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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци, у овом броју „Чаролија“ представљамо пројекте реализоване током 

школске 2012/2013. године. 

Ту су прилози о обележавању Међународног дана матерњег језика и Међународног 

дана дечије књиге. Следи наставак приче о пројекту Професионална оријентација, један 

велики и веома успешан пројекат - Оштро Перце и приказ тематске наставе Футур. 

У рубрици Наша школа ученици осмог разреда пишу о нашој лепој школи, а наставница 

Данка Стојановић пише о обележавању Дана школе. Софија Зећовић представља пројекат 

Руже су свуда око нас. 

Рубрика Кутак за наставнике доноси приказ о професионалном усавршавању у школи, 

а Слађана Галушка пише о начину израде портфолија, професионалне филозофије и личног 

плана професионалног развоја. 

Читајте и уживајте! 

Слађана Галушка 

Данијел Јовановић V2 
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Обележавање важних дана  

С а р а д њ а  с а  Г р а д с к о м  

б и б л и о т е к о м  С о п о т  

Сарадња школе и Градске библио-

теке Сопот, одељења у Малом Пожаревцу, 

је веома успешна. На часовима у 

Библиотеци ученцици стичу навике 

одласка у библиотеку и читања из забаве 

и задовољстава. Наставници и школски 

библиотекар ученицима приближавају сам 

појам књиге и чине га занимљивим, како 

читање не би схватали само као обавезу. 

Деца узимају књиге по препоруци 

(библиотекара, наставника и другова) и 

сопственом избору и интересовању и 

примерене узрасту. Кроз обраду песама, 

прича, бајки, басни упознали су писце, 

њихова дела и начин писања и полако су 

почели да граде став о врсти књижевног 

дела који им се допада. Упознали су се са 

деловима песме (стих, строфа), уочили 

разлику између форме песме и бајке, 

разумели по чеми се бајке разликују од 

басни и још мого тога. 

Одржани су заједнички часови 

библиотекара и наставника разредне 

наставе, историје, ТИО и енглеског језика 

поводом Међународног дана матерњег 

језика, 21. фебруара. Ученици нижих 

разреда су разговорали са библиотекаром 

и учитељима о појму матерњи језик, 

проширили своја знања о развоју нашег 

језика и писма и развили свест о значају 

очување матерњег језика, правилног и 

лепог говора и изражавања. 

Вредни ђаци осмог разреда су 

помагали да се у простору библиотеке 

уреди пано посвећен Дану заљубљених. 

Одабрали су текстове љубавних песама и 

поставили их на пано, нацртали 

илустрације и писали поруке – стихове. 

На часовима свих одељења виших 

разреда ученици су читали те стихове и 

разговарали о поезији. 

Кроз разговор о књигама које воле, 

о значају читања и препоручивање 

вршњацима шта да читају, обележени су 

Међународни дан дечије књиге, 2. април 

и Светски дан књиге и ауторских права, 

23. април Ученици су читали најзинимљи-

вије делове из омиљених књига и 

износили своје ставове о њима. 

Активности су биле усмерене на 

развијање интересовања за читање. 

Ученици другог, трећег и четвртог 

разреда радили су читалачки дневник и 

учествовали у програму Библиотеке града 

Београда Читалачка значака. 

И у Малој Иванчи и Поповићу 

обележении су ови дани везани за књигу, 

ученици су читали бајке и разговарали о 

њима. Такође су разговарали и о 

филмским адаптацијама бајки које воле. 

Тиме су реализоване и активности из 

пројекта Све о медијима, тј. развијање 

медијске писмености - разумевање 

медијске поруке и упућивање у начин 

писања бајке. 

Како је Дан планете Земље 22. 

априла, ученици су читали и текстове у 

вези са екологијом. 

 

Љиљана Вићовац, 

Јована Борисављевић,Слађана Галушка 
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Професионална оријентација - Шта је још било 
 

У Чаролијама бр. 11 писали смо о активностима из пројекта Професионална 

оријентација реализованим током првог полугодишта. 

У другом полугодишту, до 

средине марта одржане су све 

радионице из области Информисања и 

истраживања и из области Могућности 

школовања и каријере, а од половине 

марта почела је припрема за 

остваривање реалних сусрета. 

Реализација активности за учење 

помоћу реалних сусрета део је овог 

Пројекта код кога смо очекивали 

највише потешкоћа а добром 

сарадњом, пре свега, свих чланова 

Тима, а затим и појединих родитеља у 

средњим школама на територији 

општине Сопот, осмишљене су и 

реализоване активности  после којих 

смо били изузетно задовољни 

постигнутим успехом. 

Како су осмишљени и реализовани реални сусрети у нашој школи? 

Планирање реалних сусрета за ученике осмог разреда започето је претходној фази 

када су се припремале мапе ума за заједничку радионицу са родитељима. Са ученицима се 

доста разговарало о томе коју средњу школу планирају да упишу и на основу тога, у оба 

одељења, формиране су групе по неколико ученика који су заинтересовани за школе са 

истим или сличним занимањима и тако су се припремали да опишу одређено занимање и 

да га родитељима представе кроз тзв. мапу ума. Било је и ученика који су самостално 

радили, јер су њихова интересовања била специфична. У односу на њихове исказане 

потребе, ученици су се припремали за сликовно и вербално описивање занимања 

родитељима, а ПО тим је планирао реализацију реалних сусрета којима би се додатно, из 

другог угла, задовољила њихова интересовања. 
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У складу са тим, у сваком објекту посебно, за ученике седмог и осмог разреда 

одазвали су се позиву родитељи неких ученика који су причали о свом занимању, 

председник месне заједнице, медицинска сестра – васпитач у вртићу, као и бивши ученици 

школе који су свршени средњошколци и садашњи студенти.  

Ови сусрети су били веома успешни јер су гости отворено говорили о својим 

искуствима, о карактеристикама занимања којим се баве, о школовању, својим 

очекивањима пре и после завршене одабране школе и сл.  

Ученици су били веома заинтересовани и постављали су питања о свему што их 

занима, па и о ђачким домовима, слободним активностима и секцијама у средњим 

школама, могућностима за превоз и сл. 
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Осим тога, у школи је организована презентација Машинске школе Сопот и разговор 

са педагогом и једним професором исте школе. 

У оквиру реализације реалних сусрета, ученици једног одељења осмог разреда 

посетили су Сајам образовања у Младеновцу на којима су представљене све средње школе 

са ове општине и општине Сопот. Такође, одељенски старешина једног одељења и педагог 

водили су ученике осмог разреда оба одељења у Сопот, у посету Економској школи за чије 

смерове је велики број ученика заинтересован. Тамо су, најпре, два ученика треће и 

четврте године презентовала своју школу а затим су заједно са професорима школе 

одговарали на питања заинтересованих ученика. Након тога ученици су обишли целу 

школу, задржали су се у кабинетима за обављање праксе (трговина, путничка агенција) 

што им је било посебно занимљиво, обишли су кабинет за информатику и на крају посете 

организована је размена искустава и дружење у фискултурној сали са ученицима 

економске школе. 

 

Сви сакупљени материјали у оквиру реалних сусрета, мапе ума коју су деца радила, 

дрво охрабрења са подстицајним порукама родитеља са заједничке радионице и остали 

информативни материјал о школама и занимањима качио се на пано у школи који је 

представљао кутак за професионалну оријентацију. 

Након реалних сусрета, са ученицима седмог и осмог разреда, разговором се 

евалуирао програм, а са ученицима осмог разреда у току маја планиране радионице су 

искоришћене за професионално саветовање и информисање и припрему за пробно 

тестирање. У том периоду су интензивирани и индивидуални разговори са ученицима како 

би одговорно донели што ваљанију одлуку о даљем школовању. 

Програм професионалне оријентације је веома детаљан и практичан па је 

координација активности, затим материјална средства за обезбеђивање материјала за 

поједине радионице и мотивација великог броја наставника који су по плану укључени у 

реализацију активности били за нас, такође, изазови. Највећи успех је одржавање 

мотивације за тимски рад до краја реализације, и комплетна организација активности за 

реалне сусрете.  

Најважнија сугестија је да програм постане обавезан а самим тим и они који га 

реализују добили би одређени фонд часова или би на други начин били награђени за 

захтевно спровођење пројекта. 

У нашој школи активности из пројекта су део стручног усавршавања у установи и 

наставницима и стручним сарадницима, реализаторима радионица, донели су одређене 

сате стручног усавршавања. 

Наташа Демић, педагог 
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Оштро Перце 
 

Веома успешан пројекат Оштро 

перо, реализован током школске 

2011/2012, ове године је настављен под 

називом Оштро Перце. У пројекту, које 

организује Друштво школских библио-

текара Србије, учествовало је дванаест 

школа из Србије, међу њима и наша 

школа. Програм је намењен ученицима 

виших разреда основне школе и има 

такмичарски карактер – ученици пишу 

приказе, критике, књига (и филма) и 

жири бира најбоље радове. Идеја аутора 

пројекта, Анђелке Танчић и Слађане 

Галушка, била је да се рад школских 

библиотекара повеже са наставним 

планом и програмом више наставних 

предмета, пре свега Српског језика, али и 

Информатике и рачунарства (Техничко и 

информатичко образовање) и Грађанског 

васпитања. 

Циљеви пројекта: 

- подстицање ученика на читање, 

- развијање читалачке, 

информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика. 

- оспособљавање ученика за 

истраживачко и критичко мишљење и 

учење, 

- оспособљавање ученика за 

креативно писање.   

Ученици су ове године читали дела 

савремене српске дечије књижевности у 

три круга. У првом кругу су читали збирке 

прича: „Овако је то било“, Бранко 

Стевановић; „Русвај“, Игор Коларов; „СМС 

приче“, Игор Коларов; „Шест и по 

најгорих мувања од постанка света“, 

Роберт Такарич. 

У другом кругу читали су романе: 

„Дванаесто море“, Игор Коларов; „Рекла 

је да у мојој глави чује гитаре и 

бубњеве“, Роберт Такарич; „Ја као ти - ти 

као ја“, Градимир Стојковић и „Мрачне 

тајне Гинкове улице“, Урош Петровић. 

Роман „Аги и Ема“, Игора Коларова читали 

су сви ученици у категорији роман-филм;, 

а затим гледали филм снимљен по 

роману; задатак је био да пишу филмску 

критику и упореде књигу и филм. Ове 

активности библиотекара и наставника 

допринеле су развијању читалачке, 

информационе и медијске писмености 

ученика. 

У трећем кругу ученици су читали 

митске бајке Гроздане Олујић: „Небеска 

река“, „Седефна ружа“ „Звезда у чијим је 

грудима нешто куцало“ и „Златокоса“, 

које су део Наставног програма за српски 

језик. Увршћивањем ових дела у програм 

Оштрог Перца остварена је боља сарадња 

школских библиотекара и наставника 

српског језика. Ученици су имали задатак 

и да пишу своју бајку и тако је додатно 

ојачана сарадња, а школски библио-

текари су својим радом допринели да се 

развијају образовни стандарди из Српског 

језика у областима Вештина читања и 

разумевање прочитаног, Писано изра-

жавање и Књижевност. 

