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Дешавања у школи 

П р о ј е к а т  К о м у н и к а ц и ј а  

У августу 2012. године сачињен је Акцион план школе, један од циљева Плана је 

Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада и повећање 

примене ИКТ-а у настави и ваннаставним активностима, а предвиђене активности 

обухватају часове тематске наставе уз примену савремених метода рада и увођење 

иновација у раду. Како је у септембру Дан писмености и библиотекар је припремио 

материјал за наставнике и ученике на ту тему, договорено је да се током целог месеца 

организују активности посвећене писмености: часови редовне наставе и просветно-

културне делатности у библиотеци. Наставници српског језика, ТИО/информатике и 

рачунарства и историје/грађанског васпитања, уз сарадању са библиотекаром, договорили 

су се да обраде ту тему и кроз часове тематске наставе. Овим активностима су се у току 

планирања придружили и наставници француског језика/грађанског васпитања, веронауке 

и физичког васпиатња. 

Наставник српског језика и библиотекар припремили су материјал за часове у осмом 

разреду Комуникација и језик, Култура изражавања, Језик и стил; ученици се упознају са 

основним појмовима из области комуникације и језика. Наставник информатике и 

рачунарства и техничког и информатичког образовања, наставник српског језика и 

библиотекар заједно реализују часове са темом Комуникација и писменост; ови часови се 

надовезују на часове српског језика, одређују значења појмова читалачка, информациона, 

информатичка, медијска писменост и указују на тежњу човека за успостављањем 

непосредне вербалне и невербалне комуникације. Наставник историје/грађанског 

васпитања и библиотекар држе часове на тему Гајимо писменост (Слобода и писменост) 

што је тема обележавања Дана писмености 2012. године. Ови часови су подстакли ученике 

на размишљање о важности 

развоја демократског друштва 

ради развоја писмености и мира. 

Осим часова редовне наставе, 

ученици и на часовима 

библиотекара и активностима 

културне делатности школе, у 

школској и јавној библиотеци, 

разговарају о значају писмености 

кроз историју и о томе шта појам 

писмености значи данас. 

Повећање примене ИКТ-а се 

реализује кроз израду ППТ 

презентација за часове и 

активности ученика на часовима 

техничког и информатичког 

образовања/ информатике и 

рачунарства, тј. израду дела 

наставног материјала и флајера и 

рекламе о раду на часовима и 

обележавању Месеца писмености. 

Наставници грађанског васпитања и веронауке су се договорили да у шестом разреду 

током целе школске године кроз пројекат обрађују тему Читање за бољу комуникацију и 

лепо понашање, поједине часове ће реализовати у сарадњи са библиотекаром. На 

часовима физичког васпитања тема је Комуникација и спорт. 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Ч а с о в и  -  К а к о  с у  и х  о п и с а л и  у ч е н и ц и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имали смо и спортске часове које 

смо сви са радошћу дочекали и забавили 

се као никад када је у питању школа. На 

часовима смо ишли и у библиотеку у којој 

смо могли да погледамо књиге које су нам 

биле интересантне. Такви часови ми се 

веома допадају и волео бих да их имамо 

много више. 

Научио сам на овим часовима да је 

најважније другарство, да не упадамо у 

реч кад неко прича, да слушамо друге, да 

примамо корисне информације.  

Прича о комуникацији је настављена 

на часу физичког у бибиотеци. Причали о 

кумуникацији у спорту. Наша 

комуникација у току игре је врло 

агресивна. 

Било је необично и забавно, 

волела бих још оваквих часова. И да 

су наставници увек тако опуштени. 

Било би занимљивије у самој школи. 

Најинтересантније је било кад 

смо говорили о мимици и када смо 

покретима руку и изразом лица 

показивали догађаје са часова. 

Гестом смо тражили оловку, гумицу, 

или питали једни друге колико је 

сати. 

Ови часови су другачији и 

занимљивији, поготову кад смо ми 

активни учесници. На оваквим 

часовима ређе питамо када ће да 

звони. 

Они који спавају на часовима 

мање су спавали.  

Сви ученици су активни и 

имају шансу да дају или искажу 

своје мишљење или одговор на дато 

питање. Имали смо интересантан 

час у библиотеци. Причали смо о 

комуникацији између нас и 

наставника, нас и родитеља, нас и 

другова. Слободно смо изнели своје 

мишљење о наставницима. Мене 

мало нервира што смо само једном 
отишли у дигиталну учионицу. 

Кренули смо спику о електронској 

комуникацији и да не треба да пишемо на нету оно 

што нећемо да други нама пишу. То ми се свидело 

зато што је електронска комуникација 

комуникација будућности.  

То ми је било оно као full, а било је и мало 

смарања! Али мени је било занимљиво, зато што 

обожавам компјутере. Имали смо час у библиотеци, 

тамо је било ДОСАДНО! Наставница Галушка није 

нам дозвољавала да читамо књиге, али то исто 

спада у комуникацију! Али све у свему је било 

занимљиво! 

Напокон је звонило нмг. више да пишем, лаку 

ноћ. 

Наставници су најзад одлучили да 

нас пусте у дигиталну учионицу да бисмо 

причали о прошлим часовима. Они су на 

тим часовима били опуштени и 

причљиви, као што су и сада. Само што 

нас сада критикују што не знамо да 

пишемо ћирилицом по тастатури. Облећу 

око нас и помажу нам како би ови 

састави личили на нешто. Волела бих да 

оваквих часова има више, зато што нам 

дају могућност да кажемо све што 

мислимо.  

Ја сам написала шта сам хтела. И 

овим саставом сам остварила једну 

комуникацију са вама, надам се 

успешну.  

Поздрав од мене. Ви сте најбољи 
наставници на свету итд.  
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Д о б р о б и т и  П р о ј е к т а :  

- Повезивање садржаја појединих наставних предмета и планирање часова тематске 

наставе, 

- Планирање, реализација и вредновање часова тематске наставе „Комуникација“, 

- Укључивање других наставника и планирање и реализација осталих часова, 

- Повезивање часова са другим активностима за побољшање сарадње и комуникације 

у школи међу ученицима, између наставника, између школе и родитеља, школе и локалне 

заједнице (Дечија недеља, радионице за ученике, обележавање важних дана и догађаја), 

- Планирање и реализација стручног усавршавања у школи на тему Комуникација, 

- Боља комуникација међу свим актерима у школи, 

- Повећано интересовање наставника за реализацију заједничких часова и сарадњу 

са стручним сарадницима у организацији тих часова, 

- Већа употреба ИКТ-а у планирању и реализацији ОВ рада, 

- Часови у дигиталној учионици занимљивији за ученике,  

- Професионални развој наставника и стручних сарадника, 

- Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење, 

- Добра сарадња са локалном заједницом. 

Ш т а  к а ж е  п е д а г о г :  

Часове тематске наставе „Комуникација“ сматрам врло успешним из више разлога: 

- реализација часова на овакав начин захтева тимски рад и сарадњу свих наставника 

и стручних сарадника који учествују у планирању, и када је то успешно – охрабрује; 

- часови су били у другачијем окружењу, занимљивији, атрактивнији, динамичнији; 

- истицани су кључни појмови и подаци и то на очигледан и, понекад, шаљив начин; 

- истицана је примена онога што су усвајали о комуникацији у свакодневним 

животним ситуацијама; 

- подстицајни су за ученике и омогућавају слободну размену мишљења; 

- ученици су се активно и заинтересовано укључивали; 

 активност ученика није сведена на репродукцију, већ је интелектуално ангажовање 

било максимално. 

