврат 

припремају закуску уз коју се сви 

дружимо. Сви се тога дана свечано 

обучемо и трудимо да достојно 

прославимо школску славу – Светог 

Саву. 
 

Теодора Радовановић III3 

Андријана Илић VIII1 
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Свети Сава 

Једна стара мудра глава - То је Свети Сава. 

Воли да учи, воли да чита, стално нешто ново пита. 

Замонашио се на Светој Гори и свима стално добро збори. 

Не жели да буде на власти већ је одлучио да се замонаши. 

 

Луиђи Канепа IV2 

Свети Сава  

У нашем народу има много знаменитих људи којима 

се дивим. Ипак, највише поштовања имам према Светом 

Сави. 

Прошло је осам векова од како је Свети Сава живео, 

а ми га још увек спомињемо и славимо. То је зато што он 

има огромне заслуге у нашем народу. Основао је прве 

школе и болнице у Србији, написао прве књиге на нашем 

језику, трудио се да очува мир у својој земљи, али и са 

суседним државама и успео да се избори за самосталност 

Српске православне цркве. Још од ране младости се 

одрекао богатства и раскоши коју је имао на очевом 

двору, замонашио се на Светој Гори и цео живот проживео скромно и праведно. Колико је 

према себи био строг у посту, молитви и побожности, толико је према другима био благ и 

решен да свој народ изведе на прави пут. Због тога су га сви Срби волели и поштовали и 

много година после његове смрти. Зато је Синан–паша 1594. године спалио његове мошти 

на Врачару надајући се да ће тако уништити сећање на овог светитеља. Међутим, десило се 

супротно, људи су почели још више да се диве Светом Сави, поносили су се његовим 

именом, као што се и ми данас поносимо. 

Свака мала српска глава зна ко је Свети Сава. 

Свог свеца у срцу носимо и његовим делима се поносимо. 

Вековима ћемо га још памтити, његово лице ће нас пратити. 
 

Анђела Стојановић IV2 

Мој сусрет са Светим Савом   

Стојим пред иконом Светог Савом. У мене гледа 

светац са ореолом, испијеног лица, дуге браде и 

благог, умирујућег погледа. У његовим очима 

сакупљена су сва страдања и патње мога народа. 

Испричао ми је своју причу. 

Рођен је као принц, али га није привлачила ни 

власт, ни богатство. Могао је да има све, али је 

изабрао Бога и служење њему. Побегао је на Свету 

Гору и тамо се замонашио. Цео живот је посветио 

цркви и народу. Испоснички живот, даривање 

сиротиње и молитве за спас народа су му биле 

најбитније и најважније. Желео је да његов народ 

напредује, да се узајамно воли и поштује и да пре 

свега буде образован. Помирио је своју посвађану 

браћу, подигао Хиландар и обновио многе цркве. 

Схватао је важност образовања и зато је просвећивао 

народ. Живео је скромно на хлебу и води, увек у 

молитвама за спас, за мир, за срећу. На Светој Гори је 

ишао бос, дарујући убоге и болесне.  

Рекао ми је да треба бити благ и пуно разумевања за туђе несреће и невоље. Свети 

Сава ме је научио да су скромност, човекољубље и доброта битне особине. Док сам гледао 

икону, она ми је поручила да наставим његовом стазом, стазом хуманости да волим и 

поштујем своју веру, да стичем знање и образовање; а сви ми да будемо истрајни, да 

волимо то што радимо и да изнад свега поштујемо дух православља и светосавља.  
 

Никола Милошевић V2 

Немања Јовановић VIII2 

 

Анђела Лучић IV1 

I3 
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Мој сусрет са Светим Савом  

Још откада сам кренула у школу, сусрела сам се са причама и песмама о њему. 
Једна његова слика стоји у нашој учионици; милују ме његове благе очи, подигнута 
рука даје благослов,.воде ме његове очи у нове победе. 

На основу ликовних приказа, савремени научници закључују да је био високог 
раста, мало спуштених рамена, издуженог лица, високог чела, са скоро орловским 
носом, танким уснама и дужим ушима. Сви се, међутим, слажу да су, ипак, његове очи 
биле нешто што се истицало на лицу, нешто што је било посебно. Биле су то очи које 
су гледале и зрачиле светлост. Те очи које нас и даље гледају и зраче исто, 
непромењеном светлошћу, очи су Растка Немањића-Светог Саве. 

Много је година прохујало од оне чудесне ноћи опеване у песми Војисилава 
Илића, када је Растко Немањић као мало, босоного дете, пуно духа и вере закуцало на 
врата Светих отаца. Колико год да је био свестан да ће његов животни пут бити 
трновит, закорачио је напред без иједног трачка сумње у своју одлуку. 

Иако рођен на царском двору, племић,принц по рођењу, он се одрекао свиле и 
богатства које је могао да има и одабрао други пут, пут вере, хришћанства и молитве. 
Царску круну и порфиру заменио је убогом монашком ризом и свој живот посветио 
вери, труду и бризи за сопствени спас и за спас свог народа. Напустио је царски двор, 
одрекао се раскоши и отишао у „земљу пресвете Богородице“ да порпави и просвети 
себе, како би могао да то пренсесе другима. 

На том путу он је био ктитор, законодавац, јеромонах, архимандрит, теолог, 
беседник, дипломата, државник, архиепископ, организатор самосталне цркве.Био је и 
народни учитељ и просветитељ, саветодавац и лучоноша српског духовног бића. 
Оснивао је епархије, подизао манастире и уз њих школе и болнице. 

Својим вредним, преданим и смиреним радом, Свети Сава је помагао 
сиромашне, прекоревао лење, срамотио непристојне, кудио кривоклетнике и 
лажљивце. Мирио је завађену браћу, мирио је Србе са својим суседима. Стварајући 
српску цркву, стварао је и српску државу. 

Умео је да открије људске слабости и примети које невоље муче људе. Знао је да 
пронађе топле, братске речи, да утеши и излечи молитвом. 

Још за живота је био омиљен. Већ у житијима појављује се у улогама чудотворца 
и учитеља, а у народним умотворинама Сава учи народ и како се оре, кује, тка, шије. У 
причама се појављује као бранитељ вере. 

Успомену на првог српског арихепископа чувају топоними Савина, Савиница, 
Савина вода, Савина стопа, Савин извор, Савин поток, Савин страна, Савин кук, 
Савино почивало. Подигао је заједно са оцем манастир Хиландар, храм српске 
средњовековене културе, многе школе и манастире по Србији, прве болнице. 

Због свега што је учинио за српски народ, непријатељу срспског народа је сметао. 
Сметао је, јер се његов живот утискивао у све што је српско. Постао је заштитни знак 
целог народа, његов дух, крвоток. Због тога је Турчин Синан-паша Савине мошти 
спалио на Врачару, желећи тиме да уништи дух једног народа. Али тиме није успео да 
сломи српски народ, нити да из њговог срца избрише Светог Саву. 

И данас, много векова после, из српских манастира и цркава, из сваког места где 
има Срба, одјекује песма посвећена Светом Сави. Зато му и ми данас, у овој нашој 
малој школи, ускликнимо с љубављу. Закунимо се једни другима и себи самима, да 
ћемо прености причу о Светом Сави, на наредна поколења. Јер, док живи култ Светог 
Саве, живеће и Србија. 

 
Јована Глишић V1 
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Свети Сава 

 

Био је принц и монах, правник и просветитењ, књижевник и радник, пастир и 

предводник, неимар и видар, чудотворац и утешитељ, државник и светитељ. 

Када смо доживљавали најваће удесе и погибије, његово име смо призивали у помоћ. 

Са његовим именом на уснама долазило се на овај свет. У највећим посрнућима њиме смо 

васрксавали. У злокобним данима он је мирио завађену браћу! У трагичним сеобама њега смо 

носили као највећу светињу и амајлију, и како каже песник, „докле смо се ми расејали, дотле се 

његово име протегло и пепео развејао“ Ниједно српско поколење није било безбрижно и 

спокојно, али су га сва славила и радовала му се! 

Од Светог Саве нико нас није лепше свету представио и са светом помирио. Где се он 

појављивао, тамо су туђини постајали сродници, непријатељи пријатељи, разбраћени браћа. 

Свети Сава, по рођењу српски принц, монах, игуман манастара Студенице, књижевник, 

дипломата и први архиепископ Српске православне цркве, рођен је као Растко Немањић, 

најмлађи син великог жупана Стефана Немање и брат краљева Вукана и Стефана. 