Један од задатака за ученике је био 

да осмисле и направе трејлер за неко од 

књижевних дела које читају. Тако су 

развијали информатичку писменост, а у 

пројекат су се укључили и наставници 

информатике и рачунарства/ТИО. 

Пројекат је започео у октобру 2012. 

године, током Месеца школских 

библиотекака, и трајао је до 19. априла 

2013. године. Осим активности у школама 

учесницама, ауторке пројекта су 

организовале и додатне активности, 

сусрете ученика, школских библиотекара 

и сарадника и успоставиле сарадњу са 

Народном библиотеком Србије и 

Америчким кутком. 

Тако је 12. марта 2013. одржан скуп 

у Америчком кутку, који је имао три дела: 

- уводно предавање о стварању 

филма, коришћењу књиге као предлошка 

за филм (роман „Аги и Ема“) и елементима 

приказа филма, 

- гледање филма „Аги и Ема“ 

- радионица – разговор о филму и 

елементима приказа. 

Уводно предавање и радионицу су 

водиле Слађана Галушка и Анђелка 

Танчић, школски библиотекари, и Ивана 

Богићевић Леко, драмски педагог и 

позоришни редитељ. 

Поводом обележавања Међународ-

ног дана дечије књиге одржан је скуп 

ученика и школских библиотекара у 

Народној библиотеци Србије, 2. априла. 

Ауторке су организовале радионицу на 

тему „Како написати бајку“.  

После уводног излагања на тему 

елемената бајке, ученици су, подељени у 

групе, састављали своју бајку. Онда су 

читали и процењивали радове.  
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Остале активности у вези са израдом 

бајки су настављене у школама и у 

сарадњи са наставницима српског језика. 

Завршни сусрет такмичења/пројекта 

Оштро Перце одржан је 19. априла у 

Народној библиотеци Србије, а поводом 

Светског дана књиге и ауторских права. 

Сусрету су присуствовали библиотекари, 

наставници, родитељи, запослени у 

Народној библиотеци Србије, дечији 

писац Игор Коларов и Ивана Богићевић 

Леко, као и већина ученика, учесника у 

такмичењу. Најуспешнији учесници су 

добили захвалнице, похвалнице, дипломе 

и поклоне (књиге и перца оловке). Након 

званичног дела уследило је послужење и 

дружење. Договорено је да се, са новим 

елементима и више школа учесница, 

пројекат настави и наредне школске 

године. 

Пројекат је промовисан на стручном 

скупу, трибини, „Развијање информаци-

оне и медијске писмености код деце, 

ученика, кроз рад библиотекара и 

наставника“, као успешан пример сарад-

ње наставника и библиотекара и развија-

ње информационе и медијске писмености 

ученика виших разреда основне школе. 

Анђелка Танчић је приказала веб 

страну http://andjelkatancic.wix.com/perce 

на којој је постављен наставни материјал, 

радови ученика и прилози са сусрета 

ученика, библиотекра и сарадника. 

У нашој школи пројекат је 

реализован захваљујући сарадњи између 

библиотекара и наставника. Ученици су 

читали дела и разговарали о њима на 

часовима српског језика (у Малој Иванчи) 

и, уз помоћ наставника и библиотекара, 

састављали су приказе.  

Ученици су разговарали и о филму, а 

упутство за израду приказа филма 

коришћено је и на часовима историје и 

грађанског васпитања у тумачењу 

филмова: „Смрт Карађорђа“ и 

„Монтевидео“.  

Најуспешнији део пројекта у нашој 

школи, у ком су учествовали сви ученици, 

је био: анализа и тумачење митских 

бајки, писање приказа бајке и 

састављање своје бајке. 

Чаролије представљају најбоље при-

казе романа и збирке прича, а у рубрици 

Живот је бајка можете прочитати 

најлепше бајке наших ђака. 

 

Слађана Галушка 

http://andjelkatancic.wix.com/perce
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Ш е с т  и  п о  н а ј г о р и х  м у в а њ а  о д  п о с т а н к а  с в е т а ,  Р о б е р т  Т а к а р и ч  

Када сам први пут видела књигу помислила сам: „Јао, ово је нека књига за децу која 

су тек научила да читају!“ Али, као што рече неко тамо: „Не суди о књизи по корицама“, не 

треба ни ја то да радим. После првих двадесетак страница помислила сам: „Хеј, ово је 

најбоља књига коју сам прочитала“. Иначе, прочитала сам три књиге. Шалим се, наравно, 

само покушавам да се уклопим у сав овај хумор у књизи. Ево, од сад сам озбиљна. 

Главни ликови, којих, мислим, има више, отприлике су мојих година. Цела мувачка 

радња се дешава у парку, учионици, кући, дворишту, гаражи... Добро, сад сам претерала, 

углавном се дешава свуда где јунаци имају прилику да се мувају. Мислим - хватају муве. 

Као што рече и сам писац - књига је „100% хумор“. 

Мој омиљени део књиге је „Муваторски речник“, а од свих седам причица, моја 

омиљена је „Љубав на трећи поглед од Сунца“. 

На почетку приче Сања, главна јунакиња, описује брата своје другарице. По самом 

опису одмах сам закључила да јој се свиђа, иако је он био највећи штребер у школи. А 

онда она њему тражи рибу за рођенданску журку... Било ми је логичније да она оде са 

њим, али добро. Јадни Оливер, штребер, када је отишао на журку толико се уплашио да је 

побегао кроз прозор WC-а. Мислим да, реално, то нико не би смео да уради. Сутра би у 

школи сви причали о томе и ви бисте испали највећа кукавица на планети. 

Прича ми се свидела, на почетку сам мислила да ће се све завршити срећно, а онда, 

БУМ, преокрет! Али када сам прочитала књигу до краја схватила сам да је крај у овој 

причи ипак био добар. Јер да се Оливер стварно смувао са том рибом, на крају не би био 

са Сањом. 

Књига је супер, ситуације из прича могу да упоредим са својим животом. Писана је у 

„тинејџерском“ стилу, па је разумеју сви садашњи, а ваљда и бивши и будући тинејџери. 

Препоручујем је свима који мувају и свима који су (с)мувани, чисто да би знали како 

прича изгледа и са друге стране, уметничке, што би рекла моја наставница „живот написан 

књижевноуметничким стилом“. 

Нина Илић VIII1 

Невена Јеринић II1 
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П р и к а з  р о м а н а  „ Ј а  к а о  т и ,  т и  к а о  ј а “  

Роман Градимира Стојковића „Ја као ти, ти као ја“ интересантан је једнако од наслова 

до самог краја, највише можда због пишчеве одлуке да његови јунаци буду наши 

вршњаци, а уз то долази и несвакидашња ситуација да су главни ликови заправо четворо 

близанаца. 

У првом плану су близнакиње Ана и Јана, физички идентичне, а заправо јако 

различите. Некоме ће се више допасти Ана, мирна и вредна, марљива, повучена и 

стидљива, а неког ће очарати Јана, темпераментнија, али понекад површна и спремна да 

превари, одглуми, да се поигра са емоцијама, чак и оних које воли. 

Најзанимљивије странице романа везане су управо за ситуације у којима сестре 

користе своју невероватну сличност и уживају у ситним подвалама захваљујући замени 

идентитета. То су и сегменти који носе највише хумора у делу, а жртве су сви из окружења 

несташних девојчица: другари, наставници, па чак и њихова мајка. До заплета долази 

када се на тај начин поиграју са дечаком Влајком, који се заљуби у једну сестру, а затим 

проводи своје слатке тренутке у друштву друге и не слутећи да је обманут. 

Ове занимљиве авантурице одвијају се у школи или по крају града где јунаци живе. 

Језик у роману је врло уверљив, препун израза и особености које користе основци, па су 

дијалози живи и са препознатљивим жаргоном и фразама које негују млади данашњег 

времена и у нашим крајевима. Све су то елементи који држе пажњу читалаца и везују нас 

за актере приче. Врхунац је свакако пишчева „доскочица“ главним јунакињама где наше 

креаторке малих превара и подвала на крају постају жртве сопствене игре, јер се на сцени 

појављује Влајков идентични брат Рајко који разоткрива подвале сестара и показује им 

колико је ружан осећај кад си преварен и да то што је за нас игра некоме може дубоко 

повредити осећања и нанети бол. 

У том смислу овај роман нас тера да размишљамо о својим поступцима и учи нас 

колико је важно у свему пронаћи праву меру да бисмо уживали у животу, а истовремено 

имали и праве пријатеље.   

Исидора Бабић VII1 

Аутори: ученици I1 

Милица Алемпијевић VI2 
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М р а ч н е  т а ј н е  Г и н к о в е  у л и ц е ,  У р о ш  П е т р о в и ћ  

И ја сам, верујем, као и сви остали који су узели ову књигу прво помислила: „О не! 

Још једна књига са чудовиштима, ванземаљцима или слично! Девојчица са зеленом косом? 

Ма дај! Мистерије, тајне? Само не то!“ И онда се једва намолиш да кренеш да читаш, 

прођеш првих двадесетак страница а затим и целу књигу, па схватиш да ниси био у праву. 

Мистерије, тајне и загонетке нису увек тако досадне. Поготово када их и сам решаваш. 

Главна јунакиња Марта Смарт и ја покушале смо да решимо мноштво загонетки. Наравно 

њој је то баш ишло од руке, док сам ја окретала последње странице у потрази за решењем. 

То ми се највише допало у књизи. Баш то што решења нису дата одмах после питања ме је 

наводило на размишљање. Кад не бих успела да решим загонетку, што би било скоро увек, 

била бих љубоморна на главну јунакињу. Погледала бих решење а онда бих се тешила: 

„Ма знала сам ја то“, иако нисам. 

Али, уживала сам у илустрацијама, видела Марту пред собом и сад ми се чини да је 

зелена баш права боја косе. Као у неком стрип-филм-фантастичном-документарцу 

путовала сам кроз Гинкову улицу и упознавала њене становнике и доживела чудесне 

авантуре. 

Радња се одвија, као што наслов књиге каже, у Гинковој улици, мада Марта време 

углавном проводи у подруму професора Шизлапа „мозгајући“. Ту сусреће професоровог 

сина са којим ће га, по изласку из подрума, после дужег времена спојити. Као награду за 

успешну мисију од професора ће добити предивну летелицу са којом ће касније моћи да 

путује. 

Мислим да ће ова књига више привући дечаке него девојчице, знам из поузданих 

извора, јер док сам читала приметила сам да мој брат потајно узима књигу и чита, док моје 

другарице нису биле заинтересоване. А ја бих баш тим другарицама препоручила да се 

придржавају правила „Не суди књизи по корицама“, јер ћеш тако прескочити најлепше 

књиге. 

Нина Илић VIII1 

Милош Симић VIII2 
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Живот је бајка 

Б а ј к а  о  Т а т ј а н и  

Био је то леп градић са великим парковима и бројним зградама и кућама, некако 

обичан и необичан, у исти мах. А, на четвртом спрату једне високе зграде живела је 

дванаестогодишњакиња Татјана. Није имала ни брата, ни сестру, ни пријатеље. Њени 

родитељи су се често селили, јер је то захтевао њихов посао, и по цео дан су радили. Она 

је ишла у школу и учила, а поподнева је проводила сама код куће. И осећала се јако 

усамљеном. И тако све док се у њеној школи нису појавиле две нове девојчице. 