Наташа Демић 
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Обележавање важних дана  

Д е ч и ј а  н е д е љ а  у  н а ш о ј  ш к о л и  

Дечија недеља у Малој Иванчи ове школске 

године протекла је у знаку комуникације. Тако су 

и активности у току ове недеље подразумевале 

сарадњу међу наставницима, као и сарадњу 

наставника и стручних сарадника.  

Са ученицима виших разреда на тему 

дечијих права, комуникације и лепог понашања 

разговарале су библиотекар и педагог, а одржан 

је и састанак Ђачког парламента.  

Са ученицима нижих разреда наставници су 

разговарали о дечијим правима. 

Организована је трибина за родитеље коју су водиле педагог и библиотекар школе. 

Након предавања, са родитељима се причало о комуникацији са децом, начину решавања 

проблема, методама награђивања 

и кажњавања деце/ученика. 

Родитељи су изнели предлоге о 

унапређењу рада у школи: више 

слободних активности, секција, 

спортских дешавања, филмских и 

позоришних представа, фолклора. 

У уторак су ученици првог и 

другог разреда кредама у боји 

осликавали терен испред школе. 

Тема је била „Оживљавање 

слова“. Ова активност је изазвала 

велико одушевљење код ученика, 

а посебно првака. Након 

завршетка цртања ученици су 

изабрали најлепше цртеже. 

Ученици трећег и четвртог разреда су посетили Градску библиотеку Сопот и Центар за 

културу Сопот. 

У среду су учитељи организовали радионице са својим ученицима и разматрали, на 

различите начине, правила лепог понашања. Након завршених активности, сви разреди су 

урадили тематске паное „Правила лепог понашања у учионици“, и поставили их у 

учионицама. 

Спортски дан је у четвртак протекао у 

низу игара, трка у џаковима, трка са везаном 

ногом, надвлачење конопа и чуњева, 

прескакање вијаче. Све игре су имале циљ да 

се ученици што боље организују у групи, у 

пару, да примене правила лепог понашања, 

договора, сарадње. На крају су проглашени 

победници. 

Приредбу поводом пријема првака у 

Дечији савез приредили су у петак ученици 

другог, трећег и четвртог.разреда. Приредба 

је била изузетно интересантна првацима. 

Ученици су певали, играли, глумили. Након 

приредбе првацима су подељене честитке - 

добродошлице. 

Гордана Косанић 

Ксенија Илић 
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М а л и  П о ж а р е в а ц  

Активности током недеље 

су биле усмерене на тему значаја 

добре комуникације у решавању 

конфликата. Понедељак је био 

посвећен упознавању ученика са 

активностима током недеље.  

Другог дана ученици 

четвртог и трећег разреда 

посетили су Градску библиотеку 

у Сопоту и Центар за културу, 

где је организована позоришна 

представа за ученике.  

Ученици првог и другог 

разреда су имали активности на 

тему „Добра комуникација и лепо 

понашање“. Активности су 

организоване кроз радионице, ученици су 

кроз симулацију, глуму, одређеног 

понашања учили зашто је важно поштовати 

правила лепог понашања и у чему је значај 

добре комуникације. 

Трећег дана је организована ликовна 

радионица на тему Култура изражавања. 

Четвртог дана су организоване 

спортске активности кроз сарадњу 

наставника физичког васпитања и 

одељењских старешина нижих разреда. 

Петог дана библиотекарка је одржала 

час у градској/сеоској библиотеци за 

ученике нижих разреда и разговарала са 

њима на тему Читање је забава. 

Педагог школе је одржао предавње за 

родитеље на тему Добра комуникација и 

решавање конфликата у оквиру трибине за 

родитеље. После тога је разговарао са 

родитељима о решавању проблема 

комуникације међу децом и између 

родитеља и деце. 

Активности током Дечије 

недеље су реализоване успешно. 

Ученици су оценили спортски дан 

најбољим и највеселијим. Радо су 

учествовали и у ликовној 

радионици. 

Посета библиотеци и 

представа су биле занимљиве за 

ученике. Активности у оквиру 

програма Читање је забава 

испуниле су циљ: промовисање 

читања као забавне активности. 

Ученици су рецитовали омиљене 

стихове, препоручивали омиљене 

књиге и читали своје саставе. 

 

Љиљана Вићовац 
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П о п о в и ћ  

Као увод у активности у Дечијој недељи наставници су са ученицима разговарали о 

дечијим правима на часовима природе и друштва (четврти разред) и света око нас (други 

разред). На часу српског језика ученици су читали стихове из „Буквара дечијих права“, 

анализирали и записивали одређена права на табли. Започет је цртеж дрва дечијих права 

на хамеру, а ученици су на гранама дрвета лепили по једно право и тако уредили пано на 

тему Дечија права. 

Сви ученици из Поповића, као и ученици трећег и четвртог разреда из Малог 

Пожаревца и Мале Иванче провели су дан у Сопоту. Прво су посетили Градску библиотеку, 

дочекала их је билиотекарка Ивана Теноди Обрадовић и упознала са радом Библиотеке и 

дечијим одељењем. Такође је говорила о важности читања и представила је нове књиге за 

децу. Затим су ученици рецитовали омиљене стихове и причали о књигама које читају. 

Права посластица за децу је било присуство представи „Заљуби се Цица у принца“ у 

Центру за културу Сопот. Они су са одушевљењем пратили дешавања на сцени, озарених 

лица и задовољни су изашли из сале, те је јасно да овакве активности треба организовати 

што чешће. 
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Библиотекарка је у среду са ученицима свих одељења разговарала о дану у Сопоту, 

ученици су имали задатак да напишу шта им се највише допало и шта су научили тог 

даана. Кроз те саставе ученици су учили да вреднују и самовреднују рад и своје учење. 

После тога су ученици II-3/IV-3 причали о правилима понашања у учионици. 

Дан четврти – Креативна радионица 

Ученици су донели у школу плодове јесени (воће, поврће, житарице, лишће...) који су 

послужили за израду зидних слика и преобликовање предмета. 



Чаролије број 11 2013. година 

страна 10 

Дан пети 

Одржани су заједнички часови свих одељења у Поповићу, спортска надметања под 

називом Игре без граница. После тога ученици и наставници су припремили воћну салату и 

уживали у плодовима јесени, који су донети претходног дана. Тако се на најбољи начин 

завршило обележавање Дечије недеље. 

Све активности су биле успешно реализоване. 

Ученицима је сваки 

дан био по нечему 

интересантан и важан, 

стекли су нова знања, 

уживали у уметности и 

развијали осећај за лепо, 

забављали се кроз спот и 

игру. Важан део активности 

је и вредновање појединих 

активности и сопственог 

учења и напредовања. 

Ученици су добили и 

дипломе за активно учешће 

у Дечијој недељи као 

подстцај за даље успешне 

активности у школи. 

 

Ружица Будимкић 

Слађана Галушка 
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Шта је још било 

Р а д и о н и ц а  

Педагог је са ученицима петог 

разреда и у Малој Иванчи и Малом 

Пожаревцу одржао радионицу 

„Препознај своја осећања“. 

Библиотекар је разговарао са 

ученицима виших разреда о 

комуникацији, а педагог је водио 

састанак Ђачког парламента. 

Библиотекар и педагог су пратили 

реализацију свих активности током 

Дечије недеље. 