Као младић добио је од оца Захумље на управу. Међутим, Растко је побегао на Свету 

Гору и замонашио се у руском манастиру Светог Пантелејмона, где је добио и духовно име 

Сава. Касније је са својим оцем, који се у међувремену замонашио и добио име Симеон, 

подигао манастир Хиландар, први и једини српски манастир на Светој Гори. 

Предвиђен за владарску улогу, од њега се очекивало да постане добар управних Хума, 

световни владалац и кандидат за трон Немањића. Окружен у оно врме, најпробранијим 

учитељима, однегован родитељском пажњом и љубављу, припреман је да пред његовим очима 

пукну видици сопствених могућности. То, међутим, није пријало његовој души. Имао је веће 

замисли и другачије животне тежње. Прекретницу у његовом животу представљо је долазак 

калуђера са Свете Горе на двор његовог оца. Осетивши да долазе из света у коме владају Божје 

заповести, братска љубав и мир, решио да је пође њиховим путем. Побегао је из родитељског 

дома, „презрео царске дворе, царску круну и порфиру“, и отишао на Свету Гору. Ту је 

садамнаестогодишњи српски принц Растко Немањић положио монашки завет и добио име 

Сава. Од тада почиње његово духовно подвижништво које му је донело непролазну славу, дела 

записана у вечности. 

Свети Сава је, по писању његовог биографа и ученика Доментијана, прошао исток и 

запад, југ и север да би „као пчела свом отечаству сабрао мед благоразумности“. 

Био је светски путник. Обишао је најудаљеније крајеве, не само српских земаља, 

проповедајући јеванђеље и градећи цркве. Свему што је радио и изградио, Свети Сава је дао 

печат своје личности. 
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Према себи је целог живота био строг, а према другима благ. Све што је имао давао је 

другима, живео је за друге. За себе ништа није тражио, а све је добијао и имао. Могао је 

многима да влада, али је он изабрао да служи свима.  

Савин култ је изграђиван након његове смрти. У средњовековној Србији његов гроб је 

постао место ходочашћа. Његово име је постајало симбол српског народа и свега онога што он 

у себи носио као вредност. Вера, култура, историја, добијали су изглед светосавља, 

правосланог хришћанства „српског стила“. Његов култ се развио широм српских земаља. У 

тешким временима ропства над Турцима, Сава је међу Србима називан учитељем, 

просветитељем и новим апостолом. Свети Сава из народног предања и веровања, она 

грандиозна личност, онај чудотворац и оличење тежње поробљеног и дуго векова тлаченог 

српског народа да сруши и уништи насиље, угњетавање и неправду, оличње тежње немоћних 

народних маса да се ослободе силника, зулумћара и изелица, да се сузбије све што је по 

народном схатању рђаво а да победи добро, на немаштину и патњу замени достојанствен и 

срећан живот, да знање и светлост потисну глупост и непросвећеност, да место мржње, 

грамзивости, себичности и личних интереса завлада искрено човекољубље. У условима 

ропства и мучног живота, Свети Сава је био израз сна српског народа о слободи и срећи. 

И присуство његових моштију имало је за сваког Србина изузетан духовни, али и 

политички значај. Са његовим ликом на заставама, Срби су дизали устанке, сањајући о 

слободи. Као одмазду за један такав устанак, Синан-паша београдски, је наредио да се његове 

мошти из Милешеве пренесу у Београд и ту спале, на Врачару, 27. априла/10.маја 1594.године. 

Уништавају највећу светињу, Турци су желели да се Срби потпуно обесвете и обезглаве. У 

томе нису успели. Напротив, не 

само да нису угасили свест о 

светитељском култу у народу, 

него су га још више укоренили. 

Свети Сава је постао свесрпски 

симбол.  

Прошло је толико векова, а 

светлост којом зрачи ореол 

Светог Саве и даље сија истим, 

неугаслим сјајем са фресака српских манастира. И даље га Срби славе са оним истим жаром 

каквим су га славили њихови преци. И даље у њему виде свој духовни извор снаге, врлине, 

свеотости. Свему ономе чему би требало да тежи сваки човек. Све док томе тежимо, док 

славимо Светог Саву и чувамо спомен на његову славу, дотле и постојимо. 

Тијана Глишић VIII1 
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Конкурси и награде 

Лето без бриге проведи крај књиге 

Друштво школских библиотекара Србије је у јуну 2017. расписало наградни конкурс 

„Лето без бриге проведи крај књиге“ намењен ученицима основних и средњих школа. 

Основни циљ је био да мотивише ученике да читају и бележе своје утиске као препоруке о 

прочитаној књизи. 

Ученици III1 наше школе су били вредни на летњем распусту и послали су више радова 

на конкурс. Награде ауторима најбољих радова су додељене 15. новембра 2017. Симонида 

Марковић, ученица III1, освојила је треће место и награђена је књигом, дипломом и 

похвалницом. 

Гордана Косанић 

 

Зле гаће – Мајкл Лоренс 

Књига „Зле гаће“ много ми се 

допала. Док сам је читала све време сам 

се смејала, много ми је била узбудљива. 

Главни јунак је Зврле. Књига почиње 

како мама грди свог сина Зврлета зато 

што су му гаће прљаве и поцепане. 

Негодујући, он иде са мамом да купи 

нове. Зар није необичан почетак? Њему 

се нису допале нове гаће. Обукао их је и 

није могао да их скине. Пробао је да их 

олабави и није успео. Још једно поглавље 

везано за његове гаће је када деца треба 

да иду на туширање, а Зврле не скида 

гаће и тада добија казну да трчи двадесет 

кругова око целог терена. У једном 

поглављу мама грди Зврлета због 

прљавих и рупичастих гаћа. Мама тера 

Зврлета да иде у куповину гаћа, али он 

каже мами да не купује нове гаће јер 

штеди новац. За њега је нормално да су 

гаће рупичасте. 

Зврле зна да често поступа како не 

треба. Он и његов друг Пера знају да 

буду груби према другарици Анђели. Док 

причају о стварима који нису за свачије 

уши, Анђела увиђа да је вишак и одлази 

из собе залупивши вратима. Зврле нерадо 

иде у школу. Измишља како је слаб, има 

бол у грудима, врти му се у глави и боли 

га грло, трља чело о под и рукама очи, 

како би изгледало као да има температуру - прави мали враголан. 

Догађај који ме збунио је када мама сади врес, а онда Зврле долази и ваља се у вресу, 

тада су гаће проговориле и рекле су да ће се осветити. Тада сам се збунила. Како то гаће 

одједном проговоре и шта је то врес? Отишла сам на интернет и пронашла да је то лековита 

биљка. Када сам стигла до осамнаестог поглавља, замислила сам се како се то људи 

смањују од вреса, како виљушке могу да вену, како човек има рогове? 

Тада сам повезала са Ђаволком Павом и схватила да он представља ђавола, а врес 

срећу. тада ми је све било јасније. 

Крај књиге ми се много допао. Зврле је ставио врес у гаће и коначно су му спале до 

чланка. Мама их је нашла на лењиру и ставила их је на трње. Татомир их је без 

размишљања узео. Тада је почео свраб од гаћа и све поново испочетка. Шта ће бити са 

Татомиром? 
 

Симонида Марковић III1 

Конкурси и награде 

Јована Косанић V1 
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Конкурс Сопот - мој завичај 

Градска општина Сопот, у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота, 

ове године је по пети пут расписала конкурс на тему „Сопот – мој завичај“. На конкурс се 

пријавио и велики број ученика наше школе, а три ученице су и награђене. За узраст од 11 

до 15 година прво место је освојила ученица Тијана Глишић (осми разред), а треће место, у 

истој конкуренцији, заузела је Јована Глишић, ученица петог разреда. У млађем узрасту, до 

11 година, наша школа је такође освојила прво место, а оно је припало ученици четвртог 

разреда Анђели Стојановић. 

Свечана додела награда уприличена је 

у просторијама библиотеке „Милован 

Видаковић“, 26. децембра 2017. године. 

Најбољима су уручене дипломе, књиге и 

одређене новчане награде, а свима 

осталима који су послали радове подељене 

су захвалнице у жељи да и наредних година 

буде овако велики одзив. 

У овом броју школског листа предста-

вљамо награђене радове, али и још 

неколико веома добрих састава. 
 

Марина Луковић 

Сопот мој завичај 

Сваки завичај је посебан, сваки има 

свој значај и вредност. Свакоме је свој 

завичај најдражи. 

Мој завичај је Поповић, али ми је 

најближа варошица Сопот и планина Космај 

па се и они убрајају у мој завичај. Космај је 

прошаран насељима и манастирима. На 

њему се налази споменик посвећен борцима 

Космајског одреда. Назив планине потиче 

од келтске речи cos, што значи шума и ma 

jшто значи планина. На Космају има разне 

дивљачи, зечева, срна, фазана, препелица, 

важних за развој ловног туризма. 