„Здраво, ја сам Катарина, а ово је моја сестра Кристина“, представила се старија. 

„Драго ми је, ја сам Татјана“, рекла је. 

Брзо су се спријатељиле. Татјана је сазнала да њих две немају дом. То ју је 

изненадило, јер нису подсећале на бескућнике. Убрзо је почела да примећује њихове 

необичне способности. Пси нису лајали на њих, градски голубови су им слетали на руке, а 

врапци их поздрављали веселим цвркутом. Најчудније је било што су успевале да измаме 

осмехе на лицима и ђака и наставника чим би се појавиле. Татјана их није питала како то 

успевају, било јој је јасно да оне нису обичне девојчице. 

Дошао је летњи распуст, школа се испразнила, а улице и паркови напунили децом. 

Татјана је по цео дан проводила са својим другарицама. Једног дана је приметила да су 

необично забринуте и узнемирене. Катарина је објаснила шта их мучи. На крају улице, у 

стару кућу, за коју многи мисле да је уклета, уселио се непознати човек. Откад је ту, неке 

мистичне ствари се дешавају, нарочито ноћу, па су њих две забринуте. 

„Тај Симон се, изгледа, бави магијом“, рече Кристина, „а нас не воли.“ 

„Могу да претпоставим зашто“, дода Татјана, сетивши се њихових необичних 

способности. Није схватала озбиљно ту причу, а сестре је нису даље убеђивале. Знала је 

да се спремају да оду до тајанствене куће и од тада их није виђала. 

Прво је помислила да су се наљутиле на њу. Али кад је прошло седам дана, а оне се 

нису појавиле, знала је да мора да их потражи. Кренула је у потрагу, ушуњала се у 

двориште старе куће, обилазила око куће, чула глас и застала крај једног прозора. 

„Хмм, кад се само сетим како су ме ометала та деца“, разговарао је Симон сам са 

собом, „сад сам их се решио. И нико их више неће видети, бар не као људе!“ 

Татјана погледа кроз прозор, видела је полицу на којој су седеле две лутке са истом, 

загаситоплавом, равном косом, какву имају њене другарице. 

„То је немогуће“, помислила је. 

Симон приђе луткама и пакосно се насмеја: „Ко би рекао да чаролија тако добро 

делује!? Пошто сам се решио ових полувила, полудевојчица, нико ми неће сметати да 

контролошем град.“ 

Татјана се уплашила. Отрчала је до зграде и јурила уз степенице. Њени родитељи су 

дошли са посла и она им је испричала шта је видела и чула, али јој нису поверовали. 

Одлучила је да сама нешто предузме. У поноћ је изашла из стана и отишла до старе куће. 

Изненада, кућа је почела да се одваја од тла и лети. Татјана се ухватила за прозорски 

оквир и уплашено посматрала како се дижу све више и брже, остављајући градић под 

собом. 

После неког времена појавила се под њима непозната земља, зачарани предео као из 

бајке. Девојчица се толико изненадила да јој је рука склизнула са оквира и она се 

стмоглавила у Уклету Шуму, на гомилу грања и лишћа. Зачула је језиве звуке и видела 

како звери, које су личиле на вукове, излазе из шуме. Очи су им сијале страшним црвеним 

сјајем. Потрчала је кроз жбуње, а они за њом. Са муком се провлачила све док није 

изгубила снагу и срушила се. Звери су се примицале. Одједном, однекуд искочи дивни 

сиво-бели једнорог и одбрани је од њих. 

„Здраво, малена. Ја сам Елвис. Откуд ти овде?“, питао је. 

Татјана му исприча шта јој се догодило.  

„Не брини, помоћи ћу ти. Попни се на моја леђа и чврсто се држи.“ 

Ускоро су изашли из Уклете Шуме и јездили преко поља пуног светлећег цвећа. 

„Ово су Звездани Пашњаци“, објашњавао је Елвис, „ми једнорози ту често долазимо.“ 
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„Мислила сам да 

једнорози постоје само у 

бајкама.“  

„Сад знаш да ниси 

била у праву“, насмеја се 

он. 

Сред Зачаране Земље 

спазише Симонову кућу и 

Елвис слете. 

„Ову кућу си тражила. 

Стигли смо. Можда ћемо се 

опет срести“, рече Елвис и 

одгалопира. 

Девојчица се прибли-

жи кући, један прозор је 

био отворен, никога није 

видела и ускочи унутра.  

На полици су лежале 

две лутке – њене зачаране 

пријатељице. И чим их је 

додирнула, из мрака иско-

чи Симон. 

„Тако дакле, поново ме неко шпијунира. Ниси ваљда мислила да ћеш покварити моје 

планове?“ 

„Не занимају ме твоји планови“, смело одговори, „али ми врати другарице.“ 

„Баш си дрска, свиђа ми се то, била би ми добра помоћница. Дао бих ти моћи, али би 

морала да ме слушаш.“ 

„Ја! Тебе! Никад!“, одлучно одби Татјана. 

„Сама си изабрала оно што је горе по тебе и више се нећеш вратити на Земљу!“ 

Чим је то изговорио, нека невидљива сила гурну девојчицу у мрачну собицу и врата 

се сама закључаше. Настаде сабласна тишина. Татјана седе уз хладан зид и заплака. Њене 

азурноплаве очи се склопише и она утону у сан. После пар сати пробуди је снажан тресак. 

Она поскочи, зид пред њом поче да се руши и појави се Елвис. 

„Хајде, идемо одавде“, пожуривао је он. 

„А, не“, успротиви се она, „прво морам да спасем другарице.“   

Заједно уђоше у Симонову собу. На столу је била књига, Татјана је отвори и схвати да 

је то чаробњачка књига. Листови почеше да се окрећу све брже и светли млаз чаролија 

јурну на Татјану. Једнорог је гурну у страну и млаз погоди њега. Девојчица се следи од 

страха кад угледа пријатеља претвореног у играчку. Симон изађе из сенке, мрачан и 

бесан, и крену на њу. 

Татјана погледа још једном, тужно, у лутке и спази поред њих бочице различитих 

облика и боја. Зграби их са полице и баци их на Симона. Није знала да се у њима крије 

магија све док Симон не постаде лутак, а њени пријатељи не оживеше. 

„Знала сам да ћеш нас спасити“, узвикну Катарина и загрли Татјану. „Остани овде са 

нама“, предложи јој. 

„Жао ми је, али недостаје ми мој градић, и моји родитељи.“ 

„Ти можда припадаш тамо“, рече Кристина, „али ми нисмо обичне девојчице и желимо 

да останемо у Зачараној Земљи.“ 

Татјана климну главом, опрости се од њих, узе мало чаробног праха за летење са 

рога једнорога и отисну се у небо. 

И, одједном, била је у својој соби. Родитељи су се веома обрадовали кад се појавила 

на вратима. Имали су лепу вест, остаће неколико следећих година у овом граду. 

Живот у граду је био леп. У стару кућу на крају улице, сада најлепшу у крају, 

доселиле су се две девојке, нове наставнице уметности. И само се Татјана сећала да је 

кућа некад била другачија. Сећала се и необичних пријатеља од којих је научила да са 

другима подели срећу и осмех. Више није била усамљена. 

Теодора Поповић VII2 

Христина Поповић V2 
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К с е р с у с  

Био једном, у једној далекој земљи, један краљ Леон и имао сина по имену Хелио. 

Краљ је одгајао сина и штитио га од животних недаћа и принц је одрастао у паметног у 

доброг младића. Краљ се тада тешко разболео. Док је једног дана Хелио седео испод 

старог стабла храста и размишљао како би могао да помогне оцу, појавио се патуљак и 

рекао: 

„Ако ти је отац од живота дражи, 

ти правац у шуму, па Ксерсус потражи.“ 

Хелио није разумео те речи иако је био 

врло интелигентан, али је одлучио да крене 

на пут у шуму. Трећег дана пута појави се 

опет патуљак  

„Шта је то Ксерсус?“, питао је Хелио. 

„Ксерсус је драгуљ и за шалу није, 

ко зна какве моћи он чува и крије. 

У дворцу од злата 

тај драгуљ сад дрема 

и свакоме он три захтева спрема. 

Прво – храброст, 

Друго – понизност чиста, 

Треће – срце добро, 

што само у некима блиста. 

Ти сада пут под ноге, 

кроз планине оне, 

чућеш кад са дворца 

златна звона звоне.“ 

У том патуљак нестаде.  

После извесног времена Хелио наиђе на 

дворац са кулом од злата и уђе у њу. Тамо је 

био конопац прикачен за плочу на којој је 

писало: 

„Узми сада конопац, да се пењеш крени, 

отворићеш даље кулу и теби и мени.“ 

Хелио се плашио висине, али се сетио 

патуљкових речи. Одлучно и храбро попео се 

до средишњег дела куле. Ушао је у собу, 

сјајну и златну, а у њој је стајало грозно шестоглаво чудовиште и пружало шапе ка 

Хелиовом врату. Хелио га удари мачем, али мач пуче. Хелио осети да губи ваздух од стиска 

шапа чудовишта. Онда се сети поруке о понизности и рече: 

„Опрости ми на дрскости што сам крочио на твоју кулу, само желим да спасем живот 

свога оца.“ 

У том тренутку чудовиште неста. Хелио настави пут ка врху сјајне куле. На врху је 

седео златни змај и мирно питао: „Куда?“ 

Хелио рече: „Дошао сам по Ксерсус, отац ми је болестан и морам да му спасем 

живот.“ 

Тада се змај претвори у прелепу девојку, а Ксерсус се нађе у Хелиовој руци. Девојка 

рече Хелиу да је она принцеза, давно зачарана, којој је поверено чување драгуља док по 

њега не дође младић добра срца. Тада се пред њима појави патуљак. 

„Ксерсус добија онај доброг срца, 

што је у њему чисто и искрено куца.“ 

Принцеза објасни да је драгуљ чаробан и помаже у лечењу болести. Хелио и 

принцеза сиђоше из куле, напустише златни дворац и одоше у земљу краља Леона. Краљ 

је за три дана био излечен, а принц и принцеза се вратише у златни дворац. 

Тамо су живели срећно, чували су Ксерсус и оставили га својој деци да брини о њему 

и о доброти и храбрости. 

Марко Ристић VII1 

Сања Симић VI2 
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Н е у с т р а ш и в а  п р и н ц е з а  

Некада давно у једној Срећној Краљевини живела је Принцеза. Заљубила се у Принца 

из суседног краљевства и решили су да се венчају. На западној страни Срећне Краљевине 

живела је Зла Вештица, заљубљена у Принца и љубоморна на Принцезу. На дан венчања 

Принцезе и Принца, кад је дошао тренутак да изговоре „Да“ у знак пристанка на брак, 

Вештица је напала Срећну Краљевину, отела Принца и одвела га у свој замак, далеко у 

Црној Долини. 

