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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Тема броја је чаробни свет позоришта. Представљамо пројекат Школа и позориште 

којим је обележен још један јубилеј ове школске године – 150 година од рођења 

Бранислава Нушића.  

Причу о позоришту и Нушићу почињемио гостовањима Драгана Стевовића и Дејана 

Матића, а онда следе прилози о заједничким часовима ученика у Малој Иванчи, о 

„Сумњивом лицу“ у нашој школи, драми, позоришној представи и ученицима глумцима.  

Настављамо прилогом о пројекту Оштро Перце и пројекту Бајка, представљамо рад 

ученика нижих разреда на драматизацији текстова бајки и организацији позоришних 

представа. 

 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

Милица Алимпијевић VII2 
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Школа и позориште 

Нушић - 150 година од рођења  
 

Пројекат Школа и позориште реализован је у другом полугодишту, од фебруара до 

маја 2014. На почетку школске године обе наставнице српског језика су планирале 

угледни час у осмом разреду на тему Сумњиво лице, а поводом обележавања 150 година 

од рођења Бранислава Нушића. Велики пројекат у част обележавања двестогодишњице 

Његошевог рођења је показао да неки ученици имају таленте и велико занимање за глуму 

и позориште и то је била инспирација да се осмисли још један пројекат у Нушићеву част. 

Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ реализује се две 

године успешно у нашој школи, а једна о његових фаза (модула) је „Реални сусрети са 

светом рада“. Наставници и стручни сарадници су се договорили да повежу тај модул са 

причом о Нушићу и тако је започео пројекат Школа и позориште. Циљ пројекта је био 

упознавање ученика са животом и радом Бранислава Нушића, стицање знања у вези са 

професијама у свету позоришта и глуме и примена тих знања у припреми позоришне 

представе у школи. 

Почетне активности су текле паралелно у два одељења осмог разреда, ученици оба 

одељења су били у Југословенском драмском позоришту и имали су прилику да на 

заједничким часовим у Малој Иванчи увежбавају сценски наступ у мешовитим поделама. 

 

 

Затим су ученици разговарали о животу и раду Бранислава Нушића, о драми и 

представи Сумњиво лице и припремали се за угледни час. У оба одељења направљена је 

глумачка подела и припремане су поједине сцене за јавно извођење. Организација даљих 

часова је била различита. Коначни продукт пројекта приказан је на угледним/јавним 

часовима, одржаним у априлу и мају 2014. 
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Позориште у школи 
 

Драган Стевовић, директор 

Музеја Народног позоришта, 

био је гост наше школе 7. 

фебруара 2014. године. Он је 

одржао часове ученицима 

седмог и осмог разреда у Малој 

Иванчи и Малом Пожаревцу. 

Часовима су присуствовали и 

наставници српског језика и 

историје и библиотекар и 

педагог школе. 

После приче о историји и 

раду националног театра и 

активностима Музеја Народног позоришта, гост је одговарао на питања ђака и наставника: 

како ради Позориште, колико има представа, која је најдужа, колико учесника има у једној 

представи, на сцени и иза сцене и сл. Ученици су сазнали да је „Велика драма“ најдужа 

представа, траје четири сата, али да је веома занимљива, а да на једној представи може 

радити скоро 100 људи. Следила је прича о броју запослених, о пословима којима се баве 

и врсти образовања потребној за одређена занимања, посебно у вези са оркестром и 

инструментима који постоје и о томе како се постаје члан оркестра, како глумац, 

костимограф и сценограф, драматург и режисер.   

На питања у вези са организацијом рада у позоришту и радним временом, као и 

предностима и манама, одговор је био да не постоји устаљено радно време, што за неке 

може бити мана, али онима који воле позоришну уметност то је мање важно, важно је 

направити добру представу.  

 

Говорио је и улози Позоришта у обележавању важних дана и догађаја и учешћу 

уметника из других позоришта, али и ученика из целе Србије, у таквим програмима. Као 

пример, навео је обележавања 200 година од рођења Његоша, Светосавску академију итд.  

Оно што је ученике највише интересовало је ток настанка представе, од идеје до 

премијере: ко све учествује у стварању представе, колико дуго трају припреме, колико се 

проба држи и колико трају, како се израђују костими и сцена и сл.  
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Драган Стевовић је говорио о томе како се прави репертоар у позоришту и објаснио 

разлику између репертоарског и сезонског позоришта, а онда и настајању представе, о 

сарадњи међу свим актерима представе, о раду глумаца и режисера, али и радионица у 

Народном позоришту у којима се израђују декор и костими.  

На питања да ли се дешавају грешке током представе и шта се онда дешава, гост је 

испричао неколико занимљивих анегдота из позоришног живота, управо о непредвиђеним 

ситуацијама за време представе: недостатак реквизита који је глумица успешно решила, 

случајно испуштени реквизит што публика није знала да не сме да се деси, па чак и улазак 

једне мачке на сцену, кратки боравак на сцени и излазак, као да баш тако и треба. 

 

Како се ове године обележава 150 година од рођења Бранислава Нушића, гост је 

говорио о вези између великог комедиографа и Позоришта, о представама рађеним по 

његовим комадима, о глумици Жанки Стокић..., као и о програмима у Народном позоришту, 

као што је било песничко вече 19. јануара, на дан када је преминуо Бранислав Нушић, на 

коме су глумци читали Нушићеву поезију. Најавио је и да ће се ускоро на репертоару 

Позоришта наћи представа Народни посланик. 

Наставница српског језика, Данка Стојановић, питала је да ли постоје правила 

понашања које треба да поштују гледаоци у позоришту. Гост је одговорио да постоје нека 

уопштена правила у вези са облачењем, понашањем, коришћењем мобилних телефона и 

сл. Додао је, мало у шали, да ако публика није добра и ако се понаша непримерено може и 

да се удаљи из сале. 

Онда су ученици говорили о својим глумачким искуствима и раду драмске секције у 

школи, која управо ових дана ради пуном паром, наставници и ђаци припремају Сумњиво 

лице. У вези са тим ученици су питали да ли се из Народног позоришта могу позајмити 

костими и реквизити. Одговор је био да могу на неко одређено време, али да се понекад 

део реквизита и костима отписује, па се могу добити као поклон. 

Ученици у Малом Пожаревцу су искористили део часа за пробу сцене из Сумњивог 

лица, а гост је похвалио њихово умеће. 

 

Слађана Галушка 
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Дружење са глумцем 
 

Познати глумац Дејан Матић посетио је нашу школу 18. фебруара 2014 године, што 

нас је веома обрадовало. Разговарао је са ученицима шестог, седмог и осмог разреда у 

Малом Пожаревцу, а затим и у Малој Иванчи. Након што нам се глумац представио и рекао 

нешто више о својој биографији, следила су питања ученика и наставника. 

Ђаке је интересовало колико 

је до сада имао улога и које су то. 

Знали смо за неке његове улоге у 

серијама, али нам је он још 

испричао о неким улогама за које 

нисмо знали. 