Становници општине Сопот током историје учествовали су у многим ратовима вођеним 

за слободу наше земље. Били су храбри и вешти јунаци, поносни ратници. У Првом српском 

устанку сопотска села имају јако важну улогу. У Дрлупи је опаљена прва устаничка пушка 

против Турака и тада је рањен дахија Аганлија. Становници ових крајева учествовали су у 

балканским ратовима, Првом светском рату, Другом светском рату.  

Поред многих историјских јунака и догађаја, сопотска општина је позната и по својим 

манастирима. На Космају их има највише. Манастир посвећен Сабору Светих Архангела, 

познат у народу под називом Тресије, налази се на Космају. Постоје различита мишљења о 

времену настанка овог манастира, али највероватније је да је настао крајем 13. и почетком 

14. века за време владавине краља Драгутина. Средином 16. века овај манастир је 

проглашен најбогатијим манастиром у Београдском пашалуку. Поред четири манастирске 

славе, Архангел Гаврило, Свети Илија, Свети Симеон и Аргангел Михаило, овде се 

обележавају многи празници. Манастирска порта је увек препуна, поготово за Ивањдан и 

сабор фрулаша и за празник Светог Илије када се одржава велики вашар.  

Сопотским брежуљцима влада савршен пејзаж. Јесење голе гране дрвећа, златни 

тепих лишћа сједињени са кућама и дрвеним колибицама чине савршену целину која 

оставља бескрај у оку и траг на души и у срцу. Природа вас тера да је посматрате, да 

бескрајно уживате и да јој се поново вратите. Сликама и описом се не може дочарати сва та 

лепота, потребно је присуство, и физичко и психичко. Велика пространства, њиве повезане 

шавовима, ливаде, шуме и воћњаци - оживљавају овај крај. 

Поносна сам на свој завичај због његовог историјског и културног значаја за нашу 

земљу, због његовог природног богатства и лепоте. 
 

Тамара Трајковић VII1 

Јована Глишић V1 
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Сопот мој завичај 

Зовем се Анђела. Имам десет година и живим у Малом Пожаревцу. Моје село се налази 

у општини Сопот. Неком странцу би можда моје село изгледало као сасвим оби-чно место и 

ја се не бих наљутила на њега, зато што он посматра само својим очима, а ја гледам и 

срцем. Волим простране воћњаке, прелепа, уређена дворишта, зелене цветне ливаде, а 

највише волим вредне и раздрагане људе мога краја. 

Не могу да се одлучим које годишње доба је најлепше у мом селу. Пролеће увек шири 

дивне мирисе из разбарушених крошања кајсија, јабука и шљива и стидљивих жбунића 

љубичица. Лето трепери на сунцу, док деца уживају у распусту и предивним плодовима које 

су родили они пахуљасти априлски цветови. Жути септембар доноси слатко грожђе и 

кукурузе, а крећу и школске радости. Јесење кише кратко посеју досаду, али убрзо стигну 

зимске чаролије и свуда по белим брежуљцима ничу весела, румена дечија лица, а смех и 

радост одзвањају. 

У мом селу постоје два посебна и жива места. Прво место је моја мала школа, где се 

сваког дана весело скупљамо, дружимо, учимо и маштамо. Школа је за нас широм отворена 

и после наставе када усхићено журимо на шарене састанке фолклорне секције. Тада сви  

уживамо играјући, у дивним ношњама, наше традиционалне игре и певајући прекрасне 

изворне српске и руске песме. Родитељи који нас увек прате и посматрају изгледају 

поносно и такође уживају. Друго место где је увек мирно и свечано је наша мала бела 

сеоска црквица. Недељом и празницима звук звона окупља наше људе који долазе увек 

лепо обучени, ведри и љубазни. Волим да осетим мирис тамјана, да чујем топле речи нашег 

свештеника и да после дуго у себи понављам мелодије које сам чула из певнице. 

Мислим да је моје детињство у селу лепо. Можда немам кућу у облику дворца или неке 

друге скупе ствари, али имам пуно љубави, уживам у чистој природи, јурим са мојим малим 

псом по дворишту и имам свој омиљени кутак где сваког дана читам неке прелепе дечије 

књиге и сањам да једног дана и сама напишем једну. 

Једном су моји мама и тата разговарали о томе да ли би било боље живети у великом 

граду, а ја сам се растужила и рекла да они никада не могу наћи такво место у коме ћу ја 

имати све што имам и волим у мом селу. 
 

Анђела Стојановић IV2 

Анђела Стојановић IV2 
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Сопот мој завичај 

Пољска? Не! Бугарска? Не! Македонија? Не! И у Пољској и у Бугарској и у Македонији, 

и у Хрватској, постоји неки Сопот. У Бугарској је то град, у Пољској град и река, у Хрватској 

насеље и археолошко налазиште. Постоји Сопот и у Црној Гори, и у Босни и Херцеговини, и 

у Албанији. Међутим, нећу писати о њима! Писаћу о малом месту у срцу Шумадије, 

смештеном јужно од Београда, у северном делу питоме и ниске валовите Шумадије – о мом 

Сопоту! Мојој очевини, дедовини, прадедовини, мом завичају, постојбини и мојим коренима. 

Како му и сам назив каже, о извору живота и свега најлепшег што чини мој живот. 

Леп је мој Сопот. Загрлио својих 16 села, своја брда, своје пропланке, потоке, речице 

а све их надвисио поносити Космај! Стражари над њима и чува их. И тако, од села до села, 

од планинског врха до планинског врха, од брда до брда, од пропланка до пропланка, 

ређају се села Рогача, Дучина, Дрлупа, Слатина, Сибница, Губеревац, Бабе, Стојник, 

Парцани, Ђуринци, Мали Пожаревац, Поповић, Раља све до моје Мале Иванче, ређају се 

цркве и манастири, речице и потоци. Скривају тајне и шаљу поруке! Налазимо трагове и 

поруке предака и сведочанство ко смо, одакле смо, шта смо радили у прошлости, где смо 

били и где ћемо бити у будућности! 

У Малој Иванчи сам се ја родила. Ту су се родили и мој тата, мој деда, његов отац, 

отац његовог оца. Овде су они некад трчкарали боси по прашини, окретали млад кукурзу на 

жару, брали зреле купине и крали трешње и зелене кајсије, напасали стоку. Ту је мој дом. 

Моја школа, моја улица. Ту ја знам сваку стопу, сваки кров, сваки извор. Ту сам направила 

прве кораке, изговорила прве речи... Зато ми је Мала Иванча неописиво драга. 

У Малом Пожаревцу се родила моја мама. И ту су ми корени. Ту се родио њен отац, 

његов отац и отац његовог оца. Зато ми је Мали Пожаревац драг. 

У Поповићу је црква, храм Св. Великомученика Ђорђеа, једна од најстаријих цркава на 

подручју оштине Сопот, саграђена давне 1864.године. У тој цркви сам крштена једног 

јесењег дана пре десет година. Црквена звона са те, мени драге, цркве одјекују недељом и 

празником. Спајају се негде са звонима Пећке патријаршије, Хиландара, Стуценице, 

Милешеве. Мирис тамјана греје душу, позива на очување вере и традиције. Зато ми је 

Поповић драг. 

У Раљи, код чика Моше, једемо најукусније ћевапчиће. Ту, у Раљи, у мом здравственом 

картону (јер,ми, деца из околних села ту идемо на систематске прегледе) остали су 

забележени подаци о мојим првим корацима, првим речима, првим зубићима. Ту, везано за 

Раљу, онда када је било тешко, постоји изрека: „Дош'о Шваба све до Раље, а од Раље никуд 

даље!“. Зато ми је Раља драга. 

У цркви,у Немениккућу, Арсеније Чарнојевић је последњи пут са ове стране Саве 

причестио Србе када је била Велика сеоба Срба. Ту се традиционално одржавају дани под 

липама манастира Тресије и Дани Милована Видаковића, српског књижевника који је своје 

детињство провео у селу Неменикућу. Зато ми је Неменикуће драго. 

На изворима Точак и Дрвник, на Клеопатриној чесми, на Мирковици и Горњку 

захватамо воду. Вода са извора све лечи. Њихов шум ниже ђердан драгих успомена. 

Испреда и он приче о прелима, поселима, љубавима, девојачким сузама, састанцима и 

расанцима. Неким старим временика којих више нема. Зато су ми драги. 