Принцеза није оклевала, одмах се спаковала и кренула за њима.   

„Спасићу те, принче мој“, говорила је.   

На путу су је чекале многе препреке. После само сат времена ходања наишла је на 

прву препреку – кањон смрти, преко ког се налазио климави мост. Када је прешла 

половину моста, једна летва се откачила и Принцезине ноге су пропале. Срећом, ухватила 

се за ограду. Живот јој је висио о концу. Али, спретна Принцеза је успела да се врати на 

мост и другу половину пређе без проблема. На другој страни кањона чекала је Долина 

Ружа. Можда то звучи као предивно место, али је, уствари, зачарани предео пун опијајућег 

мирисног ваздуха и са много трња. Принцеза је храбро кренула, мирис је опијао, али је 

она уживала у њему и наставила пут. Закачила је своју предивну дугу хаљину на трње и 

поцепала је и до краја Долине Ружа стигла у краткој хаљини. 

Ту је почињала Црна Долина и ту је чекала трећа препрека, скоро невероватна. 

Испед замка се налазио Змај, који је сипао ватру и никоме није дозвољавао да прође до 

замка. Принцеза је видела бунар, захватила је воду својом флашицом и пошла право 

према Змају. Кад је Змај отворио уста, брзо је сипала воду у његова уста и он је само 

кашљуцнуо облачиће дима. 

Принцеза је ушла у замак. Ишла је од собе до собе, све док није пронашла Принца и 

Вештицу у соби за плес као плешу. 

„Уништићу те једном заувек“, рече Вештица, остављајући Принца усред плеса. 

„Врати ми мог Принца“, узвратила је Принцеза. 

„Никад“, узвикну Вештица и замахну чаробним штапом, бацајући чини на Принцезу. 

Принцеза извади из торбе своје огледалце и постави га на пут чинима, чаролија се 

преусмери на Вештицу и она се претвори у жабу. 

Тог тренутка Принц се прену и схвати где је. Принцеза га одведе назад у Срећну 

Краљевину. Венчали су се и живе срећно и данас. 

Александра Илић VI2 

Ана I1 
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П р и н ц е з а  Ш а р л о т а  

Било једном једно краљевство, којим су владали краљ Фергус и краљица Елинор. 

Њихова ћерка Шарлота је била риђокоса девојчица коју су занимали јахање и стрељаштво. 

Са дванаест година била је најбоља у стрељаштву и сањала да буде јунак и коњаник и 

брине о краљевској шуми. Али, њена мајка је имала друге планове, желела је да се 

Шарлота уда и постане краљица. Стално јој је причала како треба да буде учтива и љупка 

девојчица и постане права принцеза. Шарлота није желела да слуша придике, па је 

престала да прича о стрељаштву кад је краљица у близини. 

Једне вечери, кад је Шарлота имала осамнаест година, краљица је рекла да је јој 

спремила изненађење. Позвала је принчеве из блиских и далеких краљевства да се 

представе и боре за руку принцезе Шарлоте. Шарлота је бесно отрчала у своју собу и 

размишљала зашто је баш њој запала оваква мајка. Гледала је је велику породичну слику 

на зиду, онда ножем пробуши платно и одвоји мајку од себе и оца.   

Следећег дана Шарлота је морала да обуче хаљину, да очешља косу и понаша се по 

правилима за добре принцезе, што јој је тешко пало. У дворану су улазили краљеви и 

представљали синове, али Шарлота није желела ни да их гледа. Краљица Елинор је 

објавила да ће се веридба обавити после такмичења, а венчање ће бити за три дана. 

Правила налажу да принцеза бира спорт у коме ће се принчеви такмичити. Изабрала је 

стрељаштво, поставила мету јако, јако далеко и само је један, принц Хенри, погодио у 

центар. Шарлота се још више разбеснела, узела свој лук и одапела стрелу тако да је 

преполовила ону која је била у центру. Поручила је мајци да ће запросити сама себе, 

отрчала до коња, Ангуса, и одјахала далеко у шуму. Пала је ноћ, пред њом се, изненада, 

створи плавичаста лебдећа светлост и одведе је до старе колибе. Ушла је унутра, једна 

старица је покретала прсте на рукама, а све ствари у колиби су лебделе и померале се 

тамо - амо. Старица се прену кад виде девојку и све ствари се вратише на своје место. 

Шарлота је знала да је старица вештица и замоли је да јој направи напитак који ће 

преобразити њену мајку и окренути јој мисли. Старица промеша неки прашак у казану, 

направи неколико колачића и даде их Шарлоти. 

„Пази, ово је јако опасно“, рече. 

Шарлота одјаха задовољна у дворац, где су је сачекали љути родитељи. Ујутру је, у 

знак извињења, сремила мајци доручак и ставила и оне колачиће. Следећег јутра, кад је 

Шарлота ушла у мајчину собу, видела је уместо краљице медведа са круном на глави. 

Шарлота је била запањена и почела је да плаче. Испричала је мајци и оцу шта је урадила 

и рекла да је боље да се она и Елинор склоне у шуму док се мајци не поврати пређашњи 

облик. Шарлота поведе и Ангуса и одоше до вештичине колибе. Тамо је био само стари 

казан и неколико разнобојних прашкова поред којих је стајала порука: „Само слушај“. 

Шарлота је начуљила уши и изнад казана се појавила старичина прилика. 

„Ако узмеш плави прашак можеш наручити робу, ако узмеш зелени можеш поставити 

питање, а ако си она риђокоса девојка узми жути.“ 

Шарлота узе мало жутог прашака и стави га у казан. 

„Знала сам да ћеш се вратити. Шта те мучи?“ 

„Желим да све буде по старом“, рекла је уз плач. 

„Може само ако се испуне три услова. За два дана, пред излазак сунца мораш 

краљицу покрити платном које си исекла и мораш изговорити речи покајања. А, принц који 

је погодио мету мора се тада оженити принцезом, како му је обећала твоја мајка.“ 

Утом неста и старице и казана и колибе. Шарлота је била збуњена и несрећна. Мајка 

предложи да наставе пут кроз шуму, можда ће поново наићи на вештицу. Прођоше поред 

једног разрушеног замка и мајка јој исприча легенду о њему.   

„У овом замку је живео краљ Хемиш са кћерком Аном, коју је сам одгајао после 

женине смрти. Његов брат Хуберт је живео у суседном краљевству и једног дана су се 

завадили и кренули у рат један против другог. Хуберт је проклео Хемишову породицу и кад 

су оба брата погинула у сукобу, Ана је нестала, а са њом и краљевство и замак.“ 

Прође дан и пред вече Шарлота пронађе заклон и рече мајци да ће преспавати у 

шуми. У свитање следећег дана пробуди Шарлоту узнемирено рзање коња. Она се 

придигну и угледа страшан призор. Два медведа су стајала пред њом, режала су и 
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спремала се на напад. Шарлота припреми лук и стрелу и позва мајку, али се ни један 

медвед не одазва. Тада Ангус приђе медведима и одгурну једног.   

„Немој ме повредити“, проговори медвед, „ја сам принцеза Ана.“ 

„Већ годинама живим у шуми и нисам имала коме да откријем своју тајну. Јуче сам 

чула како причате и помислила сам да је ово моја једина прилика да нешто променим у 

свом животу. Кад је мој отац био на самрти рекао је да ће ми се десити нешто страшно и да 

ће то престати кад сретнем неког ко је доживео исто што и ја.“ 

„Драго дете, не брини“, рече Елинор, „сутра пред свитање Шарлота ће помоћи и теби 

и мени. Сад знам како ће се испунити услов који је навела вештица.“ 

Провели су дан у шуми, а увече су сви заједно отишли до двора. Шарлота, Елинор и 

Ана су нестрпљиво чекале зору. Шарлота је концем ушила слику и пред свитање покри тим 

платном мајку и изговори речи покајања. Уместо медведа пред њом су седеле Еленор и 

Ана. Позвале су краља Фергуса и рекле му да може да најави венчање. Краљ је све 

договорио и принц Хенри и принцеза Ана су се венчали. Шарлота је наставила да се бави 

јахањем и стрељаштвом и постала одличан чувар шума. 

Сања Симић VI2 

П р и н ц  н а  ц р н о м  к о њ у  

Давно, давно, био један цар и имао 

два сина. Наравно, цар је имао и другу 

жену, злу и саможиву. Једног дана царев 

свет поче да се руши. Било је време да 

старији царев син преузме престо. Сви су 

се радовали том догађају, једино се зла 

маћеха није радовала. Кад је дошао дан 

пред крунисање, маћеха је наредила 

једном војнику да принца одведе далеко 

од раскошног дворца и отрује га. Војник 

је тако урадио,а на двору је завладала 

неописива туга због нестанка принца.   

Срећом, принц је преживео, јер је 

био млад и јак, па отров није био 

смртоносан за њега. Пробудио се 

следећег јутра у шуми и покушао да 

пронађе пут до дворца, али није успео, 

јер му је све било непознато. Сео је да се 

одмори и одједном угледа црног коња 

како му се приближава. Принц даде коњу 

коцку шећера, коју је имао у џепу, и 

убрзо посташе пријатељи. Принц се попе 

на коња и наставише заједно лутање кроз 

шуму, уствари, коњ је однео принца до једне старе, необичне куће. Како су стили, врата се 

отворише и на њима се појави девојка неописиве лепоте, баш онаква какву је принц 

одувек видео у својим сновима. Кад се поврати од изненађења, чу да га девојка зове у 

кућу, на ручак. Девојка је нахранила и напојила коња док је он ручао. 

Онда су разговарали и принц схвати да је девојка усамљена добра вила и да је 

послала коња по њега. Осетише обоје љубавну хемију како распламсава њихова срца, 

принц позва девојку да са њим иде на двор и она приста. Врло брзо стигоше до дворца, јер 

је она добро познавала пут. 

Принц и вила на црном коњу ујахаше у двориште и стража позва краља. Краљ просто 

није могао да поверује у синовљев повратак. Чим је сазнао шта је царица урадила, одмах 

ју је отерао са двора. Принц се оженио својом добром вилом, онда су се вратили у шуму, у 

стару кућу и тамо живели дуго и срећно. Краљ је препустио престо другом сину. 

 

Сања Туфегџић VIII2 

Ана Ширник VII1 
Биљана Јовичић VII1 
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С е н к а  

Некада давно, у једној далекој земљи, беше чудна шума. 

Шума се налазила на узвишењу и обавијала је град у долини са 

свих страна. Неки су причали да је шума опасна и да се људи 

из ње не враћају, али су неки храбри сељани из села са друге 

стране шуме проналазили у њој хлада за себе и своја стада у 

доба великих врућина. 

У селу је већ више од две године живела Сенка, девојка 

налик на име које је носила, крхка и нежна, лепа и тужна. 

Увече би одлазила у шуму, а са првим зрацима сунца враћала 

се у село. Помагала је онима којима је помоћ била потребна, за 

узврат би добијала парче хлеба и чашу млека. Никад није 

говорила, па су сви мислили да је нема. Многи сељани су јој 

нудили топлу постељу, неки младићи хтели за жену, али кад би 

то чула, одмах би у сузама отрчала у шуму. 