Наташа Демић, педагог 

Т о л е р а н ц и ј а  

Ученици првог и другог разреда у Малој Иванчи су обележили Дан толеранције 16. 

новембра 2012. различитим активностима. Читали су текстове о толеранцији, које су 

припремили учитељи, разговарали о томе шта значи бити толерантан, како можемо бити 

толерантни и када. Ученици другог разреда су већ упознати са овим појмом, па су 

помагали другарима из првог разреда да 

разумеју важност толеранције наводећи низ 

примера толерантног понашања у школи, код 

куће, на улици. 

Ученици, подељени у групе, добили су 

задатак да кажу асоцијације на свако слово из 

речи толеранција, а да буду у вези са овим 

појмом. Затим су ученицима подељене 

илустрације различитих примера толеранције 

које је требало да одглуме. На крају су кроз 

цртеже приказали примере толеранције које 

су они доживели. 

Након свих активности ученици су 

процењивали успешност часова, начин рада и 

сарадњу са друговима из другог одељења. 

Свима је било занимљиво, много су научили о 

поштовању и прихватању различитости и 

волели би да на сличан начин уче и о другим 

појмовима. 

Ученици четвртог разреда су обележили 

Дан толеранције на часововима грађанског 

васпитања и одељенског старешине. Учитељ 

је разговарао са ученицима о важности 

толеранције за сваког појединца у друштву, а 

након тога ученици су осмишљавали 

ситуације у којима су били толерантни. 

Задатке радили у пару, а на крају часа 

презентовали пред одељењем. 

 

Гордана Косанић 

Ксенија Илић 

Наташа Пејовић 
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М е ђ у ш к о л с к а  с а р а д њ а  

У октобру је одржан час географије у осмом разреду са темом „Косово и Метохија“. 

Часу су присуствовали ученици ОШ „Бора Лазић“ из Влашке и отпевали су три народне 

песме са Косова. Наставница и гости били су обучени у народне ношње, то је час учинило 

занимљивијим, а наставу очигледнијом. 

Радица Јаћимовић, наставник географије 

П о р о д и ц а  

Ученици другог разреда су израђивали 

породично стабло. 

Е н г л е с к и  ј е з и к  

У току првог полугодишта школске 2012/2013. 

ученици од четвртог до осмог разреда су израђивали 

пројекте на теме: My favourite season, Shopping, A 

year in my life, My favourite animal, Families, Cities, An 

event from the past, A famous person, Pop music, 

Healthy life/ A school lesson. Ученици четвртог 

разреда су писали кратке саставе о омиљеном 

годишњем добу и о куповини, а ученици од петог до 

осмог разреда су усмено износили детаље својих 

пројеката: Важни датуми и омиљене животиње; 

Породица (своја или измишљеноа; Догађај који је 

утицао на историју Србије и Позната особа (филмска, 

музичка, спортска звезда); Популарна музичка група 

или звезда и Здрав живот. Ученици су пројекте 

израђивали самостално, у пару или групама. Циљ 

усменог излагања пројеката је да сви ученици покажу да су активно учествовали у изради 

пројеката и да испричају неколико реченица на енглеском језику на задату тему. 

Марина Ружић, наставник енглеског језика 
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П р о ф е с и о н а л н а  о р и ј е н т а ц и ј а  

Почетком ове школске 

године наша школа је 

започела имплементацију 

програма професионалне 

оријентације за ученике 

седмог и осмог разреда. Овај 

програм је показао добре 

резултате у више земаља 

широм Европе, а од 2011. 

године и код нас је 

акредитован као један од 

обавезних програма струч-

ног усавршавања запосле-

них у основношколском 

образовању. 

Назив пројекта је 

„Професионална оријента-

ција на преласку у средњу 

школу“ и реализује га Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарство омладине и спорта уз подршку Немачке организације ГИЗ. Пројекат се 

тренутно реализује у 233 основне школе у Србији, а од ове школске године и у свим 

школама у Београду. 

Слободан Карановић, наставник историје, и Наташа Демић, педагог, похађали су 

обуку за имплементацију овог пројекта и, након базичне обуке, у школи је формиран Тим 

за професионалну оријентацију кога чине: Наташа Демић, координатор, Слободан 

Карановић и Стојановић Данка, одељенске старешине седмог разреда, Мирослав 

Станковић и Миладиновић Бранка, одељенске старешине осмог разреда. Обавеза ПО тима 

је да спроводи програм по плану који je, у форми Анекса, постао саставни део Годишњег 

плана и рада школе, да учествује у активностима ПО мреже ради интегрисања програма у 

живот и рад школе и да 

уграђује програм ПО у сва 

релевантна документа школе. 

Формиране су четири групе, 

ученици четрири одељења 

седмог и осмог разреда су 

прихватили програм и добили 

сагласност родитеља. 

Предложен и усвојен 

модел по коме се спроводи 

програм професионалне ори-

јентације је интегрисање 

садржаја радионица у 

наставне предмете, часове 

одељенског старешине и 

родитељске састанке. 

Реализација је почела у 

октобру 2012. године и 

трајаће до априла за ученике 

седмог разреда, тј. до маја 

2013. године за ученике 

осмог разреда. Осим чланова 

Тима за ПО који планирају и реализују највећи део садржаја радионица, у спровођењу 

програма, на својим часовима, укључени су и наставници српског језика, информатике и 

рачунарства, техничког и информатичког образовања, ликовне културе и библиотекар 

школе. Сви наставници и одељенске старешине су добили планове и програме реализације 
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радионица. Координатор Тима припрема материјал за спровођење радионица, реализује 

поједине радионице заједно са наставницима и организује родитељске састанке. 

Све радионице које су планиране за прво полугодиште, реализоване су, као и 

родитељски састанци, којима је заокружена фаза Самоспознаје. До краја фебруара 

предвиђено је да се одрже све радионице из области Информисања и истраживања и из 

области Могућности школовања и каријере, а од половине марта почеће припрема за 

остваривање реалних сусрета. Планира се обилазак Сајма образовања, сусрети са 

ученицима и наставницима из средњих школа у циљу размене искустава и формирање 

кутка или паноа за професионалну оријентацију. До краја маја реализоваће се завршна 

фаза у области Одлука, када ће ученици седмог разреда евалуирати програм ПО, а 

ученици осмог разреда донети коначну одлуку о даљем школовању и избору занимања. 

Програм професионалне 

оријентације је веома дета-

љан и практичан па се 

надамо да почетни ентузи-

јазам неће опасти и да ће 

његово остварење довести до 

крајњег циља а то је да 

оспособимо ученике да само-

стално и одговорно донесу 

што ваљанију одлуку о даљем 

школовању. 

На часовима српског 

језика ученици су писали о 

себи и о својим интересо-

вањима. Најбоље радове на 

ову тему представљамо у 

овом броју школског листа. 

 

Наташа Демић, педагог 
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Т о  с а м  ј а  

Не знам одакле да почнем, јер сам ја свестрана особа, волим све и сваког. Има и 

ствари за које нисам заинтересована, али покушавам да се испробам у свему. Волим да 

причам са другим људима, а то је и мана и врлина. Поред тога имам још хиљаду и једну 

врлину и ману: поштовање других, упорност, непослушност, самокритичност, паметовање, 

искреност... 

Умем да будем незгодна и непријатна, кад је неко неправедан према мени или другој 

особи, не могу да ћутим, већ морам да браним себе или другог. Нарочито сам добра у 

маштању. Верујем у, наизглед, немогуће ствари. Амбициозна сам и тврдоглава. Ако ми 

неко каже да не могу нешто да учиним, то ћу у инат да урадим, само да бих доказала да 

могу и знам све.  