Говорио је о свом школовању 

и упису на Факултет драмских 

уметности. Посебно интересантна је 

била прича о раду у музичком 

бенду „Кугуарс“, који се након 

неколико година, као и већина 

бендова на успону каријере, 

распала. 

Причао нам је о томе какав је 

осећај бити на сцени, дао пар 

савета ученцима заинтерсованим за 

глуму и рекао да глумац мора да 

буде увек сигуран у себе и спреман на свакакве изазове. 

То су били дивни часови проведени са Дејаном Матићем. Волела бих када бисмо 

имали прилике да нам у госте долазе често и други глумци. 

Жељана Радовановић VII1 

У ч е н и ц и  с е д м о г  р а з р е д а  у  у л о з и  н о в и н а р а  

Милица Ристић и Жељана Радовановић, ученице седмог разреда, уз помоћ наставнице 

Данке Стојановић и библиотекарке направиле су за овај број Чаролија интервју са гостом. 
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О  с р е д њ о ј  ш к о л и ,  Ф а к у л т е т у  д р а м с к и х  у м е т н о с т и ,  у п и с у . . .  

 Какав сте били ђак? 

Прво сам био одличан, па врло добар, па онда добар. Ишао сам у машинску школу, у 

време усмереног образовања и у трећем и четвтром разреду ме је интересовало 

машинство, па сам био врло добар, скоро одличан. Онда сам студирао ФОН две године, 

једино нисам волео математику и данас је не знам. 

 Са колико година се најраније може уписати ФДУ? 

Уписује се после средње школе, али може и док је неко у средњој школи. Ипак, боље 

је да се заврши школа, јер је веома је важно животно искуство, важно је да је млад човек 

изградио личност. Ако није, професори могу сувише да утичу на њега и онда се глумац 

формира под утицајем других и изгуби своју посебност. 

Уметнички факултет се разликује од других по начину рада. Обично студенти виђају 

професора једном недељно, или ређе, а разговарају тек кад дођу на испит. На ФДУ са 

професорима се ради стално, нарочито са професором глуме, четири сата сваког дана и 

излазак на испит је формалност, јер професор зна све шта знате и можете. Имали смо шест 

седећих предмета, како смо их звали: историја драме, историја филма, психологија... и 

шест стручних предмета: глума (као основни), сценски говор, дикција, техника гласа, 

сценски покрет, сценска борба, сценска акробатика. Тело је алат за глуму. 

 Како изгледа акробатика? 

Баш тако, колутови, став на рукама, став на глави, то је предмет који предаје 

професор са ДИФ-а. Глумац мора да буде физички оспсобљен да ради све на сцени. 

 Да ли то значи да ако неко не задовољава тај услов физичке 

способности не може да упише Академију? 

То зависи од професора, ако он сматра да је кандидат добар, онда физички 

недостатак није пресудан. Некад може бити важан, ја не знам да певам, али имам слуха и 

знам одлично да играм. Не могу да се бавим мјузиклом. Ко уме да пева може да глуми у 

мјузиклу, онда иде да ради у Позориште на Теразијама.  

Животно искуство је јако битно за глумца. Врхунски глумци постају тек са 40 и више 

година. Глумац добија на тежини, онда зна шта може да уради н асцени и шта се очекује 

од њега. 

 Да ли свирате неки инструмент? 

Свирам тријангл, али ни то није обавезно, на Академији се учи све то и певање и 

играње... 

 П: Шта сте припремали за пријемни испит? 

Монолиог из Сабирног центра Душка Ковачевића и монолог из Галеба, Чеховљева 

драма. Не сећам се шта је још било, три пута сам полагао, ... 
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О  п о з о р и ш т у ,  г л у м и ,  р а д у  н а  п р е д с т а в и ,  к о л е г а м а  

 Како учите текст? 

Тешко. Текст се учи на различите начине, Ђуза Стојиљковић, рецимо, има 

фотографско памћење. А ја учим текст током припреме представе. 

Рад на представи има више фаза. Прва су читајуће пробе и то траје 5 до 10 дана, 

понекад и 15, ако је компликовано. Седимо у клупама, сваки глумац чита своју улогу, 

причају се велике приче између глумаца и режисера, шта носи текст, шта жели режисер да 

постигне и на крају шта жели глумац да постигне. Говори се о сваком лику, какав је 

карактер, које су околности, речи које говори и током тих проба се научи напамет 

половина текста.  

Друга фаза је мизансцен – кретање на сцени. Док трају читајуће пробе сценограф 

смишља сценографију, прави скице, макету, а костимограф скице костима. У сарадњи са 

глумцимаи режисером се врше преправке, дужи мантил, шири сако..., а онда се излази на 

сцену. Радимо у маркираној сценографији – било који предмет показује оно што ће стварно 

бити на сцени. Глумци праве мизансцен – кретање и поступци на сцени. Ту се највише 

научи текст. Не умем да бубам текст. А Ђуза дође на другу читајућу пробу и зна текст, што 

је фасцинантно. Ја кад изађем на сцену, повезујем говорну радњу са текстом. Знам да 

треба да кажем то и то кад се играм са овом чашом. Али, ако постоји дуг монолог, онда се 

научи текст напамет, па се креира улога. 

После мизансцена трећа фаза је фина обрада односа – урезивање шта се кад дешава. 

Долази сценографија, костими, светло, музика... и игра се цела представа без публике, 

генерална проба. 

Глума је посао као и сваки други иако постоје неке специфичности. Као што 

професор математике зна математику и ради посао, тако глумац после неког времена ради 

свој посао са рутином. Представа „Смешна страна спорта“ је пантомимска представа, 

покретом се прави улога. Имали смо у групи перкуционисту који је пратио све нас 

музиком/звуком и причао уместо нас. Морали смо да будемо веома прецизни у извођењу 

покрета. Гледао нас је велики ватерполиста Вања Удовичић и питао нас је како смо могли 

да издржимо да све то одиграмо. Током представе ми смо на сцени приказали 52 спорта: 

карате, бокс, мачевање...., са замишљеним реквизитима, без правих предмета и стално смо 

физички били активни. Тело памти неке покрете и не умориш се много ако радиш оно што 

знаш. Немам кондицију да пливам 1000 метара, али могу да одиграм представу. 

Припремали смо извођење више од 100 спортова и то је трајало два и по сата, сви 

смо попадали, а онда смо секли и оставили најбоље делове. Смишљали смо како да 

направимо скок са мотком, а да не летимо. На сцени постоји параван, он служи да се 

направи илузија за гледаоце, да је нешто иза паравана, а није ту. Рецимо видим се до пола 

ја, а мој друг иза паравана избаци руку на другој страни, 2,5 метара даље, као да моја 

рука - то је илузија. Смишљали смо како да изведемо прескок и дошли до идеје, али смо 

избацили оно што је физички било неизводљиво. Један одличан пример је био скок у воду. 