До пре скоро три године Сенка је живела у граду са 

родитељима, ни богата, ни сиромашна, али срећна. На њен 

осамнаести рођендан, мајка јој се тешко разболела и пала у 

постељу. Сенки је пожелела срећу и снагу, ставила пожутели 

папирић са поруком у руку и заспала. 

„У шуми има једно дрво, највеће и најлепше од свих. 

Поред њега спавај хиљаду ноћи. Дању помажи онима којима је 

помоћ потребна, они ће те облачити и хранити. Али, не говори. 

Нема буди. Ако издржиш, хиљаду прве ноћи десиће се нешто 

лепо.“ Сенка је прочитала поруку и погледала оца. Он је 

климнуо главом, а сузе су квасиле његово лице. Сенку су 

болеле и те сузе и мајчина смрт, опростила се од оца и кренула у шуму. 

Нашла је дрво, заиста је било највише и најлепше од свих, на ивици шуме, окренуто 

према граду и према селу. Легла је поред њега. Прва ноћ је била страшна, била је 

уплашена и било јој је хладно. А, дрво је спуштало гране до ње, узимало је у наручје, као 

што су то радили њени родитељи кад је била мала. Изнад ње је од лишћа правило заклон и 

штитило је од непогода.   

Пролазило је време, прошло је хиљаду ноћи и дошао хиљаду први дан. Сенка је била 

узнемирена, стајала је поред дрвета и захваљивала му се. Паде вече, шума као да је 

подрхтавала, као да се чуло хиљаду гласова, а међу њима глас њене мајке. Одједном, дрво 

се претвори у њеног оца, а оно поред њега у њену мајку. 

Сенка је заплакала од среће, а мајка јој је испричала шта се десило. 

„Био је то дан нашег венчања. Позвали смо све пријатеље и комшије, али не и 

Шумску Вилу. Дошла је бесна из шуме и уклела нас.“ Сенкина мајка је наставила причу 

Вилином клетвом: „Родићеш девојчицу и даћеш јој име Сенка. Кад ти заспиш дубоким 

сном, она ће кренути у шуму и спаваће поред дрвета, твог мужа. Помагаће сељанима, али 

ће бити нема. Ако издржи хиљаду ноћи, поново ћете живети заједно.“ 

И док су они срећни стајали загрљени усред шуме, зашушта околно дрвеће и појави 

се Вила. 

„Била сам љута на људе много година и плашила их на различите начине и терала из 

шуме. Сенкина храброст, доброта и истрајност су повратиле моју веру у људе. Кажите им 

да могу да долазе у шуму кад год зажеле.“ 

Сенка и њени родитељи су се вратили у град, дочекали су их пријатељи и радовали 

се са њима. Сенка је потом отишла у село, испричала сељанима своју животну причу и 

наставила да помаже онима којима је потребна помоћ. Шума више није страшно место. У 

њој се играју деца, чобани чувају своја стада, одрасли стичу снагу и истрајност уређујући 

је и бринући о њој. 

А, на оном месту где је Сенка провела хиљаду ноћи, сада је дивна кућа у коју 

свраћају људи из села и града да предахну и диве се лепој шуми. У тој кући живи Сенка. 

 

Исидора Бабић VII1 

Дијана Грујић VI2 
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Тематска настава Футур 
 

У жељи да побољшамо корелацију 

међу предметима и временски и садржај-

но повежемо градиво, са наставницама 

енглеског и француског језика сам напра-

вила договор да у шестом разреду радимо 

тематску наставу из области граматике. 

У месецу марту смо планирале 

обраду предвиђених будућих времена, па 

смо свака на својим часовима то и 

одрадиле, а онда смо организовале и 

заједнички час са основним циљем да на 

један другачији и занимљив начин 

утврдимо и упоредимо обрађена будућа 

времена у сва три језика. 

Направила сам још једну корелацију 

у оквиру свог предмета, пошто сам пове-

зала градиво граматике и књижевности и 

то тако што сам након фебруарског рада 

на бајкама у свим разредима (читање 

бајки, анализирање и самостално писање) 

дошла на идеју да као материјал за наше 

граматичко утврђивање градива напишем 

необичну Загонетну бајку. 

Наш заједнички час смо конципи-

рале по угледу на поуларне игре телеви-

зијског квиза „Слагалица“ , али сада под 

именом „Језичка слагалица“. Ученике смо, 

на почетку часа, поделили на Црвену и 

Плаву екипу и направили табелу за 

бодовање. Већ први минути часа су 

указивали да се код деце буди појачано 

интересовање за ту другачију концепцију 

рада и видело се да су били потпуно 

укључени и фокусирани.  

После читања „Загонетне бајке“, 

први захтев који је доносио и прве бодове 

био је да се одгонетну имена главних 

јунака у њој. Затим су ученици 

проналазили облике будућих времена у 

тексту, а онда састављали сличне рече-

нице и на француском и енглеском језику. 

Потом смо постављали питања у оквиру 

Ко зна зна игре и уз појачан такмичарски 

дух и активност међу ученицима добијали 

одговоре на граматичка питања која се 

односе на значења, грађење и облике 

будућих времена у сва три језика.  

За сам крај припремили смо 

Асоцијације, две игре у којима су ученици 

са радозналошћу и живошћу наизменично 

отварали поља и погађали и успели да 

открију и коначна решења која су гласила 

ФУТУР и БАЈКА, па смо тако повезали и 

заокружили читаву замисао, а победничка 

екипа је награђена слаткишима. 

Укупан утисак ученика и наставника 

био је веома позитиван. Деци је посебно 

пријао овако занимљив начин утврђивања 

градива и повезивања знања међу 

предметима. Била је очигледна њихова 

заинтересованост и жеља за надметањем, 

а када сам их питала како су доживели 

час један ученик је рекао: „Бајковито“, а 

остали су се сложили да би такве часове 

желели током целе школске године, па су 

почели и да припремају једни другима 

асоцијације из градива.  

Ипак, поред задовољства ученика, 

највећи резултат овог часа је изузетно 

добра савладаност постављених образов-

них стандарда, мој утисак је да ученици 

сада у сваком тренутку и контексту пре-

познају будућа времена. 

 

Данка Стојановић, 

наставница српског језика 
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З а г о н е т н а  б а ј к а  

У једном великом језичком царству, у 

земљи Глагола, негована су два принца, за 

времена која тек долазе, за будућност. 

Један беше свима познат, увек пун 

самопоуздања, а његово обраћање често је 

одавало праву гордост и охолост: 

-Освојићу свет! 

-Сви народи ће ми се клањати! 

-Моја земља и ја досегнућемо звезде! 

-Славићете сви који ме следите! 

На другој страни, много мање запажен, 

некима чак и непознат, у својој скромности 

живео је други брат. Његове речи су сасвим 

другачије звучале: 

-Ако будем заслужио милост Божију – 

имаћу све друго. 

-Учинићу све што будем могао да свет 

учиним бољим. 

-Ако будем праведно судио, волеће ме мој 

народ.  

-Кад будемо помагали једни другима, 

наша земља ће бити срећна. 

Сазревала су тако два потпуно различита 

принца, а чекао их је само један престо. 

Злонамерници су се унапред радовали будућем сукобу и расколу међу браћом. Сви су 

веровали да ће охоли старији брат уништити повученог млађег принца и тако завладати 

царством. Чекао се само тренутак суровог обрачуна... 

Међутим, десило се нешто сасвим неочекивано. Старији брат јесте био горд и 

уображен, некад суров и препун самопоуздања, али је био и веома мудар и није желео да 

крене на свог млађег брата, јер је схватао да му могу бити драгоцени његова смиреност, 

умност, праведност, скромност и благост. Зато је решио да заувек скупа владају и тако је у 

земљи сачуван мир и благостање, а браћа од тада стоје верно један уз другога. 

Цео њихов народ до данас је поносан на своје узорне владаре, а за њихову династију 

ФУТУР чуо је и цео свет. Позната су и лична имена знамените браће, надамо се да их из 

ове приче и препознајете? 

Данка Стојановић, 

наставница српског језика 

 

Коментар педагога 
Ученици су активно, помоћу занимљивог, посебно припремљеног материјала, не само 

утврдили будуће време у сва три језика, већ су доведени у ситуацију да уоче сличности и 

разлике и тако их упореде и примене своје знање на конкретном тексту и у комуникацији. 

Добијајући задатке у групи, сви ученици су били укључени и активни и свако је стрпљиво 

и пажљиво слушао друге. Наставнице су имале припремљен одличан материјал за рад, 

водиле су рачуна да сви разумеју задатке и упутства, истицале су кључне појмове и давале 

су повратну информацију одмах и свакој групи. Нарочито инвентиван материјал за рад је 

Загонетна бајка коју је наставница српског језика сама осмислила управо за овај час, а 

подједнако добро су испланиране активности за игре, као и репрезентативни примери за 

превод са српског језика на француски и енглески језик. Овај тематски час је добар 

пример добре комуникације и заједничког осмишљавања активности више наставника. 

Такође, стандарди за Српски језик су добро повезани са исходима страних језика. Циљ 

часа је јасно истакнут, а методологија часа, активност ученика и добро вођење часа 

довело је до остварености постављеног циља. 

Наташа Демић, педагог 

 
Анђела Илић VIII1 
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Руже су свуда око нас 
 

Пројектна настава Руже су свуда око 

нас осмишљена је за часове српског 

језика, а успоставља корелацију са 

садржајем других предмета: Биологија, 

Историја, Географија, Хемија, Музичка 

култура, Ликовна култура, ТИО. 

У пројекту су учествовали ученици 

петог, шестог, седмог и осмог разреда у 

Малом Пожаревцу, а пројекат је трајао од 

октобра 2012. до маја 2013. године. Идеја 

је била да се о појму руже сазнаје и 

разговара са ученицима из различитих 

углова, да ученици читају књижевна дела 

у којима се јавља мотив руже, истражују и 

сами прикупљају додатне информације, 

раде литерарне и ликовне радове на ову 

тему и на крају презентују активности из 

пројекта. 

Ученици су се упознали са 

различитим митовима и предањима о 

ружи, делима народне и уметничке 

књижевности. Уочавали су разлике међу 

књижевним родовима и врстама (обичајне 

и љубавне песме, родољубиве и љубавне 

песме, приповетке итд.). 

У петом разреду је обрађена песма 

„Домовина“ Душана Васиљева, ученици су 

проналазили мотиве у песми и одре-

ђивали стилске фигуре. У шестом разреду 

су читали сватовске, обичајне, песме, а 

онда и митску бајку „Седефна ружа“ и 

уочавали карактеристике народне и 

уметничке књижевности, песама и бајки. 

У седмом разреду обрађена је песма 

„Међу својима“ и роман „Мали принц“. 

Ученици осмог разреда читали су народну 

баладу Смрт Омера и Мериме, љубавне 

песме из збирке „Ђулићи“ и приповетку 

„Увела ружа“, уочавали карактеристике 

народне и уметничке књижевности. 

Ученици су кроз разговор и усмено 

излагање анализирали и тумачили дела, а 

кроз писање састава на тему Руже су 

свуда око нас, показали да умеју да 

саставе текст користећи слободну 

изражајну форму.  