У Сопоту и његовој околини су и надгробни споменик Павлу Цукићу, Сопотски хан, 

Кастаљан, манастир Тресије, али су ту и оранице, пашњаци, ливаде, шљивици, столетна 

стабла храста, букве, багрема. Неми сведоци времена што је прошло, чувају његове тајне, 

легенде и његове велике битке и успехе. То је оно што нас држи кроз векове, што нас води 

и кроз таму и кроз светлсот. Говоре о мом завичају, уче нас и опомињу. 

У мом завичају и природа напаја сва чула; у пролеће кад окопне сви снегови и озелене 

поља и брегови, а мирс љубичица и осталог пољског цвећа почне да мами; у лето, кад се 

њиве позлате житним класјем; у јесен кад по околним брдима сазру виногради; у зиму кад 

настану свадбе, славе и друга весеља. 

Мој завичај, без сумње, чине и његови људи. Овде су људи скромни и вредни. 

Одлукују се честитошћу и поштењем. Немају великих прохтева и задовољни су оним што 

имају. Веома су гостољубиви, нарочито према странцима. Једни према другима, усудућу се 

да кажем, мање-више. Сва та малена села, извори, речице, пропланци, црквена звона, 

људи - чине мој Сопот, мој завичај. И не знам, као што вероватно нико и не може да зна, да 

ли ће ме живот одвести негде далеко.. 

Мој Сопоте, знај, где год да сам, увећ ћу те носити у срцу! 

 

Јована Глишић V1 
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Сопот мој завичај 

 

У бескрају великих, планетарних вредности, неко, можда мало место, мала варош, 

мала планина, воде нас као звезде водиље; носимо их у сваком дамару, души, у сну и на 

јави. Њихов дух нас разгаљује, усрећује, очарава. Та су места део нас самих. Они су наш 

корен, наша најдрагоценија имовина, наш извор, наш почетак и наш крај. Зовемо их 

завичајем. 

О појму завичаја наићи ћемо на следеће дефиниције: „Место са ближом околином 

где се неко родио и где је одрастао, родно место, родни крај; место, крај одакле неко или 

нешто потиче, води порекло. Међутим, није завичај само то. Завичај-то је и отаџбина, 

бабовина, земља, очевина, дедовина, гнездо, постојбина. 

Мој завичај су Сопот и његова околина, његов Космај и, наравно, његови људи. Он 

је за мене парче плаветног нега, грумен земље, жубор реке, црвени пркосни кровови, 

насмејана лица људи.Он је место где сам угледала свет, учинила прве кораке, изговорила 

прве речи; место где сам почела да разазнајем светлост и звуке. 

У овом чудном, несагледивом времену, он је мој код и моја шифра, моја светлост и 

моја звезда водиља. 

Са поносом истичем где год да сам да сам потомак Космајаца, оних честитих и 

племенитих људи што су се борили на овим просторима. Не заборављам. Не смем да 

заборавим да се на овој измученој земљи вековима борило. Да је било тешко! И на овом 

простору хтели су многи да утру све српско: језик, културу, обичаје, хтели су да утихне 

српски језик, да се не заигра српско коло, да не засвира фрула. Дугогодишње патње и 

страдања, неправде, насиље, мучење и убијања нагомилавали су огроман бес и мржњу у 

срцима људи и давали им снагу да бране своја огњишта. Од Турака, Бугара, Аустроугара. 

Ређали су се Цер, Колубара, Албанија, Крф, Солун, Кајмакчалан. О, знали су и Космајци 

врло добро како се бори и како се гине за слободу! У инат непријатељу, Космајци су 

истрајавали, чували своја огњишта. Нису заборављавали своје порекло. Давали су моји 

Космајци свој допринос за „крст часни и слободу свету“. Храбри и поносити, своје заслуге 

нису истицали, нису тражили бенефиције. 

Легенда каже да се под Космајем родио Иван Косанчић, познати срспки јунак у Боју 

на Косову против Турака; прича се да је из Поповића Стојан Поповић одвео на Косово 

400 ратника, а војвода Дуча 80 коњаника. На овим просторима одиграо се и преломни, 

одлучујућу бој у Колубарској бици. Сведочи о томе Бели камен и у народу овековечена 

изрека: „Дошо Шваба све до Раље, а од Раље никуд даље“. 
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У Другом светском рату, на подручју Космаја деловао је чувени Космајски посавски 

партизански одред, а палим борцима из тог одреда је на врху планине подигнут споменик, 

свејеврсни знак распознавања Космајског краја и целе Шумадије, са крацима који 

симболизују слободарску искру. 

Борили су Космајци за свој Космај - Јанко Катић, Цана Марјановић, Јелица 

Миловановић, Павле Цукић. Истрајавали су стављени на најгоре муке, давали животе 

свесни шта дају и зашта дају. Сведоче о томе Кастаљан, Тресије, Бели камен. 

Поносна сам зато на свој Сопот; на његова села и засеоке, брда, изворе, речице; на 

његове школе, улице, цркве, манастире. На његов СОФЕСТ, КУД, Сабор. Поносна на 

његове људе! Поносна сам на опанак и шајкачу, препеченицу, погачу, проју и качамак. 

Овде је живео живот Тола Манојловић - жустри сеоски ковач и поткивач, кога се сећао из 

својих првих летњих распуста проведних код бабе и деде у Неменикућу Мома Димић, а на 

даскама које живот значе овековечио Петар Краљ. Овде су своје битке војевали знани и 

незнани Космајци и Сопоћани, падали се и дизали, увек јачи. 

А знате ли шта ме брине? Што се данас заборављају басамаци, пенџери, крсна слава. 

Што села остају жељна прела, мобе, вршидбе. Што остају њиве неоране, џенерике 

необране, што остају празни амбари, што нема двојница, меденица, стада и пастира. 

И то је тренд који прати не само мој Сопот и Космај него и сва наша села. 

Шта је Космајац без џенарике и амбара пуног кукуруза? Шта је Космајац без села, 

прела и посела? Шта је Космај без нас и ко смо би без њега? Ко сам ја без Сопота и 

Космаја? Шта сам ја без њих? Шта ми остаје ако се окренем и одем? Шта ми остаје ако 

заборавим родни праг. Од мене не би остало ништа, само љуштура бившег човека који 

живи, а у ствари је умро оног момента када је заборавио, када је отишао. 

Одлазили су неки, заборављали меденице и вериге, наћве у којима је замешен први 

хлеб који су пробали, карлице из којих су окусили прво млеко. Одлазили су у потрази за 

неким бољим ораницама и неким зеленијим пашњацима. Неки су се брзо враћали свесни 

тога „да грки су тамо залогаји хљеба, где свога нема и где брата није“. А њихов Космај их 

је чекао, примао у заграљај, пружао утеху, увек, без изузетка, без прекора и придика. 

Они други, остајали су у туђини, свесни своје грешке, до гроба. Јер, ако се одродиш, 

или завичај запоставиш и заборавиш, тешко је да се вратиш. Мада, увек је могуће. 

Вредно је, часно, чак и вишња обавеза, бар то покушати. 

Не знам куда ће ме живот одвести. Пуштам, зато, да ме греје ватра са родног 

огњишта. У џепове гурам угарке да једном, ако одем, направим огњиште налик на оно 

које остављам. 
 

Тијана Глишић VIII1 
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Сопот мој завичај 

Каже се да нема лепшег места од завичаја, истина је, јер где год да одемо, нећемо 

осећати исту топлину и срећу коју нам пружа наш завичај. 

Живим недалеко од Сопота. У близини је наш Космај који нас све спаја. Сопот се 

налази у северном делу Шумадије и центар је општине у којој је петнаест села: Мали 

Пожаревац, Парцани, Раља, Поповић, Стојник, Сибница, Рогача, Слатина, Дрлупа, Дучина, 

Бабе, Мала Иванча, Ђуринци, Неменикуће, Губеревац. 

Сопот је добио назив по старој словенској речи и значи извор. Пре је био само село за 

које је ретко ко чуо, а онда се развио и постао је мали град. Он је као неко одмаралиште. 

Надомак је Београда и окружен је прелепом природом. Ако Београђани желе да се одморе и 

рекреирају, требало би да га посете. Још један од разлога за посету је одржавање 

културно-уметничких манифестација, које представљају и чувају нашу културу. Међу њима 

је и чувени филмски фестивал, који се одржава сваке године у јулу. Тада долазе многе 

познате личности и љубитељи филма.  