На сцени горе је лутка у костиму, купаћим гаћама, спремам се да скочим и нестанем иза 

паравана, лутка прави салто и пада, а онда се ја појављујем и као прскам водом око себе. 

 Шта се дешава кад неко погреши током представе? 

Неко се увек снађе и настави текст или уради нешто да може да тече даље представа. 

Публика не мора да примети да је било грешке. 

Суфлер и инспицијент су важни људи на сцени. Суфлер помаже ако неко заборави 

текст, а инспицијент и обавештава глумце кад треба да изђу на сцену. Реквизитер се брине 

о реквизитима и сл. 

 Има ли сујеверје и ритуала у позоришту? 

Драган Николић и ја смо играли у једној представи и на премијери је тражио од мене 

да му вежем мараму. И после тога је на свакој представи чекао да ја дођем па да вежем 

мараму, није хтео да неко други то уради. 

 Шта се дешава ако је неко болестан, ако се деси нешто непредвиђено...? 

Представа мора да се одигра, има момената кад је веома незгодно, имаш стомачне 

проблеме пијеш лекове, али мораш да одиграш представу. 

Представа је жива ствар и зависи од околности које су се тог дана десиле свима, да 

ли је глумац добро расположен, да ли му се десило нешто лоше.... 
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Сваки пут је 90% иста, а у 10% постоји разлика. Још ако је публика добра и 

награђује аплаузом, сузама и смехом онда се одигра на најбољи начин. Ако не постоји 

одговор публике, ако је туњава, то није добро. Важна је енергија која постоји између 

глумаца на сцени, а онда и између глумаца и публике. Публика је веома важна за 

представу у позоришту, за разлику од филма или ТВ. Представа је увек другачија, а филм, 

или серија кад се сними, увек су исти. Зато више волим да играм у позоришту. 

 Редитељ који је оставио најбољи утисак, са којим глумцем и глумицом 

волите да радите. 

Режисер са којим сам највише радио је професор Дејан Мијач, кад сам био млад 

волео сам да радим са њим, он зна шта хоће и како да од глумца добије то. Приватно се 

дружим са Слободаном Унковским, за кога кажу да је одличан режисер и уме лепе ствари 

да каже глумцима.  

Глумац са којим сам највише радио је Драган Гаги Јовановић, сарађивао сам на сцени 

и дружио се приватно, он је веома добар за сарадњу на сцени и добро смо се проводили. 

Сада волим да радим са Миланом Чучиловићем, колегом из позоришта. Нисам много радио 

са неком одређеном глумицом, али сам радио са Миленом Павловић, играо сам у неколико 

предсатава које је она режирала. 

 Која улога вам је најдража? 

Цитираћу колегу Милоша Жутића који је рекао: Све улоге су као моја деца и не могу 

да одредим која ми је најдража. Тако и ја не могу да издвојим једну, постоје неке улоге 

које су биле веома драге, али сад долазе неке друге, па су ми оне драге. Допала ми се 

улога у филму Друг Црни у НОБ-у, играо сам једног научника који прави времеплов, 

свиђало ми се како сам радио и све што је било у том филму... 

 Да ли постоји нека улога коју сте хтели да играте, а нисте? 

Сирано? Ако се спремаш за неку улогу трудиш се да је урадиш најбоље што можеш, 

па тако остварујеш неке жеље. Сирано је комплексна улога, феноменално написана, 80% 

глумаца жели да игра ту улогу, лик је чудан човек и инспирација за глумца. 

К о с т и м  ш м и н к а ,  с н и м а њ е  ф и л м а ,  т е л е в и з и ј с к е  с е р и ј е  

 Какав је осећај кад седите у столици у гардероби и кад вас шминкају? 

Не волим да ме шминкају, не волим лепак за браду и бркове, то ми затеже лице. 

Занимљиво је направити карактер шминком, важно је шта си смислио, какв ћеш бити. 

Улога се спрема доке се не нађе права ствар, костимограф каже шта треба да има лик, да 

ли ћеш као жена да будеш лепо нашминкана или не, а после је све рутина. Дођеш, 

нашминкаш се и радиш. 

 Како је било играти у Новогодишњој бајци и бити неко потпуно 

другачији? 

Кад смо радили у Кугуарсима, играо сам женске ликове. Занимљиво је играти жену, 

девојку. У једној емисији „Новогодишња бајка за одраслу децу“ играо сам Црвенкапу, са 

одговарајућом одећом - мини сукњом, шминком, ноктима и свиме што чини тај лик. Глумац 

мора да заборави на стид и блам да би могао да игра неког другог. А то значи и да буде на 

штиклама и да депилира ноге. Морао сам да обријем ноге за ту улогу. 

 У серији Црни Груја сте имали бркове и шубару. Да ли је било топло или 

неудобно у том костиму и да ли то утиче на глуму.?  

Мораш да радиш и нико те не пита како је. Ево још једног примера. Кад смо снимали 

серију Дангубе, радили смо у студију у Дому пионира, био је јануар, а није било грејања. 

Смрзавали смо се, а ја сам играо у мајици кратких рукава. Тако је то, све мораш да 

пребродиш. 

 Да ли је напорно понављање сцена? Сцене и грешке? 

Напорно је, али се тиме долази до решења неких сцена, пробаш, па редитељ каже да 

је добро и покушаш да то изведеш и следећи пут. Памтиш шта је успешно да би то извео 

поново. Снимање филма је досадно. Два минута филма се снима три дана. Снима се из 

различитих углова, свако померање камере захтева штеловање светла да би оно што се 

види у филму одавало утисак који треба. Чекаш осам сати, а снимаш два сата.  
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Пробаш, па није добро, па се 

камера намешта, па се нешто 

непредвиђено деси. Глумац има 

право да заустави снимање и каже 

Није добро. Може и режисер да 

заустави, може и ...Сцена може да се 

снима и 25 пута док не буде добра. 

Много је теже играти на филму него 

у позоришту.  

Ако се нешто деси лоше или је 

смешно ради се поново, а то се 

стави у одјавну шпицу да се види 

како је изгледало снимање. Има 

увек грешака. Зато постоји 

секретарица режије која води 

дневник снимања и пише шта се све 

дешава. Филм се не снима у 

континуитету, него по објектима, без 

обзира кад је сцена у самом филму. 

Може се у једном објекту дешавати 

део из почетка, средине и краја. 

Секретарица пише како је ко био 

обучен и како је изгледао, она се 

брине о континуитету филма. То је веома важан посао и понекад га ради чак и двоје људи. 

 П: Која је актуелна представа у којој вас можемо видети? 

То је представа „Анђели чувари“ у Београдском драмском позоришту, премијера је 

била у јануару, у њој играју и Марко Живић, Милан Чучиловић и други.... 

З а  к р а ј  

На крају дружења ученици су показали своје глумачко умеће. У Малом Пожаревцу 

Магдалена Крупежевић је веома успешно имитирала омиљене наставнике и измамила смех 

и одушевљење у публици. Гост је 

оценио њено извођење веома добрим 

и похвалио озбиљност и преданост са 

којима прилази задатку. 