Припремљен је пано са најбољим 

ликовним и литерарним радовима ученика 

свих одељења. Ученици осмог разреда су 

имали задатак и да наставни материјал, 

коришћен током школске године на 

часовима свих предмета, уобличе у ППТ 

презентацију. Ученици свих одељења, и 

наставници, окупили су се 21. маја 2013. 

године у дигиталној учионици и тада су 

одржана два јавна часа на којима су 

представљене активности из пројекта. 

Ученици осмог разреда су уредили и 

ружиним латицама декорисали сто, на 

који су поставили ратлук, воду и чаше. 

Ученици свих разреда су читали поједине 

текстове из презентације, а онда су осма-

ци послужили госте ратлуком од руже. 

Презентацију је пратила одговарајућа 

музика. 

Пројекат је успешно реализован, 

трајао је довољно дуго да ученици не 

буду оптерећени додатним радом и све 

активности су реализоване на часовима 

редовне наставе. 

Неколико ученика осмог разреда је 

имало задатак за самостални рад код 

куће. У том делу пројекта организација је 

била потпуно препуштена ученицима, па 

је било успешно урађених 

задатака, али и пропуста, 

лоше урађених и неурађених 

задатака. 

Ученици и наставници 

су оценили пројекат веома 

успешним. О току пројекта, 

циљевима, исходима и 

вредновању припремљена је 

презентација за Наставничко 

веће у оквиру стручног 

усавршавања на нивоу 

школе. Презентација је 

постављена на сајт школе. 

 

Софија Зећовић, 

наставница српског језика 
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Р у ж а  к о ј а  и с п у њ а в а  ж е љ е  

Било је то у некој далекој земљи. У дворцу је живела лепа, али тужна принцеза. 

Родитељи су јој, пре много година кад је била мала, нестали и није знала шта им се 

десило. Дворани су јој рекли да је била много болесна, а да је оздравила кад су јој 

родитељи нестали. Расла је усамљена и бринула колико је могла о својој земљи. Највише 

је волела да се шета у врту око дворца и проводи време посматрајући ружу тиркизноплаве 

боје. 

Ружа се сама створи-

ла у врту претходног лета 

и била је необично лепа. 

Једног дана седела је 

принцеза на клупи и 

уживала у лепоти руже 

кад зачу да неко шапуће: 

- Реци ми жељу, 

испунићу је. 

Принцеза се упла-

шила и побегла у дворац. 

Није знала ко јој се 

обратио. Сутрадан је опет 

отишла у шетњу и села 

поред руже. Опет је чула: 

- Реци и испунићу ти 

жељу. 

Окретала се око 

себе, али у близини није 

било никога. Поново је 

чула глас. Латице руже су 

се отварале и скупљале. 

Изненадила се и решила 

да поручи много нових 

хаљина, иако није 

веровала да ће се жеља 

остварити. 

Кад се вратила у 

дворац, орман је био пун 

нових хаљина. Следећег 

дана је пожелела накит, 

па обућу..., све је било 

као нека игра. 

Онда је једног дана пожелела да јој се врате родитељи. Чекала је и надала се и 

отишла у дворац. Ушавши у дворац, угледала је родитеље. Сви су били јако срећни. 

Принцеза је пожурила назад у врт да се захвали ружи. На месту где је била ружа, није 

било ничег. Принцеза се окретала, тражила, али ружу није нашла. Помислила је да је све 

само сан. 

Ипак, није био сан, њени родитељи су стајали поред ње и питали је шта се десило. 

Испричала им је причу о ружи и жељама. Они су јој онда открили тајну. Ружа је била 

њихов дар. Чаробњак их је однео из куће двадесет година раније да га служе, а за узврат 

је принцези подарио здравље. Пошто су испунили све његове жеље дао им je чаробну 

ружу. Они су је послали у врт да буде са принцезом, принцезина жеља их је вратила у 

дворац. 

Ружа се вратила чаробњаку, а принцеза и њени родитељи су живели срећно и дуго, 

дуго. 

Јелена Илић VII2 

Александра Бошњаковић VI2 
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Р у ж а  

Допала ми се кинеска пословица 

коју сам скоро негде прочитала: „Кад 

си несрећан, гаји руже.“ 

Нисам несрећна и не могу рећи да 

гајим руже, али уживам у њиховој 

лепоти и мирису. На свету постоји 

много сорти ружа, а у мом дворишту 

деветнаест. Све почињу да цветају у 

мају. Најлепша је црвена ружа, 

пузавица. Има ситан густ цвет и дивно 

мирише. Пење се уз кућу и прави хлад 

драгоцен у врелим данима. Хлад 

употпуњује и бела ружа са нешто мање 

цветова, али једнако заносних. 

Црвена и розе ружа су најчешће, 

али су мени интересантне оне 

необичних боја као што су црвеножуте 

или белорозе. 

Најнеобичнија је зелена, њен 

цвет је састављен од бледозелених 

латица. Ти цветови одушевљавају 

изгледом, али немају леп мирис. 

Најлепше миришу оне јарко црвене и 

розе са густим цветовима. Оне опијају 

и изгледом и мирисом. То су старе 

врсте ружа и имају велике бодље да се 

бране не само од инсеката, већ и од 

нас људи. Ми волимо да их беремо и 

држимо у вазама, то оштећује њихове 

прелепе жбунове. 

Руже су ипак срећније када су у 

природи и кад нам улепшавају 

дворишта и терасе. 

Јелена Илић VII2 

Р у ж а  

Мој омиљени цвет је ружа. 

Волим их јер су нежне, лепе, 

шарене и дивно миришу. Од ружа 

се прави ружино уље и мирисни 

парфеми које користим. Руже 

улепшавају простор у ком се 

налазе. Волим да ставим цвет 

руже у косу, тада сам лепа и 

заносна као ружа. 

Латице ружа се користе и за 

неке романтичне прилике - на 

венчању кад младенци улазе у 

цркву, деверуше иду испред њих 

и бацају прегршт латица.  

 

Катарина Јоксић VI2 

Стеван Марковић VI1 

Михаило Милетић II1 



Чаролије број 12 2013. година 

страна 24 

Р у ж а  

Ружа је једна од најлепших 

биљака са предивним цветом опојног 

мириса. Може се видети у сваком 

дворишту. Највише волим црвене и 

розе, али и беле и жуте. Моја башта је 

пуна разноврсног шареног цвећа. 

Најлепше место, близу ограде и између 

белог јасмина и кајсије, припада 

ружама. Све се расцветавају крајем 

маја. 

Мени се руже допадају због 

нежних латица које се сјаје пред очима 

у разним бојама. Једина мана ружа је 

што имају трње, па их не треба брати 

без рукавица. 

Од ружа се прави слатко, сок и 

ратлук. Баш и не волим те 

специјалитете, јер се праве од латица. 

Ружу зову и „царица цвећа“, не 

без разлога - она је најлепши цвет. Није 

мој омиљени цвет, али диван је дан 

када ружа процвета и замирише башта. 

Христина Поповић V2 

Р у ж а  

Ружа је посебан цвет. Свако жели 

да је добије на поклон за 8. март, рођендан или Дан 

заљубљених. 

Неки је не воле због бодљи. Мени бодље не сметају, 

могу лако да се уклоне, али ружа онда није иста. 

Врло је лепа декорација у свечаним приликама, а и на 

столу у некој вази може добро да изгледа. 

 

Сања Симић и Милица Милутиновић VI2 

Р у ж а  

Ниједан цвет није толико опеван, нити се о њему 

толико пише, као о ружи. Руже се гаје у баштама, уз ограду 

дворишта, на балконима. Није битно које је боје, увек је 

лепа и посебна. 

У животу људи ружа је увек играла велику улогу. Ако 

желимо да искажемо љубав, радост, пријатељство, 

саосећање, довољно је да поклонимо ружу. Она је цвет 

који подједнако успева да изрази победу, славу, сјај и тугу. 

Ниједан други цвет не може толико тога да каже као једна 

ружа.   

Њена лепота је заносна као и њен мирис. Кажу да је 

танана и сензуална и пореде је са женом. Јер, уз жену иде 

ружа. Виктор Иго је рекао. „Првих дана Бог је створио 

жену, а због њеног задовољства ружу.“ 

 

Тамара Станковић VI2 

Јелена Марковић V1 

Андријана Илић III1 
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П р о ј е к а т  –  Ш т а  к а ж у  у ч е н и ц и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допала ми се цела ова прича 

о ружама.  

Сазнала сам и научила нешто 

ново што досад нисам знала. 

Гледали смо презентацију и 

слушали о ружама, о историји, 

пореклу, значењу, о ружином уљу. 

Мислим да су се сви добро 

помучили да би остварили циљеве 

и идеје наставника. 

Све је изгледало некако 

ружичанствено. Једва чекам нову 

презентацију. 

Знам, знам, мало користим све 

ово да побегнем од досадних часова 

са испитивањима. Али, сигурна сам 

да ћу у следећем пројекту још више 

уживати, нарочито ако буде слатког 

послужења. 

Наравно, није главна ствар у 

послужењу, него у оригиналној идеји 
наставника и ученика нашe школе. 

Све ми се свидело. Наслов на 

хамеру је исписам словима из новина, на 

два стола су биле латице ружа, чак је и 

столњак извезен ружама, послужени смо 

ратлуком од руже и пили смо воду из 

црвених чаша. 

Била је ту и ваза са много ружа 

разних боја.  

Презентацију су радили ученици 

осмог разреда, а читали су ученици свих 

разреда. Током презентације се чула 

музика. 

На крају часа наставнице су 

добиле честитку и ружу. 

Добро смишљено и изведено 

захваљујући тимском раду ученика и 
наставника наше школе. 

Била сам узбуђена због овог 

великог догађаја у нашој школи. Десио 

се пре неколико дана, а ја сам још под 

утиском. 

Догађају су присуствовали сви 

ученици и наставници. 

Била сам један од читача. Имала 

сам трему, јер је текст био непознат, 

али је све прошло добро. 

Највише ми се свидело како су 

осмаци све спојили у целину. 

Сакупили су све информације, 

написали прелепе приказе, направили 

слајдове. Припремили су сјајну 

декорацију, послужење - ратлук са 

ружом. Лепо смо се забавили и, што је 

важније, нешто ново сазнали и научили. 

А, то је и био циљ. Два прелепа часа са 

“слатким завршетком” је оно што је 

један напоран уторак учинило 

прелепим. 

Кад саберемо сав труд, мале 

незгоде и сјајну атмосферу добијамо 

посебан догађај у ком смо сви уживали. 
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Наша школа 

М о ј а  м а л а  с е о с к а  ш к о л а  

По градовима, знам, постоје веће и лепше школе од моје. Пуно простора, блештави 

зидови, широки холови, сале, кабинети, амфитеатри и базени... 

А моја мала сеоска школа наспрам њих сасвим скромно стоји. Није ни висока ни 

раскошна. Не красе је ни мермер, ни зидови од стакла, ни трага дугиних боја на њој нема. 