Имам многобројну фамилију која живи у Поповићу и Ђуринцима. Сећам се, када сам 

била мала, стално сам ишла у Поповић код моје стрине, која ме је чувала када су родитељи 

имали обавезе и нису били код куће. Када сам долазила код ње, она се радовала зато што 

није имала друштво у околини. Стриц је преминуо, а ћерке су отишле у иностранство. Увек 

ме је чекала са тањиром колача. Правила сам јој друштво и помагала јој око брања воћа и 

рада у башти. Живела је у лепој кући у великом и пространом дворишту пуног цвећа од ког 

сам правила букете. Била је јако добра и штитила ме је када би ме родитељи критиковали 

због неког несташлука. Ти дани су били лепи баш као и снови; али дошао је један ружан и 

тужан дан. Време је било тмурно и ветровито. Јавили су нам да је стрина преминула. Много 

сам се растужила. Плакала сам дуго. Осећала сам се као да ме је притиснуо камен који ми 

није давао да дишем. 

Иако се десила та трагедија, мене мој завичај чини срећном и не бих га напустила јер 

ме многе ствари везују на њега. Чак и када бих била принуђена да одем, често бих се му се 

враћала и посећивала га сећајући се свог детињства и драгих лица.  
 

Лидија Вуковић VI3 

Сопот мој завичај 

Нико не може да бира где ће бити рођен, где ће живети, школовати се, радити. Нисам 

бирала ни ја, а ни моји родитељи. Нека звезда је одлучила да Сопот и Мали Пожаревац буду 

мој завичај. Не жалим се што је Сопот мала варошица, а Мали Пожаревац село. 

Драге су ми његове улице, ливаде, оранице, воћњаци, шуме, баште и сокаци. Улице су 

пуне ђака и сваким даном нас је све више. Рађамо се и растемо. 

Посебна је прича део села који се зове Караула. То је највиша тачка у селу и налази 

се на 230 м надморске висине. Када је ведро јутро с врха могу да видим и друге крајеве 

села: као што су Симић крај, Брестовик и Станица. Све нас једно сунце греје. У центру села 

је пекара из које осећа мирис пецива. Насмејани пекар нас поздравља сваког јутра. Весело 

нам машу радници из поште, продавнице, апотеке. Мали другари из вртића нас радосно 

поздрављају са прозора. А ми се присећамо како смо се ми играли када смо били као они. 

Звони гласно звоно из црквене порте Светог Илије. Чује се до Космаја и Авале. Стоје зидине 

на јаким темељима; и црква и школа грађене су давне 1862. године. Црква је, чини ми се 

мало старија, али не посустаје.  

Сваког септембра пуни се школско двориште новим ђацима. Једни одлазе, други 

долазе. Сваке ноћи школско двориште је обасјано рефлекторима јер се одржавају турнири у 

кошарци и фудбалу.  

Неки извори воде нису заборављени. Вода са Мирковице је хладна и питка, а на 

Ћерамидама воду пију срна и лисица. Деца воле да се пењу на стабло најстаријег храста на 

Горњаку. Мирише мој завичај на брескву, шљиву, крушку, јабуку. Жути се од жита и 

кукуруза. 

Примио је Сопот у своје крило и мој завичај. Смешка се на вредне и радне људе и 

домаћине.  

Волим што овде живим. Космајски поветарац и мирис реке Раље осећа се сваког дана. 

Зато дођите у Мали Пожаревац да видите да то није сан, већ село, и то обично, а ипак 

посебно јер је моје. 
 

Анђелија Симић VII2 
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Сопот мој завичај 

Док сам размишљао шта да пишем о Сопоту, општинском месту мога завичаја, 

знаменитостима и људима у њему, сетио сам се и одлучио да тема буде мој деда Милета 

Симић.  

Он се дуго година бави истраживањем порекла фамилија нашег краја. Пише родослове 

и породичне књиге разним наручиоцима. Код њега долазе многи људи који желе да сазнају 

нешто више о својим прецима и да им се уради породично стабло. Деда путује по разним 

местима широм Србије и истражује по архивама њихова порекло састављајући им 

родослове. Преписује податке из пописних и матичних књига. Кад сакупи сву потребну 

грађу, долази кући и прави родословну шему. Поред родослова деда пише и породичне 

књиге које садрже фотографије, али и много података о прецима наручиоца тих књига. 

Сакупио је и све податке о учитељима наше школе од давнина до данашњих дана. Он се 

бави необичним послом, па је био у неким телевизијским емисијама у којима је причао о 

свом раду. О његовом истраживачком раду писале су и дневне новине.  

Уз деду сам научио, још пре поласка у 

школу, породично стабло својих предака. 

Понекад мени и мом брату прича доживљаје 

са својих путовања и истраживања, али за 

то има мало времена. Кад га пронађе, 

уживам у необичним причама, па га са 

одушевљењем и великом пажњом слушам. 

Такав је мој деда - жива енциклопедија.  
 

Алекса Симић VI3 

Сопот мој завичај 

Село из ког долазим је мало, али 

весело и живописно. Ту сам рођен, ту је мој 

дом и моја породица, моја школа, другови, 

мени драги људи, цео живот. 

Моје село се налази у оквиру једне од 

београдских општина, најлепше - општине 

Сопот, која се налази у северном делу 

питоме и ниске Шумадије. Сопот је градско 

насеље надомак чувене планине Космај. 

Ово мирно и тихо градско насеље крије 

прави рај за опуштање уз природне лепоте, 

повољну климу и гостољубиве становнике. 

Сопот је добио име по старој словенској 

речи што значи извор; и прави је извор 

мира и спокоја у ком многи туристи налазе 

одмор од градске вреве. Општина Сопот 

због своје очуване природе пружа изузетан 

туристички потенцијал. Прелепа оаза мира 

и зеленила, планина Космај, пружа 

опуштање и уживање љубитељима природе. 

Од историјских знаменитости веома је 

важно посетити Хан из 18. века што је једна 

од најстаријих грађевина, затим споменик 

борцима погинулим у Другом светском рату 

који се налази на Космају, Римску чесму, као и манастир Тресије.  

Од културних догађаја у Сопоту најпознатији је филмски фестивал „СОФЕСТ“ који се 

већ 40 година одржава у првој половини јула и окупља бројне личности из света филма. 

Друга значајна манифестација су Дани Милована Видаковића и тада се у част овог 

романописца, рођеног у селу Неменикуће, одвијају разни културни програми.  

Сопот, иако мали градић, има све што је човеку неопходно - основну и средњу школу, 

прелепу цркву, безброј продавница, маркета, кафића и још много тога. 

Сопот је на неки начин и мој завичај, нешто што чини мој живот. 
 

Филип Божић VII2 

Јована Глишић V1 
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Дечије стваралаштво 

Изазов је пред нама 

Изазови су свуда око нас, свако излагање страху представља изазов. 

Једног дана дошли су ми брат и сестра. Било је лето, сунце је јако пржило. Сестра је 

почела да говори о „уклетој шуми“ која се налази у селу. Брат јој је добацио да се она 

плаши да оде и до пластеника, а камоли до шуме. Договорили смо се да одемо у шуму пред 

поноћ. Дуг пут је био пред нама. Кренули смо уплашени. Било је све тамније. Срце ми је 

прескакало док смо пролазили шумом. Почела је олуја, ветар је јако дувао, дрвеће се 

дрмало, савијало, грмело је. Зачуо се совин хук. Ми смо вриснули и потрчали назад. Испред 

нас је излетео човек са пушком. Још брже смо потрчали кући. Сестра се саплела о грану, 

али брзо смо је извадили. Кући смо дошли мокри, задихани, црвени. 

То је био највећи изазов за мене. Никада у животу не бих ово поновила. 
 

Лидија Вуковић VI3 

 

Кад прођем улицом својом 

Свако има своју улицу којој свакодневно пролази. 

Када се враћам из школе, једва чекам да уђем у своју улицу јер ме ту чека група паса. 

Најдражи ми је Жућко који се ту доселио пре неколико година. Понесем од куће мало хлеба 

за њих, помазим их и они оду својим путем. После наилазим на баку Јагоду. Она ми даје 

слаткише, бомбоне и карамеле. Неколико пута ме позвала на чај и врућ какао. Веома је 

добра. Када прођем њену кућу, видим дека Цанета и његовог сина Воју како хране коње. 

Уђем у шталу, приђем сваком коњу и дам им по шергарепу. Неколико пута сам их и јахала. 

Касније се са њима поздравим и наставим даље. Наилазим на уклету кућу. У њој нико не 

живи. Кућа је црна и из ње допиру страшни звуци. Поред те куће увек протрчим од страха. 

Пут настављам са комшиницом Дајаном која иде код мене да учимо или да се играмо.  

Све је веома лепо и занимњиво и увек сам срећна док пролазим својом улицом. 
 

Милица Менићанин VII2 

Дечије стваралаштво 

Силвија Васиљковић III2 
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И ствари имају душу 

Људи обично обраћају пажњу на она бића која 

виде, чују и говоре. И поред њих, понекад обрате 

пажњу и на неке ствари које то не могу, али за које 

ипак мисле да су драгоцене и брижно их чувају, оне 

ствари, које као да имају душу. 