Троје ученика осмог разреда у 

Малој Иванчи, Душан Бранковић, 

Марко Ристић и Ана Ширник, оди-

грали су две сцене из Сумњивог лица 

Бранислава Нушића. Гост их је 

похвалио и, затим, са њима додатно 

разговарао о карактеризацији ликова 

и дао савете за грађење ликова који 

тумаче. 

Гостовање глумца је изазвало 

велику пажњу и ученика других 

одељења, па су за време одмора 

разговарали са глумцем, сликали се 

са њим и добили аутограме. 

 

Милица Ристић VII1 

Жељана Радовановић VII1 

Данка Стојановић 

Слађана Галушка 
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Заједнички часови 
 

Од 12. марта до 4. априла 2014. године, у четири дана, одржани су заједнички часови 

оба одељења виших разреда. Уз часове редовне наставе одржан је и турнир у стоном 

тенису и утакмице у фудбалу за дечаке и кошарци за девојчице, као део недеље спорта. 

Ово је била прилика и да наставници сарађују и одрже заједничке часове, а разредне 

старешине шестог и осмог разреда су припремили посебно интересантне часове за своја 

одељења.  

О активностима и важности часова пишу наставници. О такмичењу, часовима, вожњи 

аутобусом и дружењу пишу ученици седмог разреда. 

 

Ученици VIII1 и VIII2 имали су заједничке часове српског језика, биологије и 

физичког васпитања. После разговора о драми Сумњиво лице, одмерили су снаге у знању 

из биологије, а затим и у спортским играма: фудбалу и одбојци. Наставник Слободан 

Карановић се придружио и једној од екипа током одбојкашког меча. 
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С е д м а ц и  у  М а л о ј  И в а н ч и  

Заједнички часови су организовани због стоног тениса. Часови су били са седмацима 

из Мале Иванче. Устали смо раном зором и чекали аутобус да одемо код наших другова 

Када смо стигли, половина ђака је отишло у салу да игра стони тенис, а половина је 

отишла у учионицу седмака. Нисмо били на првом часу, стигли смо тек за други. То је био 

час информатике, били смо у кабинету и требало је да напишемо састав на тему „Долазак у 

Иванчу“, који нико од нас није написао, чекали смо да звони. А, сетила сам се, пре него 

што смо ушли у школу купили смо ужину, плазма кекс и млеко за ужитак. И да наставим, 

звонило је. Почео је и трећи час. На француском је наставница предавала лекцију коју смо 

ми Пожеревчани већ знали „Прави и неправи објекат“. Четвртог часа - хемија, неколико 

ђака је излазило пред таблу и решавало задатке из релативне молекулске масе. На часу 

српског смо се пребацили у другу дупло већу учионицу. На прва три часа неки су били у 

сали на такмичењу, а сада смо сви били заједно. Читали смо текст „Покондирена тиква“ и 

глумили Фему, Евицу и Василија. На петом часу смо сви били напољу. Дечаци су играли 

фудбал, а девојчице кошарку. Кад се завршио час изашли смо из школског дворишта и 

кренули ка аутобуској станици. Чекали смо аутобус 10-15 минута и дочекали га, ушли смо 

у аутобус, и такооо ... стигли смо у Мали Пожаревац. 

Све у свему било нам је лепо. 

Симић Тијана и Александра Бошњаковић VII2 

 

Један од разлога што смо ишли у Иванчу је турнир у стоном тенису. Половина 

одељења је била са наставником физичког и такмичили смо се са ученицима VII1. А остали 

из оба одељења су били у учионици и имали заједничке часове. Ми у сали смо играли 

стони тенис и дружили се. Играли смо посебно - дечаци на једном столу, а девојчице на 

другом. Сала је мала, таман кад замахнеш, уместо да удариш лоптицу, удариш руком у зид, 

или у прозор, зависи на којој си страни. Било је мало досадно док смо чекали на свој меч. 

Али, били смо бољи. После такмичења имали смо заједнички час из српског језика. 

Причали смо о Покондиреној тикви и песми Волео сам вас. Онда смо одиграли неколико 

фудбалских утакмица са VII1 и VIII1. После тога чекали смо бус и отишли кући.  

Није било лоше, али могло је и боље. 

 

Александра Илић, Милица Алемпијевић и Лазар Петровић VII2 
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У Малу Иванчу смо дошли аутобусом са наставницима који су тог дана имали часове. 

Када смо стигли, неки су иши у салу за физичко на такмичење из стоног тениса, а неки су 

ишли на часове у учионицу 7. разреда. Прво смо имали информатику. Правили смо 

презентацију поводом тог дана, по двоје у групи, и једва чекале велики одмор, јер смо 

биле гладне. Некако смо и то издржале, али је одмор био врло кратак тако да смо ипак 

остале гладне. То нас није спречавало да се смејемо и шалимо са осталим ученицима VII1. 

Имали смо француски, па хемију, тада смо радили задатке на табли. Задњи час је био код 

наставнице Данке, ту смо глумили, било је забавно, а и помало смешно. Онда смо гласали 

за најбољу Евицу и Фему. Остатак дана смо провели напољу, дечаци играјући фудбал, а 

девојчице кошарку. Касније су дошле и осмакиње па смо и са њима играле. Било је смеха, 

вриске, свакаквих звукова, али је најзанимљивије било када је наставник Саша дошао и 

саопштио нам најновије вести које гласе: „Иде се на екскурзију”. Тад нам је дан постао 

лепши.  

Дошло је време да се крене кући. У аутобусу је било забавно, јер нисмо били само ми 

већ и доста њих из Иванче и из Поповића. Дивно смо се провели и дружили са другарима 

из Мале Иванче. Било би лепо када бисмо имали још заједничких часова, али не само 

седмаци, него сва одељења, било би супер.  

 

Татјана Алексић и Дијана Грујић VII2 

 

Заједнички часови су организовани због такмичења у стоном тенису. Ми нисмо имали 

први час јер нисмо стигли због аутобуса. Други час смо имали информатику са наставником 

Сашом. Тај час смо имали у кабинету, задатак нам је био да у групи по двоје урадимо 

пројекат о неком граду или држави који ми изаберемо. Ми смо радиле пројекат на тему Њу 

Јорка. Трећи час нам је држала наставница Светлана, она предаје француски. Радили смо 

већ обрађену наставну јединицу код нас у одељењу па нам је то добро дошло да мало 

поновимо градиво. Велики одмор им баш и није велики, собзиром да траје 5 мин. Отрчали 

смо до продавнице да купимо ужину и вратили се на час биологије. Наставница Бранка нам 

је предложила да се такмичимо. Поделили смо се у две групе имали квиз у вези са 

градивом из биологије и хемије. После ових часова смо сишли у другу учионицу где смо 

имали српски са наставницом Данком, придружила нам се и друга половина одељења. 