У школи не волим да бубам, оно што ме интересује запамтим на часу док наставници 

предају, оно што ми се не свиђа научим касније, из књиге. Занимају ме страни језици, 

ликовно и физичко, идем на секције: литерарна, ликовна, енглеска и француска. 

Знам да хеклам и штрикам, кувам (нека јела), правим фризуре, косим, фарбам, 

калемим. Тренирам одбојку, дружим се са друштвом, посвећујем време секама и породици, 

помажем мами и тати у кућним пословима, волим да путујем. 

Волела бих да постанем стјуардеса, јер ме не држи место и добро ми је са другим 

људима. Ако не успем у томе, бићу адвокат и помагаћу људима. За овај посао имам 

потенцијала: много причам, немам длаке на језику, упорна сам. 

Сада је најважније да поставим себи циљеве до којих морам стићи, а онда ће се 

оставрити и моји снови. 

Сања Туфегџић VIII2 

Т о  с а м  ј а  

Имам добре и лоше стране. 

Срећом више су заступљене добре: 

искреност, доброта, осећајност, 

духовитост, жеља да се помогне 

другима, сналажљивост, друже-

љубивост. љубазност... Ретко сам 

тужан и намргођен. Понекад сам 

лењ и безвољан. Тврдоглав сам од 

малих ногу и често нестрпљив. 

Другима не верујем довољно и 

волим да сам проверим неке ствари 

да бих у њих био сигуран. Та 

особина може бити и врлина и мана. 

Највише ме интересују 

рачунари, добро се разумем у њих и 

волео бих да се бавим кад 

порастем. Једини проблем је што 

понекад сувише много времена 

проводим пред монитором. 

Интересује ме и спорт и писање 

песама. 

Омиљени предмети у школи су 

ми, поред информатике, физичко и 

српски језик. 

Ово су основни подаци о мени. 

Ако неко жели више информација, 

нека ме слободно пита. 

 

Лука Гајић VIII2 
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Пројекат Екологија 
 

У оквиру пројекта Екологија, на тему Необновљиви и обновљиви извори енергије, 

одржано је осам часова за ученике свих одељења у Поповићу. Повезан је садржај више 

наставних предмета: свет око нас, природа и друштво, чувари природе, српски језик, 

ликовна култура. Наставници и библиотекар су користили штампани и електронски 

наставни материјал за презентацију градива. Ученици су читали, разговарали о текстовима 

и стицали знања из области коришћења различитих извора енегије и очувања животне 

средине. Тема је послужила и за подстицање креативности. Ученици су добили задатак да, 

подељени у групе, опишу изворе енергије из угла самог извора, као састав у првом лицу. 

После тога су радили ликовне илустације текстова. Часове су ученици и наставници 

оценили веома успешним. 

В е т а р  

Живим на небу, имам 

много, много година и не 

сећам се кад сам се родио. 

Зовем се Ветрић, моја мама 

је Бура, а тата Тајфун, сестра 

ми је Кошава Београдска, а 

брат Торнадо Велики.  

Безбојна сам и људи и 

животиње не могу да ме 

виде, али ме сви осећају. 

Провлачим се кроз високо 

дрвеће и носим шешире. 

Некада сам нежна као да 

мазим, а некад јака као да 

желим да неког однесем. 

Помажем биљкама да расту, разносим семење. Животињама доведем мирис ловца, па 

побегну и сакрију се на време. Понекад се придружим људима кад чисте дворишта. 

Покрећем ветрењаче да праве струју, помажем једрилицама да плове небом. Кад сам љут 

дунем и разјурим облаке који се шетају око мене. Онда се дружим са другарицом која греје 

Земљу, Сунцем. Заједно бринемо да планета буде чиста и лепа, зелена и плава. 

Баш сам задовољан својим послом. 

Тамара Буквић IV3 

У г а љ  

Настао сам пре много милиона година. Моја кућа је дубоко у земљи и ту живим са 

својим многобројним рођацима. Црне сам боје и могу да будем и крупан и ситан. Једног 

дана дошле су машине у долину и почеле да склањају земљу. Утоварили су нас на камионе 

и путовање је почело. Све је било ново за мене: светлост, планине, ливаде, шуме, ветар. 

Уплашио сам се. Видео сам људе и путеве и села и градове. Онда смо дошли до једне мале 

лепе школе и упознао сам децу. Било је хладно на земљи, али су нас спаковали у кесе и 

оставили у учионици крај пећи. Била је то страшна направа, у њој су моја браћа црвенела 

и сијала и одједном је било топло.  

Учитељица је причала ђацима да се енергија претвара из једног облика у други, а 

угаљ ствара топлоту и прелази из чврстог у гасовито стање. Једно дете је узело кесу и ја 

сам се нашао у пећи. Горео сам и мислио сам да ми је то крај, али десило се нешто чудно. 

Нешто ме је вукло и изашао сам кроз димњак. Талас ветра ме је захватио и носио преко 

крова и све више и даље. Кад падне киша, вратићу се на земљу и постаћу део неке биљке. 

Можда ће за још неколико милиона година она бити фосил и нови угаљ. 

Ивана Пантелић IV3 
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С у н ц е  

Зовем се Сунце и живим у центру звезданог система. Окружен сам планетама и 

другим звездама и васионским бродовима. Врућ сам, округао, жут и веома леп. Рађам се 

сваког дана на истоку, а нестајем увече на западу. Имам много руку којима грлим моју 

омиљену планету, Земљу, и стварам лета и зиме. Дајем енергију биљкама и помажем им да 

расту. Животиње онда имају храну и расту и имају младунце. 

Деца ме највише воле 

лети кад се играју, сунчају 

и купају. Људима понекад 

смета моја топлота, па се 

склоне у хлад, или ставе 

завесе на прозор да се 

заштите од мојих зрака. 

Неки се љуте кад ме нема 

и кад је веома хладно. 

Моје зраке људи 

користе да сакупе енергију 

и претворе је у електричну 

струју. Ставе колектор на 

кров куће и он сакупља 

моју топлоту, а кад падне 

мрак та топлота греје кућу. 

Драго ми је што помажем 

људима. 

Ивана Стевановић IV3 

В о д а  

Родила сам се на планини као поточић, била сам толико мала да сам једва чујно 

скакутала са камена на камен. После неколико километара у свој ток сам примила 

другарицу. Наставиле смо пут дружиле се са новим речицама и заједно постајале све јаче. 

Сада пролазимо кроз шуме и ливаде, пробијамо се кроз камените пределе. У мени се 

огледа дрвеће, врбе шире гране и 

поздрављају ме. Животиње застајају крај 

мене да се напију воде. Неке су пронашле 

свој дом у мојим недрима. Људи ми се 

радују и позајмљују воду за своје баште. 

Дозволила сам им да направе воденицу, 

окрећем точак и помажем да направе што 

више брашна. У равници сам успорила и 

направила плажу и посула је светлуцавим 

песком. Док лењо течем поред плаже и 

посматрам дечију игру дође ми да станем и 

придружим им се. 

Али, не заустављам се. Тамо где сам 

највећа и најјача људи су ме преградили и 

направили брану и уз моју помоћ праве 

електричну енегрију. Течем даље и хрлим 

у наручје мору. Воде нам се мешају - сад сам талас који жури ка обали и руши замак од 

песка, играм се са децом, чамцима и бродићима. 