Њене учионице прстима једне руке бројимо и свака је наизглед сасвим обична, скромни 

намештај, излизане табле, старински подови који тужно шкрипе... 

Много тога нема моја школа. Али зато има нешто што новац не може купити и што 

никаква метропола и моћни људи не могу набавити, а то је овај осећај топлине, 

припадности и љубави које овде свако од нас проналази. 

Најдрагоценији тренуци наших дана и нашег детињства управо су они које проводимо 

у школи. Наравно, има дана када гунђамо, када нам је преко главе градива, писмених, 

контролних, тестова, када стрепимо од пропитивања, смишљамо свакојаке наивне и 

озбиљне изговоре и по ко зна који пут, узалуд, себи обећавамо да ћемо за следећи час све 

научити... 

Али када овако мај замирише, када 

затрепере наше скривене љубави, када 

сви скупа седимо у нашем зеленом 

дворишту и присећамо се екскурзија, 

дружења и анегдота из ђачког живота, 

ТАДА ЗАИСТА УЖИВАМО и осећамо да 

нема лепшег места на свету од окриља 

наше школе. И наставници тада постају 

мекши, ведрији и блажи. Не разговарамо 

тада само о падежима, теоремама, 

биљкама и биткама, него покрећемо и 

неке занимљивије теме, понекад се 

поверимо, често и нашалимо и онда дуго памтимо бисере тих тренутака, баш као што их 

памте и наши дедови и родитељи, који су такође прва знања, другарства и искуства 

стицали у овој скромној и гостољубивој згради. 

Ми који ускоро одлазимо већ осећамо благу сету, већ предосећамо да никада и нигде 

више неће бити као у нашој основној школи. Нигде се више нећемо осећати тако лепо као 

свој на своме. Нигде више 

неће бити наставника који 

умеју толико праштати, 

толико знања пренети, тако 

утешити и тако добро нас 

познавати.   

И зато, где год да 

одемо, шта год да у животу 

постанемо, увек ћемо се са 

радошћу сећати наше мале 

школе и сигурно је нико од 

нас не би мењао ни за 

једну бљештавију и лепшу. 

Уосталом уз наша знања и 

таленте, уз наша ведра 

лица, осмехе и блиставе 

погледе – ово и јесте 

најбогатија и најлепша 

школа коју знам. 

 

Теодора Марковић VIII1 
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Дан школе 
 

Већ према традицији, и ове године 

24. маја обележили смо Дан наше школе. 

Био је то један прилично тмуран и 

кишовит петак, али смо својим програмом 

успели да озаримо лица многих присутних 

ученика, наставника и родитеља, упркос 

(и) томе што су временске прилике 

наметнуле да приредба буде изведена у 

једној од наших учионица, а не на 

отвореном како смо се надали. 

Као лепо загревање за прославу, на 

терену испред школе, уприличене су 

спортске активности ученика у којима су 

учествовали ђаци из Мале Иванче, Малог 

Пожаревца и Поповића. Након тих 

надметања сви присутни су се окупили да 

прате приредбу коју смо припремили. 

На самом почетку, као и увек, 

директор школе нас је подсетио на све 

резултате и успехе ученика у знању и 

стваралаштву у протеклој школској 

години. Веома смо поносни на чињеницу 

да нема такмичења, нити конкурса на 

којима су учествовали наши ученици, а да 

се нису вратили са завидним наградама 

или одличјима иако објективно радимо у 

најтежим условима и имамо мали број 

ученика. 

Своје таленте, труд и квалитете 

ученици су показали током једночасовног 

програма. Најлепше је то што су ове 

године и ученици нижих разреда 

рецитовали и глумили, а све уз подршку 

својих учитеља Тање Трајковић, Јоване 

Борисављевић и Синише Босића.   

Старији ученици су представили 

своја умећа инструменталног извођења, 

уживали смо у звуцима труба и гитаре, 

рецитовали су најлепше песме домаћих 

песника, читали своје најбоље литерарне 

радове и привукли пажњу дугом драмском 

тачком из Нушићеве „Кирије“, за коју су, 

морам истаћи, сами донели све што је 

било потребно за костимографију која је 

при том везана за почетак ХХ века. 

Нама, који смо спремали ову 

приредбу, много значе комплименти које 

смо добили од присутних наставника и 

родитеља, али још више смо уживали у 

самом раду, пробама, заједничком 

превазилажењу проблема и дивном 

дружењу током припрема. 

 

Данка Стојановић, 

наставница српског језика 
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Кутак за наставнике 

П р о ф е с и о н а л н и  р а з в о ј  н а с т а в н и к а  и  с т р у ч н и х  с а р а д н и к а  

Наставници и стручни сарадници су 

стицали и усавршавали компетенције (К1 

– К4) током школске године на стручним 

семинарима и скуповима у више 

приоритетних области (2, 3, 4, 5, 6 и 8). 

Резултати су нова знања и искуства и 

боље вештине комуникације, сарадње и 

тимског рада, а примењени су у плани-

рању, реализацији и вредновању много-

бројних активности у оквиру часова 

тематске, пројектне, интердисциплинарне 

наставе и угледних часова. Тако је 

побољшан квалитет и атрактивност 

образовно-васпитног рада и повећана 

успешност ученика у свим сегментима. 

Успех ученика се огледа у броју освојених 

награда на такмичењима и конкурсима, 

као и у одличним литерарним и ликовним 

радовима, презентованим у школском 

листу Чаролије. 

Значајна је и чињеница да све више 

наставника усавршава компетенције у 

области ИКТ-а, да се више користи 

електронско учење на часовима и да 

наставници израђују електронски настав-

ни материјал и постављају га на Интернет 

(блог, мудл платформа, сајт школе). 

Наставници су учествовали на конкурсима 

„Креативна школа“ и „Дигитални час“ и 

два рада су награђена, што, такође, 

показује успешност рада школе.  

Стручно усавршавање у установи је 

реализовано кроз различите облике: 

часови тематске/пројектне наставе и 

угледни часови (анализа и дискусија и 

приказ активности); приказ стручног 

семинара; приказ стручног чланка и 

приручника; радионице у оквиру пројекта 

Професионална оријентација на преласку 

у средњу школу. Наставници су, више 

него претходних година, присуствовали 

угледним часовима колега, што је 

омогућавало много бољу анализу након 

часа, као и размену искустава и добрих 

идеја. Посебно су биле интересантне 

активности у јуну, када су на стручним 

већима наставници презентовали најус-

пешније активности (поједини часови, 

тематска настава, слободне активности, 

приредбе, ванучионичка настава и сл.) 

једни другима, а затим поједине, најбоље, 

примере и на Наставничком већу. 

Тема којом ћемо се бавити пред 

почетак школске 2013/2014 је израда 

портфолија. 

П о р т ф о л и о  и  л и ч н и  п л а н  

п р о ф е с и о н а л н о г  р а з в о ј а  

Стручни скуп, конференцију, под 

овим именом организовали су 17. априла 

2013. Друштво школских библиотекара 

Србије и Педагошко друштво Србије. Овај 

скуп је важан и за нашу школу, јер су у 

реализацији скупа учествовале Слађана 

Галушка и Наташа Демић, библиотекар и 

педагог школе, а три наставника су били 

учесници скупа. 

Скуп је имао два дела, у пленарном 

делу предавачи су били Бранка Шегрт, 

руководилац Сектора за стручно усаврша-

вање и напредовање у ЗУОВ-у и Мирослав 

Павловић, саветник координатор у Сек-

тору за стручно усавршавање и напредо-

вање у ЗУОВ-у. 

У другом делу скупа, учесници су 

подељени у две групе и радили су са 

предавачима и модераторима, библиоте-

карима и педагозима. Више о току скупа, 

можете прочитати у чланку објављеном у 

часпису „Школски библиотекар“.  

Чаролије доносе и чланак, преузет 

из часписа „Школски библиотекар“,. о 

изради портфолија и посебно о начину 

писања професионалне филозофије. 

Презентације са скупа, као и чланак 

послужиће за стручно усавршавање у 

школи у августу. Приказ скупа и једну 

радионицу ће припремити колегинице, 

учеснице конференције.  

Слађана Галушка 

http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-пролећно-усавршавањ/
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-портфолио-лична-и-пр/
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П о р т ф о л и о ,  л и ч н а  ( и )  п р о ф е с и о н а л н а  ф и л о з о ф и ј а   

и  л и ч н и  п л а н  п р о ф е с и о н а л н о г  р а з в о ј а 1 

У априлу 2013. године одржана је конференција, која је понудила учесницима модел 

за израду портфолија, професионалне филозофије и личног плана професионалног 

развоја. На нека питања је одговорено и неке дилеме су разрешене, али су током 

радионица отворене и нове теме и нова питања. Овај чланак је нека врста одговора на та 

питања и додатак излагању које сам припремила за конференцију. 

Ш а љ и в о - о з б и љ н и  у в о д  

Ако се још увек питате шта ће вам уопште портфолио, одговор је: да задивите 

будућег послодавца, директора, школску управу, просветног саветника, своје колеге, да 

промовишете свој рад, пријавите се за напредовање у звања или на конкурс за награде... 

И, од марта 2014. године обавеза је наставника и стручних сарадника да имају портфолио. 

Портфолио приказује професионални напредак и то је прилика да вреднујемо свој 

рад, што је боље, него да чекамо да то уради неко са стране. 

Дакле, припремите материјал, организујте га и поставите на Интернет. Звучи 

једноставно, али ако не знате како да то урадите, прилично је застрашујуће. Има довољно 

урађених примера на које се можемо угледати и литературе/упутстава на ову тему, те је 

читање први корак. Онда следи писање, за поједине делове портфолија (филозофија) - 

креативно писање. 

Упутство обично почиње навођењем елемента портфолија: насловна страна, садржај, 

радна биографија, лична и професионална филозофија, прилози, процена рада и лични 

план професионалног развоја. 

Читајући текстове о портфолију открила сам занимљиво поређење радне биографије 

са сендвичем. Радна биографија је као кад једноставно узмете парче хлеба и парче меса и 

сендвич је готов. Додаци, као што су мајонез, сенф, зелена салата, парадајз, чине да 

сендвич буде потпун и да у њему уживамо. А елементи портфолија, који ће остати у 

сећању читаоцима ваших записа (есеја, прича, промишљања, анализа...), су додаци и 

зачини подацима из радне биографије. 

Портфолио је проширење радне биографије и треба га искројити у складу са радним 

местом (тренутним или жељеним). Ако знате у чему сте најбољи, истакните и докажите 

своју стручност у одређеној области. Ако желите други посао, покажите индивидуалност, 

оно што вас издваја од осталих кандидата, у чему сте најбољи – то може бити пресудно за 

избор. Сваки портфолио је јединствен, различит од другог и направљен за одређене 

потребе аутора. Одабир материјала зависи од намене и од будућих читалаца. 

Направите засебне одељке за различите теме да би читаоци лакше пронашли шта их 

занима. Библиотекари ће, рецимо, тако доказати да поседују вештине класификације и 

селекције информација. 