Прво смо читали текст „Покондирена тиква“, а затим глумили. На крају дана је било 

најзанимљивије дечаци су играли фудбал а девојчице кошарку заједно са осмацима. 

Онда смо чекали аутобус за повратак кући. У аутобусу је било забавније него у 

школи, јер су били другари који су путовали до Поповића . 

Дан је био забаван и могли бисмо чешће да организујемо заједничке часове, али не 

само са седмим разредом, него са свима. 

Сања Симић и Тамара Станковић VII2 
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И з  у г л а  н а с т а в н и к а  е н г л е с к о г  ј е з и к а  

Ученици VI1 и VI2 су, осим спортских активности, имали заједнички час две 

наставнице енглеског језика. Припремиле смо питања за квиз у у ком су биле обухваћене 

области: општа култура, граматика и вокабулар, а ученици су подељени у две мешовите 

групе. Кроз игру и забаву, ученици су показали своје знање које су стекли у претходним 

годинама. Ученици су били задовољни квизом и истакли су да су на овај начин показали 

знање енглеског језика, као и познавање културе, обичаја и знаменитости Велике 

Британије. Радо су учествовали у активностима чији је циљ био да се подстакне 

интересовање за страни језик, такмичарски дух, дружење и забава. 

 

Марина Ружић и Јелена Стевановић, наставнице енглеског језика 

 

И з  у г л а  н а с т а в н и к а  с р п с к о г  ј е з и к а  

 

Ове године је нарочито занимљиво било на заједничким часовима српског језика 

како за седми тако и за осми разред. Актуелно градиво које је у том периоду обрађивано и 

у Малом Пожаревцу и у Малој Иванчи били су драмски текстови, „Покондирена тиква“ за 

седми. разред и „Сумњиво лице“ за осмаке. Сви скупа смо уживали, најпре у умећима 

наших младих глумаца, а потом и у дискусијама, коментарима и вредновању оног што смо 

видели на сцени. Управо на тај начин смо, од ученика оба одељења и у једном и у другом 

разреду, и одабрали идеалне поставе, односно гласањем и аргументовањем изабрали 

најбољу Фему и Евицу, а слично и у осмом разреду када су у питању ликови Јеротија, Анђе 

и Виће. Мислим да је било врло корисно што су ученици објективно износили своје 

критичко мишљење и тако сами вредновали своја постигнућа, а при том и уживали и 

забављали се у атмосфери такмичарског духа. 

 

Данка Стојановић, наставница српског језика 
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Сумњиво лице у Малом Пожаревцу 
 

Угледни час, наставна јединица Сумњиво лице, одржан је у априлу у VIII2. Часу су 

присуствовали: пет наставника, библиотекар и педагог школе. Час је започео излагањима 

наставника и ученика на тему драме, причом о друштвено-политичким приликама у Србији 

с краја 19. и почетком 20. века и Нушићевом драмском делу. Наставница ликовне културе 

је говорила о активностима ученика на њеним часовима: израдили су портрете Нушића и 

направили су паное у вези са животом и делом великог комедиографа. 
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Затим је четворо ученика извело неколико почетних сцена драме.  
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Како је час посвећен Нушићевом стварању, на сцени се појавио још један познати 

лик – Живка министарка. Магдалена Крупежевић је, у кратком монологу, веома уверљиво 

показала госпођу министраку и одушевила и своје другове и госте. На крају часа 

водитељка је разговарала са Нушићем, на питања у вези са детињством, Нушић је 

одговарао реченицама из „Аутобиографије“. 

Софија Зећовић, наставница српског језика 
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Сумњиво лице у Малој Иванчи 
 

Сумњиво лице је назив и угледног 

часа, одржаног у мају у VIII1. Часу су 

присуствовали ученици VII1, шест 

наставника, библиотекар и педагог 

школе. 

Задаци часа били су оспособљавање 

ученика за критичко мишљење и тума-

чење драмског дела у различитим обли-

цима, презентација активности рађених 

током пројекта, драмско извођење 

сегмената из комедије, практична демон-

страција и усавршавање знања о 

интервјуу и вредновање часа. 

После поздравне речи подсетила сам 

публику да је час део пројекта Школа и 

позориште, посвећеног обележавању 150 

година од рођења нашег највећег 

комедиографа Бранислава Нушића.  

Он долази као круна вишемесечног 

рада, вежбања и извођења драмских 

текстова. У јесен 2013. године рађен је 

велики пројекат у част двестогодишњице 

Његошевог рођења, за који су добијене 

многе похвале, а у којем су неки ученици 

VIII1 показали очигледне таленте и 

велико занимање за глуму и позориште. 

Све то је била инспирација да се досежу 

нова сазнања из ове области, па је 

осмишљен пројекат у Нушићеву част, 

почеле су пробе „Сумњивог лица“, а у 

школу су дошли људи из света глуме и 

театра: директор Музеја Народног 

позоришта Драган Стевовић и глумац 

Дејан Матић. Дружења су била изузетно 

занимљива и корисна, јер су ђаци добили 

одговоре на питања која се тичу света 

глуме, позоришта и професија које се 

тамо могу срести, а то је за ученике осмог 

разреда и опредељење за будућа занима-

ња било драгоцено. Гости су видели и 

младе глумце на делу, похвалили их и 

поделили са њима утиске о изведеној 

сцени. Онда су им дали савете за даље 

грађење ликова. 

Драмским извођењима обележени су 

и заједничи часови ученика осмог разреда 

из Мале Иванче и Малог Пожаревца. Онда 

су отишли у ЈДП, а након представе 

ученици су добили домаћи задатак да 

ураде приказе позоришне представе. 

Дошли смо до заједничког става да 

поставка Јагоша Марковића не нуди 

паралелу са актуелним друштвеним и 

политичким приликама у Србији. 

Уз помоћ двоје ученика, осмислила 

сам интервју са Нушићем у коме се износи 

његов поглед на савремену Србију, 

организацију власти и остваривање 

грађанских права и слобода у нашој 

демократској држави.  

На угледном часу ученици су, кроз 

усмени приказ, изнели утиске о представи 

коју су гледали и поредили текст комедије 

и извођење у позоришту и истакли важне 

елементе: идеја редитеља, сценографија, 

глумачка подела, комични ефекти... 

Следио је интервју, у студију 

школске телевизије ТВМ3, новинарка 

Исидора Бабић разговарала је са 

Нушићем о темама које савремено доба 

нуди комедиографу. Интервју је прекинут 

због других важних програмских садржаја 

и новинарка је позвала Нушића да 

заједно погледају представу „Сумњиво 

лице“, коју су у част његовог јубилеја 

припремили ученици једне мале школе. 