Ипак, мој живот није само бајка. Неки људи бацају ђубре и доводе отпадне воде у 

моје корито. Од тога се разболим, а онда и биљке и животиње које користе моју воду, неке 

чак и угину. Срећа је да има више људи и деце који брину да будем чиста и који ме чувају 

од таквих напада, па ћу живети још дуго, дуго. 

Јована Будимкић II3 
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Дечије стваралаштво 

Д о ж и в е л а  с а м  н а  р а с п у с т у  

Дошао је распуст, а са њим и високе температуре. Спас сам нашла на мору у Црној 

Гори. Тиркизно-плава вода, пешчана плажа и много људи. Једне вечери кренула сам у 

шетњу и да купим сладолед. Нисам гледала испред себе и сударила сам се са девојчицом 

на изласку из продавнице. Мој сладолед је завршио на њеној мајици. Извинила сам се, а 

по њеној реакцији сам схватила да не говори српски. Онда је почела да прича на шпанском 

и, пошто ја говорим шпански, лако смо се споразумеле. 

Зове се Данијела, дошла је у посету тетки и драго јој је што напокон може са неким 

да прича на свом језику. Седеле смо на плажи и разговарале о својим државама, о 

друштву, храни, обичајима,... Сутрадан смо ишле заједно у куповину, а увече да шетамо. 

Следећег дана се вратила у Шпанију. 

И даље смо у контакту, нарочито преко фејса. Одувек сам желела да имам пријатеља 

у иностранству, и упознавши Данијелу стекла сам ново искуство и склопила једно ново 

дивно пријатељство. 

Тања Гајић VII2 

Д о ж и в е л а  с а м  н а  р а с п у с т у  

После успешно завршене школске године дошао је летњи распуст. Једног викенда сам 

отишла са мамом и татом на Сребрно језеро. у близини Великог Градишта. Ту је Дунав 

најшири и пружа уточиште многим бродовима. 

Шетајући поред реке, мама је дошла на идеју да крстаримо Дунавом до Ђердапа. 

Било ме је страх, али ме је мама наговорила. Кад смо се укрцале, осетила сам благо 

љуљкање брода као да ћу пропасти и благо узбуђење, лагани ветрић ми је мрсио косу, али 

више није било страха. Иза нас су остајали таласи које је брод правио. Слике су се 

смењивале, од богатог зеленила и кућа на копну до разних птица којима је Дунав 

природно станиште. 

Упловили смо у Ђердапску клисуру. Са брода се видео национални парк, шаренило 

биљака и животиња. Свуда се чуо цвркут птица, небо је било прекривено њиховим плесом. 

Гледала сам задивљена и посматрала то чудо природе. Схватила сам колико је моја земља 

лепа и колико је мало познајем. Препоручујем свима да искусе ово незаборавно искуство. 

Јована Николић VII2 

Михаило Милетић I1 
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Б и л о  ј е  т о  н а  л е т њ е м  р а с п у с т у  

Једног врелог дана одлучили смо да идемо у Аранђеловац у Аква парк. Нестрпљиво 

сам чекао да прођемо кроз капију и да ускочим у базен. Онда сам угледао тобоган висок 

бар десет метара и мало сам се уплашио. Видео сам неке старије дечаке који су се 

спуштали насмејаног лица. Одлучио сам пробам и ја. Тата ме је чекао на крају тобогана.  

Почео сам да се пењем и нисам могао да одустанем, јер су иза мене пристизали други 

љубитељи спуста. Више није било времена за размишљање, зажмурио сам и кренуо. Кад 

сам отворио очи, био сам птица која лети без крила. Улетео сам у воду и дотакао татину 

руку, осетио сам сигурност. 

Изашао сам из базена, седео мало у хладу да се приберем, и одлучио да нећу 

поновити ову авантуру. 

Лазар Остојић V2 

Л е т о с  с а м  д о ж и в е л а  

Као и сваке године део распуста проводим на Тари. Та планина ме је очарала - шуме, 

ливаде и језеро невероватне лепоте и склада. Не знам да ли је лепше у пролеће кад се 

природа буди, лети кад се купа у сунчевим зрацима, у јесен кад се кити златом или зими 

кад је огрнута снегом и све делује нестварно, као у бајци. 

Шетала сам познатим стазама, разговарала са невероватно добродушним људима, 

купала се у језеру и уживала. Једног дана смо осетили мирис дима у ваздуху и пронела се 

селом вест да је избио пожар. Мислила сам да је то нешто пролазно и да није страшно. 

Али људи су били све више узнемирени и уплашени, јер су знали шта значи пожар у 

шуми. Ватра се ширила брзо и за собом остављала пустош. Људи су изгубили осмех на 

лицу, губили су имовину, били су тужни, у очима им се видео страх. 

И ја сам била тужна. Отишли смо, а пожар још није био угашен. Научила сам да се о 

природи мора бринути и да је морам ценити више него до сада. 

Тамара Станковић VI2 
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L a  M a g i e  

J’habite dans un château, 

Sur une île déserte au milieu de l’océan. 

Les sirens habitent au fond de la mer. 

Tous les soirs, elles arrivent sur la plage et 

Elles chantent chanson de la Lune. 

Elles adorent la Lune mais 

Elles sont loin d’elle. 

Leur chanson, douce et triste, fait pleurer 

Les étoiles, les dauphins et moi. 

Tous les soirs, j’attends leur douce chanson. 

M a г и ј а  

Живим у једном замку, 

На пустом острву на сред океана. 

Сирене живе на дну мора. 

Сваке вечери, оне долазе на плажу и 

Певају песму Месецу. 

Оне обожавају Месец али 

Су далеко од њега. 

Њихова песма, слатка и тужна, чини да 

Звезде, делфини и ја плачемо. 

Сваке вечери, чекам њихову слатку песму. 

Теодора Поповић VII2 
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Ј е с е н  о п е т  д о ђ е  

Ове године јесен је посебна. Време је топло, кише не падају, а неко цвеће цвета као 

да је пролеће. Природа боји лишће разним бојама сасвим полако као да се плаши да нешто 

не замрља. Сваког јутра сунце нежно излази иза брежуљака, а ветрић пирка и носи опало 

лишће по улици играјући се са њим. Маслачци стварају сивкасте лоптице које подсећају на 

облаке. Ораси испадају из својих љуски, леже на земљи и чекају да их неко покупи. 

Сунце полако смањује свој сјај и раније залази. Све се мења, лето је спаковало своје 

кофере и отишло. Јесен је стигла и распаковала се. 

Сања Симић VI2 

Ј е с е н  о п е т  д о ђ е  

Октобар је закорачио и јесен је међу нама. Идем у школу и посматрам село. Сунце се 

стидљиво пробија кроз облаке и милује ми лице. Црвенкасто, жућкасто и пегаво лишће 

расуто по улици. Ветар дува и игра се са њим, разноси га унаоколо. Сунце више није тако 

снажно, лето је отишло. Чини ми се да је природа одахнула од великих врућина и да се 

сада одмара. Шири се мирис јесени, јабука, грожђа, дуња... Дивно је. 

Тамара Станковић VI2 

Д о ж и в љ а ј  н а  р а с п у с т у  

Било ми је досадно, урадио сам све послове, играо се напољу, помагао мами, и онда 

сам решио да спавам. 