Волела сам и чувала све што добијем, али сам 

некако једну ствар, односно ствари толико заволела да 

мислим и верујем да оне имају душу. То су књиге. Када 

сам била мала, обичо ми је неко читао књиге, али када 

сам довољно одрасла да могу и сама да их читам, 

схватила сам колико је то забавно. Сваки пут када 

узмем неку књигу и када отворим њену прву страницу, 

чујем како дише и како се спрема да ми исприча једну 

причу. Не знам да ли то и други осете када читају, али 

ја се током читања сасвим опустим и осетим како ме 

она води на разна чароба путовања. Када се то наше 

путовање заврши, пожелим да заувек остане код мене. 

Волим и редовно посећујем библиотеку, јер се у њој 

налази царство књига. Можда до сада нисте приметили 

да књиге живе, али ако се довољно потрудите, успећете. Померајући листове, омогућујете 

да књига лакше дише, а када померите и последњи лист, она не престаје да дише, тада 

постаје срећна што је са вама поделила своје приче. Она тада буде много захвална, само то 

можда не може или не жели сваком да каже. Иако неке не можете заувек да задржите на 

својој полици, оне ће увек остати у вашем срцу и биће само ваше, а ви можете и да их 

закључате да не побегну, оне се неће љутити, биће још срећније јер нико неће моћи да их 

узме без ваше дозволе. 

Сада знате да не морају само људи да имају душу, већ и неке ваше драгоцене ствари, 

ствари са којима можете да причате, које вас подсећају на нешто лепо, уче нечему новим и 

које можда могу да вас чују и неким тајанственим начином добро посаветују. 
 

Катарина Бранковић VI2 

У земљи чуда 

Једне вечери док сам лежала у својој соби никако нисам могла да заспим. И док сам се 

превртала по кревету, одједном се створио једам патуљак. Питао ме је да ли желим да му 

помогнем да спасимо краљицу од зле вештице. 

Кренула сам за њим иако сам била уплашена. Прошли смо кроз врата која су се 

појавила иза мог радног стола. На другој страни је био прелепи врт пун лепог и шареног 

цвећа, дрвеће се смејало, а животиње су се питале ко је ова девојчица. Пришла ми је сова и 

пожелела ми добродошлицу. Испричала ми је како је зла вештица заробила њихову 

краљицу и ако се краљица убрзо не врати, сви ће у краљвству умрети. Пристала сам да им 

помогнем. Скупили су се сви патуљци. Носли су на главама необичне капе и били су 

наоружани стрелама и чаробним мачевима који су мењали облик и боје. Кренули смо да 

ослободимо краљицу. Пролазили смо кроз густу и мрачну шуму у којој је било јако хладно. 

Испред нас је искочио вук са две главе. Патуљци су брзо реаговали и пре него што је вук 

успео да нас нападне, одселки су му главе. По изласку из шуме наишли смо на језеро. 

Морали смо да га препливамо, али било је пуно пирана. Један патуљак је извадио чаробан 

прах, посуо по нама и ми смо могли да летимо. Прелетели смо опасно језеро, али нас је на 

другој страни чекало растиње са великим трњем које расте необично брзо. Патуљци су 

повадили своје чаробне мачеве, посекли трње и растиње и прокрчили нам пут до велике 

куле. У кули су живели вештица и нека чудна створења која су грозно изгледала. Била сам 

много уплашена. Ушуњали смо се у собу у којој је краљица била везана. На самом изласку 

из куле спазила нас је вештица. Вриштала је и говорила да ће од нас да наспави укусну 

супу. Патуљци су је гађали стрелама, а ја сам снажно загрлила краљицу. Стреле вештици 

нису могле да науде. Била је све већа и већа. Зграбила сам краљицу и скочила са куле, 

вриштала сам и чекала да паднем на земљу. 

Вриштала сам и осетила нечије руке на себи. Била је то моја мама која је покушавала 

да ме разбуди. 
 

Наталија Микић IV1 

Тамара Грујић VI3 
Сара Ристић VI3 
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На пустом острву 

Као мала јако сам волела путовања, авантуре и да истражујем. Стално сам 

размишљала о томе како би било упустити се у једну велику авантуру и путовати по свету. 

Не могу да заспим. Размишљам шта би било када бих се нашла сама на неком пустом 

острву. Полако, размишљајући о томе тонем у сан. На броду сам са својим пријатељима. 

Таласи почињу да играју. Брод је постао нестабилан. Таласи су били толико јаки да се брод 

преврнуо и потонуо. Одвукли су ме до неке велике обале. Видим само велико море, дрвеће 

и птице. Поред себе не видим своје пријатеље. Изгледа да сам сама. Нешто је шушкало по 

околњем жбуњу. Уплашила сам се. Мислила сам да је то неко чудовиште. Узела сам једну 

грану која се нашла поред мене и кренула ка жбуњу. Одједном испред мене је излетео 

папагај. Прво сам била уплашена, али сам видела да је то само По, папагај који је кренуо са 

нама на путовање. Изгледа да је и он преживео. Покушали смо да нађемо склониште. 

Срећом ту је била једна мала пећина у коју смо се сместили. Уз помоћ мало маште и 

сналажљивости направила сам кућицу. Пошто сада имам склониште, крећем у потрагу за 

храном. Била сам јако гладна, а и По је. Нашла сам неког ситног воћа у близини. Док сам се 

враћала, видела сам неки брод како иде ка обали. Однела сам храну у пећину и узела мач 

који су таласи донели на обалу заједно са мном. Посматрала сам људе са брода који су 

дошли до обале. Секли су дрвеће и повређивали животиње које су биле ту. Нисам могла да 

гледам како уништавају моју плажу, па сам решила да је заштитим. Било их је доста, али 

сам се борила. Зној је лио са мог лица, била сам јако уморна. Издржала сам. Море их је 

некуда однело. Брод је остао код мене. Сада је било наде да се вратим кући. Сваког дана 

сам правила нове планове. Како се вратити кући са острва? Моји дани размишљања су 

прешли у недеље, затим у месеце. На зиду сам бележила дане, правила сам календар. Са 

Поом сам на острву била већ годинама. Већ сам се навикла на овакав живот, сада мислим да 

и не може бити другачије. Научила сам да ловим, да палим ватру, пливам и још доста тога. 

Отишла сам у лов. Ловим већ сатима и ништа. Одједном чујем неко пуцање. Приђем мало 

ближе и видим опет гусаре. Овога пута их је било дупло више. Побегла сам у пећину и 

сакрила се. Након пар минута излазим напоље. Све је срушено, спаљено и уништено. Све 

сем пећине, ваљда су мислили да нема ништа у њој, да је она као и свака пећина, а не мој 

дом. Нашла сам старе планове и спремила брод. Након пар дана путовања стигла сам кући. 

У том тренутку се будим и угледам сунце на мом прозору. Схватила сам да је све ово 

био само веома занимљив сан. Надам да ћу једног дана отићи на путовање и упустити се у 

авантуру, не на пусто острво са гусарима, него негде где је лепо и пуно живота. 
 

Анђела Тошић 

Јована Ољача V1 
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Медвед и јеж 

Једног дана медвед је шетао шумом. Док се шетао, спазио је једну лепу, зрелу крушку. 

Толико је била слатка да није могао да јој одоли. Није могао да је дохвати. Медвед је 

размислио: „Знам, само треба да затресем дрво“. То је и урадио. Није приметио да је пала 

иза њега. Када се окренуо видео је да је пала на бодље јежа. Јеж се обрадовао, јер ће сада 

имати шта да једе. Медвед је викнуо: „Хеј, јежићу, врати ми моју крушку“. Јеж је узвикнуо: 

„Није твоја! Ја сам је ухватио“. „А ја сам дрмао дрво“, рекао је медвед. „Шта мислиш да је 

поделимо?“, предложио је јеж. „То је сјајна идеја“, узвикнуо је медвед. Они су поделили 

крушку и дружили се сваког дана.  
 

Јована Вуковић II2 

Млада је душа меком воску подобна 

Људи су различити, имају другачије погледе на свет, другачије размишљају. Исто тако 

имају и другачије утицаје на младе људе, ту су да нас посаветују и врате на прави пут.  