 

Данка Стојановић,  

наставница српског језика 
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„Сумњиво лице“, ликови: Јеротије, Анђа, Вића, Марица, Ђока 
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О  к о м а д у  и  ч а с у   

После почетних сцена драме (чин 

први, сцене I до VI), док се мењала 

поставка на сцени из дневне собе у 

писарницу, наставница је испричала како 

се даље развијала радња, а затим је 

изведена и сцена са краја драме (чин 

други, сцена XVIII), која je у школској 

варијанти мало измењена и има срећан 

крај са музиком и плесом. Јеротије 

завршава сцену речима: „Па кад их видим 

овако заједно, чини ми се да су једно за 

друго, нека је са срећом“. На то Анђа и 

Јеротије започињу коло (Краљево коло), а 

у њега се укључују и Марица и Ђока, 

собарица и Вића, па и Нушић, задовољан 

оним што је видео на сцени, са дамом из 

публике.  

У разговору након драмског дела, 

ученици - глумици говорили су како су 

градили своје ликове и истакли да су 

током припрема прошли неколико фаза. 

На почетку су то били само Нушићеви 

ликови из драме, смештени у време од 

пре сто година, а онда су се мењали под 

утицајем онога што су научили о глуми и 

карактеризацији ликова. 

Позоришна представа им је била 

инспирација, али не да копирају туђу 

идеју, него подстицај да начине ликове 

према себи и свом доживљају текста и да 

их приближе публици за коју припремају 

представу. 

Тако су оживели потпуно другачији, 

оригинални и модерни Јеротије и Вића, 

чиновници који брину о свом богаћењу и 

напредовању. 

 

Анђа и Марица су ововремене, 

добростојеће, дотеране даме (Анђи не 

може одолети ни Вића, иако очекује да се 

ожени Марицом), а у једној сцени је и 

Ђока, дечко у фармерицама и мајици у 

кога је Марица заљубљена.   

Посебно су уверљиви Душан 

Бранковић и Марко Ристић као Јеротије и 

Вића, који у заједничким сценама граде 

комичне ефекте одлично одабраним 

финим детаљима у говору, мимици и 

кретању на сцени. Анђа, у извођењу Ане 

Ширник, одмерена је и сигурна кад 

решава сукоб са одлучном и борбеном 

Марицом (Јелена Јовановић). Тек на крају 

комада показује да јој је потребна 

Јеротијева помоћ, те он разрешава 

ситуацију благосиљањем заљубљених. 

А, то је прилика да Вића још једном 

заблиста у сцени дурења и плача од 

немоћи пред загрљајем Марице и Ђоке 

(Лазар Илић). 

На крају часа наставница се 

обратила публици и укључила и ученике 

и наставнике у вредновање активности. 

Ученици седмог разреда су рекли да 

им се свиђао час, да су сазнали шта је 

тема драме Сумњиво лице и каква је 

представа у Југословенском драмском 

позоришту. Драмски део часа је био 

најлепши и жао им је што није дуже 

трајао. Волели би да следеће године и 

они нешто слично организују. 

Наставници су оценили час веома 

успешним, похвалили су организацију 

часа и глумачко умеће ученика, који су 

„толико добри да би глумци из 

Југословенског драмског позоришта 

требало да их виде и да нешто од њих 

науче“. 
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Интервју са Нушићем је истакнут као 

посебно важан део, а Данка Стојановић и 

ученици, добили су честитке као аутори 

текста, а Исидора Бабић и Алекса Тришић 

у улогама новинарке и Нушића у емисији 

Озбиљни разговори ТВМ3. 

Ово није класичан час, организован 

је тако да је учионица постала мало 

позориште са глумцима и публиком, 

сценографијом, звучним и визуелним 

ефектима. За овај час, а и за све сличне 

који ће се тек организовати, Драган 

Јаковљевић, домар школе, и Зоран 

Ристић, отац три ученице, направили су 

шестоделни параван, те је овај час важан 

и по оствареној сарадњи између школе и 

родитеља. 

Параван је додатно украшен 

ликовним радовима ученика: потрет 

Алексе Тришића као Нушића у интервјуу, 

илустрација комада и плакат за 

представу. 

Једна клупа, прекривена црвеним 

стоњаком, дочарала је сто у дневној соби 

среског капетана уз параван као зид. А 

после првог дела комада, параван је 

склоњен и иза њега се појавила соба за 

ислеђивање (или писарница) што је био 

ефекат сличан ономе у правом позоришту.  

Део сценографије, урађен у сарадњи 

са библиотекаром, била је презентација, 

„видео зид“, која је пратила излагање 

наставнице и слајдовима га допунила. Уз 

слику дневне собе, писарнице, и младог 

пара на крају комада донела је и шпицу 

за час и интервју, као и пратећу музику. 

Костими су пажљиво изабрани, 

Јеротије и Вића, представници власти, 

класично, и исто, обучени. Анђа, у малој 

црној хаљини, са марамом у барбери 

стилу потпуно модерна, а Марица 

једноставно и младалачки обучена. И 

костими осталих учесника програма били 

су примерени прилици и уз фризуре и 

шминку учинили овај час дивним. 

Ликовним радовима, сценографијом, 

костимима, плесном нумером и ППТ 

презентацијом остварена је корелација са 

садржајем ликовне и музичке културе, 

физичког васпитања и информатике и 

рачунарства. 

Разноврсност наставних метода и 

облика рада допринели су динамици и 

живости часа. Излагање наставнице 

повезивало је различите активности и 

садржаје и структуру часа чинило 

чврстом. 

 

Уводни део часа је био занимљив, 

наставница је увела публику у ток 

реализације пројекта и изазвала њихову 

знатижељу, а ученике мотивисала да 

учествују у активностима на часу. У 

дискусији о позоришној представи 

„Сумњиво лице“, показали су да умеју да 

критички размишљају и искажу свој став.  

Представа коју су „глумци“ извели 

била је урађена професионално, показује 

велико залагање ученика и наставника у 

реализацији пројекта. Посебно је важан 

завршни део часа, када су у комуникацију 

укључени и ученици и наставници из 

публике који су коментарисали и 

вредновали активности. 

Добро осмишљен час, тимски рад 

ученика и наставника, сарадња са другим 

актерима у школи и отвореност за 

публику чине овај час успешним у 

потпуности. 

 

Јасмина Ковачевић, педагог 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Оштро Перце 2013/2014 
 

На Међународни дан дечије књиге, 

2. априла 2014. године, одржан је 

завршни сусрет пројекта Оштро Перце, 

који се од школске 2013/2014 године 

организује као национални пројекат 

Друштва школских библиотекара Србије. 

Презентовани су најбољи радови и 

додељене награде најуспешнијим 

учесницима још једне сезоне успешног 

пројекта који траје четири године и сваке 

године уноси новине. 

Када је започео 2010/2011, ученици 

старијих разреда основне школе су 

писали приказ романа, следеће године су 

писали приказе прича, романа и 

приручника и правили трејлере. Школске 

2012/2013. године уведен је нови медиј - 

филм, рађен по роману, а ученици су 

писали приказ и романа и филма и 

поредили два медија. Новина je била и 

бајка; приказ и трејлер, али и писање и 

илустровање бајке. 