Из даљине се чуо глас: „Данијеле, имамо изненађење за тебе!“ Устао сам и открио да 

идем на фудбалску утакмицу. Купио сам кокице и седео у првом реду. Гледао сам како 

играју професионалци. Одједном копачке падоше у моје руке, а играчи говоре: „Хајде да 

играш са нама!“ Придружио сам им се и трчао ка противничком голу. Било је десет секунди 

пред крај и ја сам дао победнички го. Славио сам победу са својим тимом.  

Досадни дан је постао јако занимљив и дуго ћу га памтити. 

Данијел Јовановић V2 
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М о ј а  с о б а  

Свако од нас има своје мало царство, место на коме се осећамо као да лебдимо. И ја 

имам мали, посебни кутак у кући. То је моја соба. Не пуштам много људи у то краљевство, 

али, пошто сте први пут овде, направићу мали изузетак. 

Да кренемо. Први корак и видите мој кревет који је изабрао да се данас обуче у розе. 

На неки начин он је мој најбољи пријатељ. Када дођу лоши дани, узмем огромни јастук и 

све му испричам, понекад се и исплачем, па све буде много боље. На том кревету сањам 

најлепше снове, а понекад и кошмар, али тада само загрлим јастук, коме је име, замало да 

заборавим, Теди. Поред кревета је прозор, кроз њега долази највише светлости и пружа се 

диван поглед на двориште и шуму. Лево је радни сто и компјутер, место где најчешће 

проводим време. Никад ми није досадно, сурфујем по интернету, тражим занимљиве слике, 

нове песме. После забаве озбиљно се бавим учењем. На плафону је бели лустер у облику 

лопте на који сам налепила љубичасте стикере – мале цветиће. На поду је плави чупави 

тепих, по коме обожавам да ходам боса. 

Зидови су посебна прича. Препуни текстова разних песама, постера мојих омиљених 

певача, глумаца. Понекад заборавим које су боје, а онда се сетим да су љубичасти. У 

орману још увек имам мајицу са огромном љубичастом флеком од фарбе којом сам бојила 

зидове. Поред врата је слика коју је моја мама насликала. На слици је нешто, али још увек 

покушавам да схватим шта је, неко уметничко дело, свакако. 

За сад је разгледање готово, али не будите тужни, можете поново доћи да откријете и 

неке, за сада, невидљиве детаље. 

Магдалена КрупежевићVII2 

В е ч е  п о р е д  р е к е  

Било је то обично, јесење поподне и тата је предложио да нас одведе на Дунав. Кад 

смо, стигли сунце је покало залазило, људи су шетали унаоколо. Небо је било љубичасто и 

розе што је давло диван одсјај у води. Тата и сестара су отишли у разгледање, а ја сам 

села и посматрала реку. Очарала ме је и натерала да размишљам о разним стварима. 

Бацала сам каменчиће. Небо је већ пуно звезда које се пресијавају на води. Као да сам у 

рају, имала сам осећај да је и у мени нешто посебно. Река чини чуда, хипнотише, а ја 

налазим мир. Нестају проблеми и сузе и лоше ствари. 

Сада, после годину дана, кад се сетим тог осећања и те посебне вечери имам осмех 

на лицу. Нећу никад заборавити небо, реку и магично осећање слободе и среће. 

Магдалена КрупежевићVII2 

Бојана Јовановић I1 
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С а њ а м  и  м а ш т а м  

Свако дете воли да машта и 

има жеље, могуће и немогугуће. 

За мене све жеље се могу 

испунити, неке у сновима, а неке 

у стварности. У сновима је све 

могуће. Кад заспим и одлетим у 

свет снова видим старе замкове, 

кристална језера и беле лабудове 

који плове по њима. А ја летим 

изнад кућа, пливам по океанима 

и скупљам бисере из шкољки, 

јурим делфине и морске звезде, 

скупљам дијаманте и злато из 

подземних пећина и разговарам 

са ликовима из бајки. 

У сну сам опуштена и 

срећна. Истина, деси се да сањам 

и нешто ружно, али то брзо 

заборавим. Сањам лепе и 

занимљиве снове и у њима се 

остварују моје жеље. 

Христина Поповић V2 

В о л и м  д а  с е  и г р а м  

Понекад се играм сама, 

понекад са братом и сестрама, 

али и са друговима који дођу у 

госте. Увече ми је жао што се дан 

тако брзо завршио, сложим 

играчке и заспим. 

Моја омиљена играчка је 

лутка коју сам назвала Олга, а 

имам и Емилију. Са њима се играм 

кад сам сама у својој соби. 

Помислила сам да и лутке желе да 

се играју као ја. Кликер им је 

лопта, а сламчица штап. Нису 

хтеле да играју хокеј, али воле да 

их чешљам и облачим. Имају 

много одеће. А онда је била 

забава на коју је плишани зека 

позвао Олгу и Емилију. Олгу сам 

обукла у ружичасто-звездасту 

хаљину и ставила јој велики 

шешир. Емилија је сређена још 

боље, плава хаљина, бисерне 

ципеле, а на глави златна круна. 

Не волим јурке и жмурке, 

али волим пливање и добацивање 

у води. Волим да сакупљам сличице девојчица и сличице разне одеће у коју се девојчице 

облаче. Са млађом сестром сакупљам дружину такве деце. Моје царство игара и његови 

чланови се стално допуњавају. 

Христина Поповић V2 

Милица Милутиновић VI2 
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Ш т а  с у  н а у ч и л и  љ у д и  о д  м р а в а  

У Црну Траву су, уверен буди, 

тек после мрава дошли људи. 

И посматрали су дуго мраве  

како мравињаке своје праве, 

а онда прионуше кроз свануће 

сами да зидају своје куће. 

 

Нису ту људи без разлога 

учили од мрава и од пчела 

како се граде и сличне ствари. 

Црнотравци су баш због тога, 

па то зна Србија цела, 

најбољи грађевинци и зидари. 

 

Црнотравци су као мрави, 

рано устају, а касно лежу 

и то што они малтером вежу, 

то ни земљотрес не растави. 

 

Никола Марковић IV1 

 

Б а ш т о в а н о в  з а в е т  

Тако ми овог пролећног сунца, 

Тако ми мог баштованског срца, 

Тако ми кише и дрвећа, 

Тако ми свега што се зове срећа, 

Тако ми грабуље и лопате, 

Радићу с љубављу и без плате. 

Тако ми испуцалих вредних руку, 

Цвеће неће осетити моју муку. 

Тако ми топлих сунчаних нити 

Ова ће башта најлепша бити. 

 

Ана Томић IV1 

Г о д и ш њ а  д о б а  

Сунце греје, трава се смеје, 

киша роси, ми идемо боси. 

Сунчев сјај свима прија, 

Сунце у најави, дуга се појави. 

 

Сунце нам је све ближе, 

пролеће већ стиже. 

Док је светло и јако 

и лето нам је слатко. 

Кад почне рано да залази 

јесен нам прилази. 

Још мало и топлота прође, 

зима нам хладна дође. 

 

Ивана Пантелић IV3 

Јелена Марковић V1 

Никола Петровић IV3 
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С л и к а р к а  з и м а  

Постоји једна дама,  

прелепа вила - сликарка зима 

Честитку сребрну носи у руци 

у бело обоји околину  

и дрвеће на окуци. 

На прозорима свуда  

остави много слика 

звезде, реку што кривуда  

и дворац седефног лика. 

Хаљином белом  

покрива вртове уснуле 

Рукавицама белим  

дарива борове, смреке и јеле. 

 

Јована Будимкић II3 

Ј а  в е р у ј е м  у  ч у д а  

 

Нека се ове зиме догоди чудо 

да поверују сва деца лудо, 

да не буде само прича смешна, 

већ истина бар мало тачна. 