Док смо мали, мислимо да се све окреће око нас јер су одрасли ту. Породица је увек ту 

да навија за нас и охрабри нас када је тешко без обзира да ли су у питању први кораци или 

полазак у школу. Живот ће нас попут таласа избацити на обалу и потопити у море и баш 

зато имамо породицу која је ту да нам покаже како да пронађемо пут добра у свом злу овога 

света Они су ту да нас помоћу свог животног искуства изведу на површину и покажу нам 

како да опстанемо поносни и јаку, пуни позитивне енергије коју преносимо следећим 

генерацијама.  

Све што пожелимо а не смемо, пролазимо, а једва издржавамо, смејемо се, а у себи 

плачемо, уз породицу и људе који нас воле биће много лакше да пребродимо. Породица ће 

нам помоћи да будемо јаки, да се вратимо на прави пут и из свега научимо нешто о животу. 
 

Сузана Стевановић VII1 

Јована Косанић V1 
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Занимљиво путовање 

Путовала сам на много места, али ми је путовање у Македонију оставило на мене 

велики утисак. Средином септембра тренери фолклора су нам саопштили да ћемо путовати у 

Македонију и тамо наступати. На пробама смо се додатно трудили да увежбамо сваки корак. 

Нестрпљиво смо чекали дан када ћемо кренути на пут. Спаковани и спремни кренули смо из 

Влашке. Мојој срећи није било краја. Срце ми је лупало. Сви смо били јако узбуђени због 

путовања. Атмосфера у аутобусу је била дивна. Када смо били близу границе направили смо 

паузу и у једном ресторану се освежили. Поподне смо стигли у Македонију у место 

Јегуновце. Домаћини су нас лепо дочекали и угостили. Спавали смо код њих, нисмо били у 

хотелу. Моја другарица и ја смо биле смештене код Македонки Зорице и Иване. Њихови 

родитељи су били јако добри према нама. Нисмо се осећали као странци. Увече су нас 

извели у кафић на сок. Следећег јутра, после доручка, нове другарице су нас повеле у 

шетњу до манастира. Поподне смо имали концерт. Када сам са својим другарима изашла на 

бину, осетила сам неописиву срећу. Били смо веома добри. После концерта смо имали журку 

у једном ресторану. Уз песму, игру и весеље, растали смо се од другара из Македоније и 

кренули кући. Ово путовање ми је било прво без маме и тате, са другарима. И никада га 

нећу заборавити. 

Тамара Грујић VI3 

Празник за очи 

Када сам била мала, моја породица је имала доста слободног времена, више него сада, 

тако да смо волели да заједно проводимо време. Сваке године смо у летњим месецима ишли 

у бројна одмаралишта. Навикли смо на раскошна и занимљива места.  

Те године сам се растужила јер нисмо могли нигде да одемо, да пливамо у хладној 

води и да лешкаримо у хладу. Могли смо једино да се купамо у зноју. Мама је предложила 

да посетимо њену баку Даницу у Јагодини. Јагодина је прелепа дестинација зато што је 

пуна шумовитих предела и идеалана је за сунчање. Целим путем ми је био осмех на лицу. 

Даничино дворише било је јако лепо, хлад, много дрвећа, башта и велики базен. Био је то 

мали рај. После распакивања сви смо пожурили да уђемо у базен. Вода је била дивна. Бака 

Даница нам је донела хладну лимунаду и колаче. Спустила је послужење на мушему коју је 

прострла на траву. Уживали смо. 

То је био предиван призор. Залазило је сунце а ми смо уживали. 
 

Лидија Вуковић VI3 

Нина Павловић V1 
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Околности у којима живим постају досадне 

У последње време ми све смета. У школи ми смета неправда при оцењивању - знам за 

већу оцену, или боље одговарам од некога ко добије вишу оцену од мене. Неправда! И 

друштво је почело да ме нервира. Кажем нешто поверљиво другарици, а већ сутрадан сви 

причају о томе.  

Код куће ми је постало веома досадно. Највише волим тату, али али он никад није код 

куће, а када је ту мора да се одмара. Најстарија сестра има деветнаест године. Ни она 

никад није код куће, а кад јесте наређује ми, прави се паметна. Друга сестра је често ту, 

ускоро ће и она бити пунолетна. Када је неко изнервира, она виче на мене. У суштини, са 

њом се најбоље слажем јер имамо исто мишљење и много смо сличне. 

Ту су и браћа која су млађа од мене. Они ме највише нервирају. Сада су пети разред, 

променили су школу, заљубљују се у девојчице. Када им нешто треба, зову мене и није им 

битно да ли сам заузета, да ли учим или тренирам. Мама ме нервира јер превише брине о 

мени. Како да јој објаним да сам довољно зрела и одговорна! Срећна сам што не живимо са 

бабаом и дедом, то би тек била трагедија. Они су из прошлог века, па не разумеју децу. 

Када сам била мала, веровала сам у Деда Мраза, вилењаке и зимске чаролије. Уживала сам 

у новогодишњим празницима. Сада је и то другачије, постало је досадно. Мама стално 

прича да сам у пибертету и да се зато тако понашам. Волела бих да пубертет боље утиче на 

мене, да се заљубим. Али, овако имам само лоше мишљење о свету, имам другачији поглед 

на свет, и то ме јако нервира. Све је постало досадно.  
 

Александра Милутиновић VII2 

Околности у којима живим постају досадне 

Сви ми говоре да сам у пубертету и да се другачије понашам само због тога. Покушвам 

да се не нервирам и да ми ништа не смета, али не могу, то је јаче од мене. Највећи проблем 

ми представља моја породица, поготову мајка и баба. Њих две стално причају како ништа 

не радим и како сам лења. Досађују ми са тим да имам предугачак језик који морам да 

скратим. Покушавам да се одбранима и да не будем особа која ће само да ћути када јој неко 

нешто увредљиво каже. Мама ме критикује што нисам средила собу када је рекла, него 

сутрадан. Њој то смета и каже да је не поштујем. Не видим шта сам то толико погрешила. 

Не дозвољава ми да петком останем дуже у школи и каже: „Зашто би остајала, у школи 

немаш шта да радиш, а код куће бар можеш нешто да помогнеш“. Ова реченица ме 

излуђује! Не дозвољава ми ни да преко распуста увече одем у школско двориште. Мама и 

баба се према мени понашају као да имам тридесет година и да морам да обављам све 

кућне обавезе. То не желим. Желим да будем безбрижна и опуштена док још могу, али то 

није могуће поред њих две. Мог брата нису терале да ради. Он је ишао увече да игра 

кошарку, остајао петком дуже у школи. Не разумем зашто нас раздвајају овако. Ускоро ћу 

имати више година, па ћу моћи да им одговарам без казне. До тада ћу наставити да се 

свађам са бабом и да јој доказујем да сам управу. 
 

Анђелија Симић VII2 

Сања Дојчев VI2 
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Мој љубимац 

Мој љубимац се зове Блеки. Добила сам га од декиног брата неколико недеља пошто 

ми је страри пас Буцко нестао. Блеки има жућкасту боју длаке, има браон очи и много воли 

да се игра са мном. Он је велика маза, никада није уморан и увек је спреман за нову игру. 

Воли да гризе играчке, папуче, флаше, дршке од кофе. Највише воли да једе кости и месо. 

Много ми значи и никада га нећу пустити самог из дворишта из страха да ми не побегне. 
 

Ена Петровић V2 

Мој љубимац 

Мој љубимац је пас мешанац сјајне црне длаке. Зове се Маријана. Поклонили су ми је 

рођаци док је била штене. Мала црна пуфница веома брзо је израсла у великог пса. Због 

свог опасног изгледа и величине делује страшно и изазива страх код људи. Када се огласи, 

њен моћан лавеж се чује целим селом. Ипак, она је права маза. Воли да трчи по дворишту и 

да се игра. Веома је верна и осећам се безбедно поред ње. Кажу да су пси најбољи 

човекови пријатељи. Слажем се са тим јер је моја Маријана веран, одан и поуздан друг. 
 

Никола Милошевић V2 

Моје заборављене играчке 

Моја заборављена играчка је лутка. Сестра и ја смо обожавале да се играмо луткицама 

и никада нам није било досадно. Лутка је имала црну косу, браон очи и много лепих 

хаљиница. Увек сам јој прала косу и сређивала хаљине. Уз себе сам је држала и док једем и 

док нешто радим. И дан данас чувам ту лутку јер ми је она поклон од тетке. Кад је требало 

да се донесе у школу нека играчка ја сам њу донела. Обукла сам јој најлепшу хаљиницу. 

И сада када сам одрасла волим да узмем своју стару луткицу, да се поиграм и 

испричам са њом као са старим другом. 
 

Анђела Менићанин V2 

Мој први дан у петом разреду 

Морали смо да се опростимо од наше учитељице 

и да храбро наставимо школовање. Током распуста 

сам замишљао нове другаре. Првог септембра смо се 

упознали са новим ђацима. Огласило се и прво звоно. 