Програм за школску 2013/2014. 

годину обогаћен је новим садржајима и 

намењен ученицима свих разреда основне 

школе, као и средњошколцима, а добио је 

и мото: „Пусти бриге – ту су књиге“. 

Оно што је различито од претходних 

година је повезивање плана и програма 

за Српски језик и програма пројекта. 

Ученици су писали о делима која су 

читали на редовним часовима, 

састављали су бајке по узору на оне које 

су у читанци и лектири. Тако је у сам 

пројекат укључено много више ученика, а 

библиотекари и наставници су подстицали 

ученике на критичко мишљење и 

креативност. 

У реализацији активности Оштро 

Перце 2013/2014 учествали су 

библиотекари и наставници двадесет 

школа из Србије. 

 

Циљеви пројекта 

- промоција културе читања у 

школама и подстицање ученика на 

читање, 

- побољшање разумевања 

прочитаног и развијање критичког 

мишљења 

- развијање вештина писања и 

креативног писања и осмишљавање 

драмског текста са мотивима бајке 

- оспособљавање ученика за писање 

приказа књиге, позоришне представе и 

филма,  

- развијање медијске писмености, 

оспособљавање ученика за разумевање и 

креирање медијске поруке, 

- побољшање сарадње школских 

библиотекара и наставника у реализацији 

наставног плана и програма, 

- подстицање ученика на 

индивидуални рад и рад у групи, 

- развијање такмичарског духа код 

ученика, 

- промоција школске библиотеке као 

важног места за учење и развијање 

креативности ученика. 

 

Активности 

Оштро Перце је реализовано кроз 

три групе активности: 

1. Читање - активности усмерене на 

побољшање културе читања и развијања 

вештина читања и разумевања 

прочитаног. Ученици читају текстове, 

разговарају о њима са библиотекаром и 

наставницима.  

2. Писање - активности у вези са 

побољшањем писаног изражавања, 

ученици пишу приказе одређених 

текстова и на тај начин препоручују 

омиљене књиге вршњацима, и пишу текст 

на задату тему (прича, бајка, 

драматизација, вест, интервју, извештај, 

репортажа). 

3. Развијање медијске, инфор-

мационе и информатичке писмености 

ученика. Ученици упознају медијски језик 

и елементе различитих медија (позо-

риште, филм, телевизија, интернет...), 

упоређују садржаје различитих медија 

(књига, представа, филм) и креирају 

медијску поруку одређеног садржаја за 

одређену публику (фотографија, постер, 

плакат, драмска сцена, сликовница, 

стрип, вест, извештај, репортажа, 

интервју, мултимедијални приказ...) 
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Р е а л и з а ц и ј а  

Пројекат је реализован у три дела: 

током новембра и децембра 2013. 

ученици су читали препоручена 

књижевна дела, разговарали о њима са 

библиотекарима и наставницима и 

пратили лекције/упутства за израду 

приказа и илустровали омиљене 

приче/бајке.  

У јануару и фебруару 2014. године 

ученици су писали бајке и приче и 

драматизовали их, гледали су филмове и 

позоришне представе и писали 

компаративне приказе.  

У марту 2014. су израђивали су 

завршне радове: сликовнице, електронске 

(мултиме-дијалне) приказе дела и 

драматизације, новинарске текстове и 

постере/плакате. 

 

Наставни материјал 

За ученике и наставнике биле су 

припремљене лекције: 

1. Драма - упутства у драматизацији 

текста и припреми представе, као и за 

писање компаративног приказа драме и 

позоришне представе, и изради плаката и 

постера  

2. Новинарске форме – упутства за 

писање вести, извештаја, репортаже и 

интервјуа. 
3. Писменост, медији и комуникација 

– упутства за анализу и разумевање 

медисјке поруке, тј. креирања медијске 

поруке. 

Лекције су постављене на сајту 

Супер учење и биле су доступне 

учесницима током трајања програма. 

 

Такмичрски део програма 

Новина овогодишњег програма је и 

реализација такмичарског дела у два 

нивоа: 

1. Школски ниво - избор најбоље 

измењене и преуређене приче/бајке и 

илустрација, избор најбољег приказа 

приче, најбољег компаративног приказа и 

најбоље новинарске форме. 

2. Међушколски/национални ниво – 

избор најбољег стрипа, сликовнице и/или 

драматизације текста, најбољег компа-

ративног приказа и новинарске форме, 

најбољег плаката/постера и најбоље 

електронске (мултимедијалне) варијанте 

драматизованог текста или приказа 

одређеног књижевног дела. 

У ч е с н и ц и  и  п о б е д н и ц и  

У такмичарском делу програма 

учествовали су ученици 16 основних и 

две средње школе. Пројекат је 

реализовало петнаест наставника српског 

језика и књижевности, један наставник 

енглеског језика, шеснаест библиотекара, 

четрнаест наставника разредне наставе, 

психолог, асистент у настави и наставник 

филозофије  

Учесници су добили захвалнице, 

похвале и дипломе, а најбољи награде – 

књиге. Изабрани најбољи радови понели 

су титуле Оштро, Талентовано и Храбро 

Перце, укупно на школском нивоу 60 

радова, на међушколском 27. 

У завршном, трећем, кругу 

међушколског такмичења за млађе 

основце Најоштрије Перце освојио је тим 

млађих разреда ОШ „Милорад Мића 

Марковић“ из Мале Иванче, посебно је 

похваљен рад првог и трећег разреда - 

мултимедијални садржај „Бајка о бајци“, 

Најталентованије Перце припало је тиму 

првог разреда ОШ „Бранко Радичевић“ из 

Београда за мултимедијалну сликовницу 

„Бајка о лабуду“, а Најхрабрије Перце је 

добио тим четвртог разреда ОШ „Иво 

Андрић“ из Београда за мултимедијалну 

сликовницу „Пепељуга у 21. веку“. 

Додељене су и три награде за 

старије основце, као и награда 

Најуспешнији плакат, и Најхрабрије 

Перце у категорији средњошколаца. 

http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=12
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З а в р ш н и  с у с р е т  

Завршни сусрет је одржан 2. априла 

2014. у Америчком кутку у Београду, 

присуствовали су ученици и наставници и 

библиотекари десетак школа. Гости су 

били родитељи ученика, Биљана Пајић 

представник Гете института и Марија 

Вукосављевић из Издавачке куће 

„Одисеја“, која је поклонила књиге за 

награде најуспешнијим ученицима. 

Лагуна, Букленд и Креативни центар су 

се, такође, одазвали позиву Друштва и 

донирали књиге као награде за вредне 

ђаке.  

Присутне су поздравиле ауторке 

пројекта Анђелка Танчић и Слађана 

Галушка и подсетиле на ток активности и 

учеснике у овогодишњем циклусу. 