 

Нека буде истина да постоји 

Снешко Белић који се не топи, 

да Деда Мраз у санкама хуји 

и поклоне из торбе дели. 

 

Ако још неко овако мисли 

нека се одмах изјасни. 

И даље у чуда верујем  

иако сви кажу да претерујем. 

 

Чуда су за децу, мању и већу 

у њих и даље вероваћу. 

 

Марија Ристић IV1 

Ш у м а  п о д  с н е г о м  

Дошла је бела и хладна зима. Велика 

шума је покривена снегом ког ветар 

разноси на све стране. Пре само неколико 

дана шума је била пуна живота, а сад 

изгледа пуста. Снег је дуго падао и 

завејао и цвеће и траву и дрвеће. 

Биљчице су остале испод белог покривача, па су животиње отишле у топлије крајеве да 

нађу храну и станиште. Само неке храбре, које су припремиле зимницу, остале су у 

јазбинама. Понекад промоле главицу, па се брзо врате у топло склониште и чекају да шума 

опет оживи. 

Ана Томић IV1 

Аутори: ученици I1 

Анђела Недељковић V1 
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Шпанија
 

Током јануара и фебруара 

реализован је пројекат Шпанија у 

шестом разреду кроз часове 

географије, историје, информатике и 

рачунарства, физичког васпитања, 

српског језика и енглеског језика. 

Тема Шпанија је изабрана на 

предлог наставника географије да се 

организује час у дигиталној учионици 

уз примену електронских медија, а из 

тога је проистекла шира прича - 

пројекат, у чију реализацију су се 

укључили наставници шест предмета и 

библиотекар. Наставници су упутили 

ученике на штампане и електронске 

изворе информација потребне за 

израду задатаке, међу њима је било 

магазина за љубитеље путовања, као и веб страна туристичких агенција и портала. Ученици су 

развијали информациону и медијску писменост, разговарали су о различитим формама медијског 

текста и порукама које носи текст. 

Тако су наставници и ученици дошли 

на идеју да се прича о Шпанији 

презентује као туристичко путовање и 

да се садржај више наставних 

предмета обради кроз игру - 

активности туристичке агенције: 

организација, рекламирање и 

реализација путовања. 

Кроз игру ученици су учили и да 

креирају медијске поруке у различитим 

облицима и да одреде зашто је 

одређени облик поруке одговарајући 

за одређену публику (флајер, пано, 

видео презентација, усмено излагање, 

плес, колаж, вест, извештај, новински 

чланак). 

Пројекат има два дела. Први је припрема за час географије, тј. путовање по Шпанији који се 

организује за путнике, госте. Ученици шестог разреда уз помоћ наставника и библиотекара 

израђују наставни материјал (флајер – позивница, пано, видео запис...), и припремају се за улогу 

туристичких водича - јавни наступ. Други део је приказ тока припреме и самог часа географије, 

израда разгледница, вести и извештаја са путовања, обрада видео материјала и постављање на 

Интернет, као и евалуација 

пројекта  

Ученици су писали о 

припреми за час географије и 

о самом часу, израдили 

колаже од фотографија, а 

онда и разгледнице. На крају 

су писали разгледницу са 

путовања друговима који нису 

били с њима на часу и 

припремали извештај, прилог, 

за школски лист. 

Слађана Галушка 
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Флајери – позивнице за наставнике и ученике 
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О часовима 
 

Ш п а н и ј а  з а  4 5  м и н у т а  

Ученици 6 разреда Основне школе 

„Милорад Мића Марковић“ су у среду 

30. јануара у дигиталној учионици 

одржали угледни час географије на тему 

Шпанија ком су присуствовали ученици 

осмог разреда и шест наставника. 

Петнаест ученика је добило 

петнаест задатака у вези са Шпанијом, 

учили су податке и усавршавали говор 

за наступ, не би ли час био што бољи. 

Током десет дана вежбали су да плешу, 

припремали паное и флајер. Наставница 

географије је донела шпанска јела и 

разне предмете пореклом из Шпаније. 

Девојчице су се нашминкале и обукле 

као Шпањолке, уз обавезни ставиле 

црвени цвет у коси и црвени руж. 

Прву тему о географским одликама 

Шпаније припремила је Сања Симић, 

историју Тамара, архитектуру и уметност 

су обрадиле Александра и Катарина. 

Храна је била изазов за Милицу и 

куваре Ђорђа и Луку. Публика је 

уживала слушајући занимљивости о 

Шпанији уз Александру и Милицу. Биле 

су ту и приче о острвима, туризму и 

највећим градовима које су 

презентовали Дијана, Тијана, Лазар, 

Саша, Татјана и Јована. На крају су 

ученици одиграли шпански плес 

пасодобле и уз дегустирање хране и 

фотографисање уживали у остатку часа. 

Приредили су дивно путовање и 

дочарали путницима дух Шпаније. 

 

Сања Симић VI2 

Ч а с  г е о г р а ф и ј е  у  с а л и  з а  

ф и з и ч к о  

Невероватан догађај се десио у 

нашој школи, ученци 6-1 су држали час 

географије у сали за физичко и повели 

госте на пут у Шпанију. Пропустила сам 

почетак припрема, јер сам била 

болесна. Кад сам дошла у школу, одмах 

сам добила тему. На часу историје 

наставник је причао о историји Шпаније. 

На часу енглеског и информатике смо 

тражили сајтове о Шпанији, ако су на 

енглеском, морали смо да преводимо 

текст. 

У четвртак, 31.1.2013. првог часа 

имали смо информатику, али, пошто је 

наставник умешан у све ово, била је 

генерална проба. Припрема се сцена: 

панои, географска карта, корпа са 

воћем, воћна салата, слаткиши, разни 

предмети из Шпаније, дрес, фудбалске 

лопте... Изненадило ме што смо 

наставили са пробом и на другом часу. 

Време је за костиме, ја у црној хаљини, 

са марамом и дивним љубичастим 

чизмицама, које су сви запазили. 

Долази трећи час. Наши путници, 

ђаци и наставници, су спремни за 

путовање. Почиње, чекам свој ред, 

завршила се прича о историји и креће 

мој наступ. Говорим о уметности и 

архитектури. Следе остала излагања, 

причамо о Дану књиге и о томе како 

жене у Шпанији добију цвеће, а 

мушкарцима за узврат дају књигу. За 

крај плес пасодобле који плешу три 

одабрана пара, наравно, ја плешем. А, 

онда, још једном плесна тачка, 

наставница географије нам се 

придружује и игра са Марком, дечаком, 

из седмог разреда. 

Једемо воће са Балеарских острва 

и чоколадице, наставник информатике 

снима цело путовање. Ту је негде крај 

путовања и време да причамо о часу. 

Публика, петаци и седмаци, нас 

критикује. Али, видећемо их кад дође 

њихов час. 

Мени се цео пројекат свиђа, 

необичан час, све је било занимљиво, 

посебно изненађење је био плес 

наставнице и Марка који нисмо 

очекивали.  

И сад о свему томе и пишемо. 

 

Невена Ненадовић VI1 
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Ф а н т а с т и ч н о  п у т о в а њ е  

Фантастичан догађај се десио у 

нашој школи. Ученици шестог разреда 

су повели госте на путовање по Шпанији 

за један час. Припреме су трајале дуго, 

десет дана. На часу географије 

наставница нас је упознала са темом и 

поделила задатке, области о којима 

треба да причамо. На часу историје смо 

разговарали о историји Шпаније. На 

часовима енглеског, техничког и инфор-

матике смо се пронашли текстове и 

слике за пано. Вежбали смо да плешемо 

пасодобле на часовима физичког. 