А на питања како презентовати све ово и да ли треба да је штампани или 

електронски, одговор је – штампани и електронски. Можете имати обе варијанте, са 

различитим материјалом. Ако постоји довољно докумената у електронском облику, 

постављање на интернет је само још једна селекција. Постоји много различитих веб-алатa 

за израду портфолија: DoYouBuzz, Kinzaa, VisualCV, CeeVee, Wix, Google Sites... 

С а с в и м  о з б и љ н а  р а з р а д а  

Решили сте да пишете, имате наставни материјал, гомилу фотографија, дечије радове 

и све остале доказе. Будите креативни и осмислите насловну страну - пронађите најлепши 

шаблон на неком од веб–алата, уредите садржај, унесите податке у радну биографију. 

Чекају вас захтевни делови: лична (и) професионална филозофија (ЛПФ) и лични 

план професионалног развоја (ЛППР). 

                                           
1 Чланак је преузет из часописа „Школски библиотекар, број 4“. 

http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-портфолио-лична-и-пр/
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Л и ч н а  ( и )  п р о ф е с и о н а л н а  ф и л о з о ф и ј а  ( Л П Ф )  

п р о м и ш љ а њ е  о  п о с л у  

То је лични став о послу којим се бавим, о поучавању, о посвећености каријери. То је 

став о учењу, стилу поучавања, о томе зашто је то тако и како се уверења реализују кроз 

активности (образовно-васпитни рад). Разматра се веза између учења (разумевање начина 

на који ученици уче) и вештине поучавања, наводе се циљеви и методе рада и утицај на 

децу/ученике. 

То није прости опис рада (искустава), него размишљање о поучавању и образовању. 

То је размишљање о томе што знам, о томе како радим свој посао (као наставник, 

библиотекар, педагог...) у односу на рад школе, веза између личног рада и мисије и рада и 

мисије школе. То је и став о лидерској улози у ОВ раду у школи и промишљање о 

сопственим компетенцијама. 

Писање ЛПФ помаже да разјаснимо своја уверења, или откријемо недоследности и 

слабости у раду. Додамо прилоге и доказе о изазовима и постигнућима у раду и вреднујемо 

свој рад. Онда знамо шта је потребно за даљи професионални развој и сачинимо лични 

план професионалног развоја. 

И портфолио је готов. 

 

Припремајући се за конференцију, Наташа Демић, моја колегиница и један од 

реализатора, и ја смо смишљале како најбоље да формулишемо ставове о учењу и 

поучавању. Ишчитале смо десетине примера филозофије наставника, библиотекара и 

педагога (углавном америчких и канадских) и тражиле оно што је заједничко. И Наташин 

закључак је био: „Све што бих написала у својој филозофији односило би се на крајњи 

циљ рада, а то је дете, ученик, његово постигнуће.“ 

Размишљање започиње од исхода: Замислите ученика који завршава разред, како се 

он разликује од оног ученика у септембру, или оног какав је био на почетку првог/петог 

разреда. Шта је постигао у стицању знања и вештина током једног/четири/осам разреда? 

Да ли је научио да учи? Да ли је за њега школа корисна и да ли ће му помоћи да настави 

даље образовање? Одговори на ова питања су процена вашег утицаја (ставова) на децу, 

остварености циљева које постављате у раду и успешности метода рада. 

Наравно, осим односа према учењу и поучавању, морамо размишљати и о односу 

према сарадњи са колегама у школи и ван школе и са локалном средином и о специфичним 

условима рада. ЛПФ може да има следеће целине: рад са ученицима, рад са наставницима, 

рад са родитељима, коришћење ИКТ, иновације у раду, инклузија... 

 

Стручни сарадници могу одредити те делове као области у програму рада. За школске 

библиотекаре нарочито су важне теме: 

1. Рад са ученицима – развијање читалачке, информационе и медијске писмености и 

коришћење ИКТ. 

2. Рад са колегама у школи - Лидерска улога у планирању, реализацији и праћењу ОВ 

рада, увођење иновација, интердисциплинарна настава и сл. 

3. Сарадња са колегама у локалној и широј средини – програми/пројекти за 

подстицање читања, побољшање статуса професије школског библиотекара и сл. 

Стручни сарадник је лидер ако успостави добру/одличну сарадњу са наставницима и 

директором, учествује у изради ШРП и наставног плана и програма, ако се повезује са 

колегама у окружењу и на нивоу удружења и ако промовише целоживотно учење кроз 

професионални развој. 

Школски библиотекар је лидер у развијању информационе и медијске писмености 

ученика, помаже ученицима да разумеју важност и знају начин проналажења и коришћења 

информација у штампаном и електронском облику, да разумеју и умеју да креирају 

медијску поруку. 

 

Теме се преплићу, па сваки наставник и стручни сарадник одређује делове ЛПФ у 

односу на посао који обавља, ситуацију у школи/установи, своја интересовања, афинитете 

и могућности.  

Будите сасвим лични, не треба да личите на друге. 
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С а в е т и  и  п р и м е р и  з а  п и с а њ е  Л П Ф   

( н а с т а в н и к а  и  с т р у ч н и х  с а р а д н и к а )  

Најбоље је писати у садашњем времену, првом лицу једнине, то даје лични печат 

писању. Текст може бити на једној, две или више страна (ако процените да је потребно), 

важно је да буде ефектан. Језик треба да је разумљив и онима који нису стручњаци. 

 

Рад са ученицима 

Учење – размишљање о учењу, о ученицима у учионици/библиотеци 

Верујем да ученици најбоље уче кад читају, разговарају о прочитаном, проналазе 

важне информације. Могу да читају (и слушају) на часу и разговарају са наставником, или 

међусобно, или раде самостално као домаћи задатак. Учење је још ефикасније кад ученици 

самостално излажу на тему о којој су читали и повезују нове информације са претходним 

знањем и свакодневним ситуацијама. 

Желим да моји ученици науче да уче, да разумеју оно што читају/чују/виде и да умеју 

да кажу свој став о томе што су прочитали/чули/видели. 

 

Поучавање – шта за мене значи поучавање, која је моја улога 

Верујем да ученике треба подстицати на развијање читалачке писмености као основе 

за боље разумевање садржаја свих наставних предмета. Подржавам остваривање 

наставног плана и програма - информације у штампаном и електронском облику (у 

школској библиотеци) су доступне ученицима и наставницима. 

Подржавам ученике у коришћењу штампаних и електронских извора информација, 

развијању информационе, медијске и информатичке писмености. Стварам окружење које 

подстиче љубав према читању и целоживотном учењу, промовишем критичко мишљење, 

истраживачки рад ученика и наставника и професионални развој. 

Желим да ученике научим да сами долазе до решења, закључака, разговарам са 

њима и помажем да разумеју информације којима су свакодневно окружени, без обзира да 

ли су везане за наставни садржај, или не. 

Верујем у могућности ученика да уче и развијају се као личности. Прилагођавам 

методе поучавања тако да им помогнем у учењу и личном развоју. 

Моја очекивања у вези са знањем ученика су висока. Помажем им да науче страни 

језик, дајем додатне задатке надаренима и подстичем их на даљи рад. 

Разреди у којима предајем се разликују и сваки ученик је другачији. Иако радим 

неколико година, увек припремам часове на другачији начин. Користим материјал из 

претходних година, али са другачијом динамиком рада и другачијим методама да би се час 

прилагодио одређеној групи ученика. Припремам задатке према могућностима ученика 

сваког одељења. 

Охрабрујем ученике да причају о себи, о својим интересовањима и хобијима и те 

информације користим за боље припремање активности на часу. Бринем о сваком ученику 

посебно. Стварам позитивну атмосферу за учење кроз свакодневну посвећеност и 

ентузијазам. 

На моју ЛПФ поучавања утицало је... 

Људи који су ме инспирисали су ... 

Најважнија лекција коју сам научила је .... 

Како та уверења утичу на стратегије поучавања, Зашто тако поучавам 

Верујем да смо сви укључени у процес целоживотног учења, процес дељења идеја и 

искустава, примања и давања савета. У трoуглу наставник - ученик – наставни предмет, 

главна улога наставника је да води ученике, и исто време им дозволи да сами откривају 

„истину“ (да критички размишљају). 

Поучавање мора бити забавно за ученике и не треба да буде давање одговора, него 

да допринесе да ученици наставе да постављају питања. 

 

Следе: Методе рада, Циљеви у раду са ученицима, Рад са наставницима, Рад са 

родитељима, Коришћење ИКТ, Иновације у раду, Инклузија... 
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Л и ч н и  п л а н  п р о ф е с и о н а л н о г  р а з в о ј а  

На веб страни ЗУОВ-а налази се упитник направљен у складу са Стандардима 

компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. По узору на тај 

упитник могу се саставити и обимније варијанте за процену компетенција. Али, како да 

компетенције процене стручни сарадници? Наравно, сви могу да користе Стандарде у 

областима компетенција за поучавање и учење, подршку развоју личности ученика и 

комуникацију и сарадњу. 

Ипак, остаје питање како доказати компетенције, а да доказ није само у резултату 

попуњавања упитника. Права провера компетенција су прилози о раду и промишљање о 

одређеним активностима. 

Прилози могу бити планови и припреме за часове (тематска, пројектна, 

интердисциплинарана настава...), активности за промоцију читања, развијање 

информационе и медијске писмености кроз сарадњу наставника и стручних сарадника, 

истраживачки рад, мултимедијални наставни материјали... Они су илустрација ЛПФ кроз 

свакодневне активности, оно што заиста представља свакодневно поучавање и показује 

наше интересовање за примену нових начина учења, облике и методе рада за укључивање 

ученика у рад, примену ИКТ-а... 

О активностима се пише у три корака: опис, анализа, разумевање (рефлексија). 

Опис – општа слика и објашњење везе између циљева/исхода учења и доказа, 

објашњење зашто је тај прилог узет за портфолио. Сваки појединачни прилог треба да 

поткрепи неки од ставова из ЛПФ. 

Анализа – процена, вредновање активности: шта је било успешно, шта мање 

успешно, који су резултати планираног програма/пројекта, сарадње... 

Одговарамо на питања: Како знам да су ученици научили оно чему их подучавам? На 

који начин то проверавам? Шта могу бити докази за учење? Шта ученици очекују од мене? 

Како су моје поучавање проценили ученици и колеге (саветници, директор, екстерна 

евалуација...) током школске године/последњих година?... 

Разумевање (рефлексија) – како се ти резултати могу применити/искористити за 

даљи рад и професионални развој и да ли треба нешто мењати у начину рада. Одговарамо 

на питање: У односу на лично и професионално знање, која знања и вештине треба да 

развијам и у ком правцу треба да тече мој професионални развој? 

Одговор ће, заједно са резултатима решавања упитника, бити основ за израду личног 

плана професионалног развоја. 

Ш а љ и в ,  а ,  у с т в а р и ,  о з б и љ а н  з а к љ у ч а к  

Кад је све ово написано, описано, анлизирано, вредновано, промишљено, схватите да 

сте (скоро) савршени. Остаје само да повремено додате прилог којим ћете потврдити 

успешност (личну и професионалну), издржљивост, жилавост, неуништивост и 

прилагодљивост свакој ситуацији. И, обавезно додајте ставку у (радној) биографији - 

писац. 

 

Срећно! 
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