У учионици је била граја и бука. Ушао је наставник. 

Тишина. Сви су на свом месту и бојажљиво посматра-

ју наставника. Часови су се чинили дужи него код 

учитељице. Првог дана сви наставници су нас 

похвалили да смо мирни, али смо већ другог дана 

показали своје право лице. Мој нови друг стално је 

нешто запиткивао, или мене или наставнике. 

Најзанимљивији предмети су биологија и географија. 

Сви смо радознало слушали шта су наставнице 

причале. Моје одељење је просечно, наставници нас 

реално оцењују, неки ученици су и даље немирни на 

часу. Школа је иста, другари исти, а поједини и сада 

док пишемо писмени задатак, причају. 
 

Лазар Поповић V2 

Најбоља другарица 

Има једна особа у школи која треба пуно да се воли, 

Увек је ведра лица, то је моја најбоља другарица. 

Са њом често ја се дружим, и љубав јој своју пружим, 

Па делимо наше тајне причајући приче бајне. 

Кад ујутру дан осване једва чекам да је видим 

Да делимо школске бриге и читамо наше књиге. 

Када имаш доброг друга, тад се лакше лечи туга, 

Другарство се много цени и стално је то у мени. 
 

Ана Божанић II1 
Нина Павловић V1 
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Ја знам ко сам 

На овом свету не постоје две исте особе. Колико год да подсећамо на особу сличну 

нама, нисмо та друга особа. 

Јединствена сам. Разликујем се од других, понекад мислим и превише. Поносим се 

собом. Највише се разликујем од других по својој шашавости, шаљивости. То особине чине 

мој идентитет. Свесна сам да ћу то увек носити са собом и никада се нећу стидети што тако 

гледам на свет и живот. Треба да будемо позитивни и луцкасти. То ми даје снагу и помаже 

ми када се растужим. Лакше пребродим бриге и проблеме. Због ових особина увек сам 

срећна и насмејана. Када бих се упознала са неким прво бих му показала своје особине, јер 

ако ме та особа заволи, значи да ме прихвата такву каква јесам. Никада не бих желела да 

изгубим луцкавост и шаљивост јер ме те особине чине срећном, држе ме као стуб на земљи. 

Знам ко сам и никада то нећу заборавити. 
 

Исидора Нешић VIII2 

Доживљај на снегу 

Напољу је нападало пуно снега. Другари ме зову да изађем да се играмо. Облачим 

зимску опрему и излазим. 

Почињемо да ваљамо грудве од снега јер планирамо да направимо Снешка. Вукан 

ставља највећу грудву на дно, а преко ње ја стављам мало мању. Вељко додаје најмању 

грудву на врх. Направили смо Снешку и очи, нос, уста, на крају смо додали моју црвену 

капу и мој црвени шал. Снег је толико вејао да се одједном на Снешку појавила снежна 

брада. И, гле чуда, од нашег Снешка постаде Деда Мраз. Пошто је било касно и хладно, 

свако од нас је отишао својој кући, а наш Деда Мраз је остао да краси моје двориште. 

То је био један од мојих најлепших догађаја на снегу. 
 

Павле Ђурић II2 

Ана Марковић VI1 
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Не вреди трчати у погрешном правцу 

Сви тежимо ка својим циљевима, успесима, ка неком бољем сутра, али некада просто 

погрешимо и не видимо шта је права ствар. Свако се одувек борио за себе и за свој лични 

интерес без обзира на то да ли би можда повредио људе око себе. Понекад је обрнуто, људи 

се труде око нечега дају све од себе да испуне неки циљ не видевши да их то уништава и да 

их убија. Тада неки одустану, а неки се заинате и упорно трче ка „финиш“ линији, иако су у 

погрешној стази које су им углавном насилно наметнуте од стране других. Понекад су те 

стазе и погрешна виђења других особа можда из добре намере, или недовољног познавања 

а са великом жељом да наметну своје идеале и свој начин живот.То углавном убија 

„жртвин“ идентитет и убија њихово „ја“. Никада не треба одустајати када се осети 

прилика,али је потребно и паметно одлучити и размислити да ли је то вредно. Ако је вредно 

борити се за неки циљ, онда треба то и учинити. Потребно је себе преиспитивати и 

проверавати да ли смо спремни да искористимо сваку прилику, шансу, тренутак или бисмо 

дозволили себи да нам исклизне из руку. Никада не вреди трчати у погрешном правцу, а 

када се нађе права стаза треба је спринтом завршити и дати све од себе јер је то једини пут 

до истинског успеха. 

Михаило Ићитовић VIII2 

Трагика као део животне истине 

У данашње време новински наслови и дневници пуни су тргичних вести. Све више 

људи је гладно, на улицама се сваког дана дешавају најјезивији злочини. Свако гледа да 

извуче корист само за себе не обазирући се на друге и не бирајући средства. Лични 

интереси појединаца важнији су ода живота обичних људи. Кад кажем лични интерес, 

првенсвено мислим на новац јер су неки људи спрамни на све само да се обогате. А са друге 

стране имамо болесну децу која умиру јер немајо средстава и услова за лечење. Људи су 

игубили веру, осећају да нису сви једнаки. Све је више бахатих, сујетних и охолих људи. 

Некда је значило што неко има завршен факултет, данас ти школовани њуди висе по 

бироима за запошљавање, нико их не цени. Лопови и криминалци шетају улицама 

слободни, постају идоли омладини. Деца се угледају на њих, желе да као и они преко ноћи 

дођу до новца и положаја у друштву. Све више младих људи окреће се незаконитим и 

прљвим радњама. Трагика је постала животна истина и у нашој земљи и у свету генерално. 

Питам се само каква нас будућност очекује. 
 

Душан Петровић VIII2 

Катарина Бранковић VI2 
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Сручно усавршавање ван установе 

У Основној школи „Јелица Миловановић“ у Сопоту 2. децембра 2017. реализован је 

програм стручног усавршавања „Интеграција, корелација и занимација – интегративна 

настава“ чији су реализатори учитељице Луција Тасић и Лидија Виденовић.  

Основни циљ овог програма је оснаживање наставника за практичну примену 

интегративне наставе у основној школи, а који је могуће остварити јачањем 

професионалних компетенција наставника за тематско планирање на годишњем и месечном 

нивоу кроз хоризонтално и 

вертикално повезивање градива, 

затим упознавањем са начином 

планирања интегративне наставе, 

припремањем и реализацијом те-

матских дана и развијањем креа-

тивности, функционалних знања и 

тимског рада наставника. 

Учитељи наше школе били су 

учесници овог семинара. На самом 

почетку дружења, са реализатори-

ма и осталим колегама учитељима 

разменили смо досадашња иску-

ства о планирању и реализацији 

интегративне наставе. Након тога, 

добили смо и практичне задатке. 

Подељени у четири групе, од којих је свака представљала једно годишње доба, група 

учитеља наше школе, као „Зима“, вредно је прионула на писање припреме за тематски дан 

Празници нам стижу. Како смо се на овом семинару бавили делимичном интеграцијом 

предмета – један предмет је основа, а сви остали предмети повезани са темом и треба да 

допринесу њеном бољем разумевању, у позитивној радној атмосфери, током које су се идеје 

низале једна за другом, на занимљив, а изнад свега креативан начин, задатак је одрађен.  

 По завршетку рада, представници свих група излагали су своје радове. Учитељица 

Сандра Пајић, као представник наше групе, говорила је о начину повезивања сродних 

садржаја из различитих предмета, образлажући избор метода и средстава рада, са циљем да 

се настава учини ефикаснијом, рационалнијом и економичнијом, а код ученика формира 

јединствен поглед на значај и важност празника. Да је задатак урађен максимално 

посвећено потврђују и похвале реализатора.  

На крају семинара организована 

је креативна радионица у оквиру које 

смо кроз различите задатке показали 

цртачке, глумачке и песничке 

вештине.  

Наша група је овога пута била 

„Пролеће“, а индивидуални рад је 

захтевао да свако од нас направи 

маску која ће асоцирати на пролеће и 

да о њему напише неколико стихова. 

Било је интересантно на тренутак 

видети на зеленој ливади насмејано 

Сунце, вредну пчелицу, немирног 

лептира, нежног маслачка и мирисну 

висибабу.  

Дружење је завршено у 

позитивној атмосфери, а задовољство 

на лицима свих нас јасан је знак да 

смо на прави начин били мотивисани, 

а исто тако подстакнути да у свом 

даљем раду користимо овај вид 

наставе. 

 

Сандра Пајић 

Стручно усавршавање 
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 Јована Ољача V1 