Дошао је дан путовања. Прва два 

часа смо вежбали, а на трећем кренули 

на пут. Поставили смо паное у сали за 

физичко, помогли смо наставнику 

информатике да постави рачунар и 

пројектор, девојчице су се облачиле 

пола сата. 

Онда су дошли и гости, ученици 

петог и седмог разреда и неки 

наставници, па смо почели. Нисмо 

довољно добро научили текст, па није 

било баш успешно. Мени је било помало 

досадно, а девојчицама се свиђало. 

Плесна тачка је била добра, па смо је 

поновили, тада је играла и наставница 

географије и један ученик седмог 

разреда. 

 

Урош Ђорђевић VI1 

У г л е д н и  ч а с  г е о г р а ф и ј е  

У Основној школи „Милорад Мића 

Марковић“ одржан је необичан угледни 

час географије. Час су реализовали 

ученици шестог разреда, као туристички 

водичи по Шпанији, а у припремама су им 

помогли наставници више предмета. 

Ученици су имали задатак да говоре о 

разним темама: географске одлике, 

историја, архитектура, уметност, храна, 

занимљивости, градови, плаже, музика и 

плес. На крају часа гости, путници, 

ученици осмог разреда, и водичи, 

домаћини, дегустирали су традиционално 

шпанско јело – тапас, које ми зовемо 

мезе. Било је ту и воћа које се гаји у 

Шапнији: поморанџи и банана. 

Припреме су трајале десетак дана и 

за то време смо показали да смо добро и 

веома сложно одељење. Није нам било 

тешко, јер је начин на који смо 

утврђивали ову наставну јединицу био 

веома занимљив. За час смо се обукли као 

Шпанци, девојчице су носиле сукње и 

блузе у комбинацији црне и црвене боје и 

цвет у коси, а дечаци су били у црном као 

плесачи, или у белом и плавом као кувари 

и фудбалери. 

На почетку часа 

Сања је причала о 

географским одликама, 

а затим су Ана, Тамара, 

Катарина и Милица, у 

улогама водича, пред-

ставиле важне чиње-

нице о Шпанији. Ђорђе 

и Лука, кувари, казали 

су рецепте за тортиљу 

и пиринач са млеком. 

Александра је, уз 

Лазареву помоћ, доча-

рала један обичај 

везан за Дан књиге 

када мушкарац покла-

ња жени ружу, а она 

њему књигу. 

Дијана нас је 

одвела у посету 

најинтересантнијим местима Мадрида, 

Барселону, а Тијана и Лазар на Балеарска 

и Канарска острва. Милица нас је 

упознала са музиком и плесом Шпаније и 

позвала на забаву, па смо на крају 

путовања сви уживали у ритму пасодобла. 

 

Татјана Алексић VI2 

Татјана Алексић VI2 
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П у т о в а њ е  у  Ш п а н и ј у  

Ученици 6 разреда Основне школе 

„Милорад Мића Марковић“ су имали 

угледни час географије, тема је била 

Краљевина Шпанија. До лепе и маштовите 

идеје за час дошла је наставница 

географије, а у дело је спровела 

библиотекарка уз помоћ неколико 

наставника. Ученици, водичи, су забавили 

госте, путнике, необичним путовањем. 

Сања Симић је поздравила госте и 

започела причу о Шпанији, која се 

трајала наредних пола сата кроз 

излагања 15 ученика. За крај три пара су 

плесала пасодобле, Сања је објавила крај 

путовања и онда су сви учесници 

поздравили госте шпанским поздравом 

Буенос ноћас. 

Наставница географије је 

представила сувенире из Шпаније и 

послужила ученике и наставнике 

шпанским специјалитетима. 

Мада су сви ученици имали трему, 

наступ је био успешан и публика је 

похвалила труд водича. Сви су научили 

нешто ново и пожелели да још једном 

посете Шпанију, уживо. 

Катарина Јоксић VI2 

П у т о в а њ е  п о  Ш п а н и ј и  

Пре недељу дана у мојој школи 

„Милорад Мића Марковић“ био је угледни 

час географије. Моји другови и ја из 6-2 

смо имали улогу да будемо туристички 

водичи и да туристе, који су са нама 

путовали, упознамо са овом земљом и 

покажемо им најлепша места. Имали смо 

неколико дана за припрему, наставник 

физичког нас је учио да плешемо 

пасодобле, наставница географије нам је 

рекла шта треба да научимо, наставник 

информатике и библиотекарка су 

штампали текстове и фотографије, које 

смо пронашли на Интернету, и помогли да 

од њих направимо паное. 

Научили смо све што треба и онда је 

дошао 30. јануар 2013. Наставница 

географије је донела сувенире из 

Шпаније: фудбалске лопте, дрес 

фудбалског клуба Барселона, флашу вина 

са затварачем у облику главе бика. 

Припремила је тапас, тортиље, и воћну 

салату, орахе и колачиће у облику 

фудбалских лопшти. Првог и трећег часа 

смо вежбали са наставницом српског како 

да говоримо пред публиком, а четвртог 

смо повели госте, ученике осмог разреда 

и неколико наставника, на путовање у 

Шпанију. 

Сви смо имали трему, испричали смо 

оно најважније што смо знали и плесали. 

На крају смо пробали шпанске 

специјалитете, храна је била изврсна и 

све смо појели. Педагог и наставник 

информатике и неки од путника су нас 

сликали. Најбоља је заједничка 

фотографија путника и водича, то ће нам 

бити успомена са путовања. 

Тијана Симић VI2 

И з н е н а ђ е њ е  у  ш к о л и  

Догађај који је изненадио све у 

школи - шести разред је извео обилазак 

Шпаније за 45 минута. Вежбали смо десет 

часова, текстове и плес, и још смо учили 

код куће. Ми, дечаци, смо морали да се 

обучемо као плесачи: беле кошуље, тамне 

панталоне. 

Почела је наша представа, били смо 

водичи, а наши другови и наставници 

путници. Милица је почела са 

географским одликама Шпаније, а ја сам 

наставио причом о историји. Стигла ме је 

трема, па сам користио личног асистента 

– папир са текстом. Моји другови су 

причали о уметности, градовима, 

острвима, забави... 

Атмосфера је била бајковита, сви 

смо били радосни и насмејани, иако смо 

имали трему. Најлепше је било кад смо 

играли пасодобле, био сам главни играч и 

говорио кад се мењају фигуре. Сви су 

били одушевљени, па је и публика играла 

са нама у поновљеном плесу. 

Онда смо се почастили јужним воћем 

са Канарских острва и отишли на следећи 

час. 

Урош Божанић VI1 
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Разгледнице из Шпаније 
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Кутак за наставнике 

Х о р и з о н т а л н о  у ч е њ е  –  н а с т а в н и ц и  у ч е  у  д и г и т а л н о ј  у ч и о н и ц и  

Ове школске године наставници и стручни сарадници се стручно усавршавају на 

нивоу школе. Организују се предавања на различите теме, прикази часова, стручних 

семинара, текстова, књига и веб страна. Анализира се и дискутује на различите теме. 

У јануару је приказан пројекат Кумуникација и стручни семинар посвећен 

Правилнику о оцењивању. 

Слађана Галушка 