Представљени су најбољи радови, а 

Анђелка Танчић је уручила награде 

ауторима, ученицима. Награђени су 

говорили о току рада током пројекта. Оно 

што је посебно важно је да се свима јако 

допада идеја другачијег разматрања 

књижевног дела, представе или филма и 

да су уживали током израде илустрација, 

приказа, драматизација и презентација 

дела која су читали или у којима су 

глумили. Наставници и библиотекари су 

говорили о важности оваквих активности 

и потреби да се програм и даље одвија са 

новим елементима. 

Уз захвалнице за учешће у пројекту, 

наставници и библиотекари су добили 

потврде за стручно усавршавање у 

установи. 

Учесници су упознати и са 

истраживањем које организује Друштво 

школских библиотекра Србије у вези са 

информационом и медијском писменошћу 

ученика, наставника и библиотекара и 

позвани су да се прикључе истраживању 

и попуне упитник.  

 

Даљи ток овог сусрета одржан је у 

Народном позоришту. Учеснике је дочекао 

Драган Стевовић, управник Музеја 

Народног позоришта, показао им поставку 

Музеја разговарао са њима је о раду 

позоришта, а затим и повео у обилазак 

позорнице на великој сцени.  

Одушевљење појединих ђака је било 

толико да су се попели на позорницу и 

показали своје глумачке и играчке 

вештине и поручили: „Видимо се за 

неколико година поново на овој сцени“. 

А Оштро Перце ће поново бити са 

вама већ следеће године. 

 

Слађана Галушка, библиотекарка
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Пројекат Бајка 
 

Ученици и наставници наше школе су се 

прикључили пројекту Оштро Перце Друштва школских 

библиотекара Србије. Наставници разредне наставе, 

наставница енглеског језика и библиотекарка 

реализовали су пројекат Бајка са ученицима нижих 

разреда током марта и априла 2014. године. Током 

школске године ученици су читали приче и бајке, 

разговарали о њима, препричавали их и илустровали, 

а у марту 2014. отишли су и корак даље.   

Ученици I3/III3 су добили задатак да осмисле 

бајку у којој су јунаци њихови омиљени ликови из 

различитих бајки. Оживели су Снежану и Маћеху, 

Пепељугу и Успавану Лепотицу, Принца и Ловца и 

остале и дали им и неке своје особине, направили 

заплет и припремили текст „Бајка о бајци“ за сценско 

извођење. 

Илустровали су бајку, ликове, које глуме, и куће 

у којима живе. Две ученице осмог разреда су им 

помогле да направе цртеж шуме и Села Краљевства у 

коме се дешава радња бајке. 

 

Четвртаци су читали Пепељугу у две варијанте и роман Алиса у земљи чуда. Ученици 

IV3 писали су састав на тему „Са Алисом и Пепељугом“ и у договору са наставницом 

драматизовали две најуспешније приче, а затим их илустровали. Улоге у две драмске 

минијатуре имали су и њихови другови из II3. Представљамо текстове ових прича. 
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С а  А л и с о м  и  П е п е љ у г о м  

Био је облачан и необично миран дан. Шетала сам стазом кроз шуму и одједном 

угледала необичну машину. На њој су била три дугмета: плаво, зелено и жуто, а испод њих 

је писало: Прошлост, Садашњост и Будућност. Питала сам се шта ли то значи и притисла 

зелено дугме. Створила сам се на пољани плавкасте боје, на којој је трчала једна 

девојчица и завиривала у љубичасто жбуње. Кад ми се приближила, питала сам ко је и шта 

ради, а она је рекла да је Алиса и да тражи белог зеца. 

- Ја сам Сандра. Где се налазимо? Знаш ли где је моја кућа? – питала сам ја. 

- Ово је пут трагања у Земљи чуда. Не знам где је твоја кућа, али ако нешто тражиш, 

можеш са мном да наставиш пут. 

Дуго смо ходале и дошле до старе куће испред које је једна прелепа девојка хранила 

разне животиње и разговарала са њима. 

- Здраво. Ко си ти? – питале смо. 

- Зовем се Пепељуга и тражим хаљину за бал, дала сам храну животињама, а оне су 

ми казале да наставим овим путем. 

Заједно смо наставиле путовање и наишле на неко чудно и тужно дрво које нам је 

рекло да ако пронађемо злог миша и учинимо да нестане, Пепељуга ће добити хаљину. 

Пристале смо. Стигле смо до дворца, ту је живео велики зли миш који је мучио своје слуге. 

Имао је златан штап са дијамантом на врху. 

- Треба да му отмемо штап, у њему је магија – рекла је Алиса. 

- Алиса и ја ћемо привући пажњу и одвојита га од штапа, а ти, Пепељуго, узми штап – 

рекла сам и оне су се сложиле. 

Успеле смо, Пепељуга је одмах поломила штап и нестао је и дворац и све у њему. 

Вратиле смо се до дрвета, било је весело и из своје крошње је извадило белу светлуцаву 

хаљину. Биле смо срећне, али и тужне што се растајемо. Пепељуга је отишла на бал, а 

после неколико дана Алиса и ја смо чуле вест да су се Принц и Пепељуга венчали. 

Пешачиле смо и даље и дошле до раскрснице са које су водила два пута: Будућност и Кућа 

белог зеца. Помислила сам да Бућност води до моје куће и хтела да скренем, али ме је 

Алиса погледала молећиво и решила сам да наставим пут са њом и да јој помогнем у 

потрази. На путу су се појавили неки каменчићи. Алиса је била радознала, узела је један и 

бацила га. Све је постало бело. 

Алиса и ја смо се нашле на двору где је Пепељуга владала. Мислиле смо да ће нам се 

обрадовати, али она је постала зла принцеза и кад нас је видела, наредила је слугама да 

нам одрубе главе. Тада се појавио Принц. Схватио је каква је његова жена и отерао је са 

двора на други крај Чаробне земље. Алиса и ја смо биле његови гости, а најчудније је било 

што је Принц имао кућног љубимца - белог зеца. Након неког времена Принц се оженио 

Алисом, били су срећни и добили су кћи Магдалену. 

Остала сам на двору да живим са њима, нисам могла да нађем пут у Будућност, као 

да је нестао после оног дана када смо га Алиса и ја виделе. Пар дана после Магдалениног 

30. рођендана, Алиса, моја пријатељица, је умрла. Наредног дана стигла је вест да је 

умрла Пепељуга, која је постала позната кројачица и правила фантастичне хаљине и 

живела срећно далеко од двора. Видела сам је неколико пута након догађаја на двору, 

кајала се због оне наредбе, али то је било потребно да би наставила свој прави пут. 

Те ноћи у сну, вила ми је рекла да сам у Земљи чуда била због Алисе и Пепељуге, а 

сад кад њих нема, морам се вратити кући, у будућност. 

- Шта ће бити са Магдаленом, како њу да оставим? – питала сам. 

- Не брини, она ће бити добро – одговорила је вила. 

Кад сам се пробудила знала сам да је дошло време за повратак кући. Поздравила сам 

се са Магдаленом и Принцем и кренула на пут. Чим сам помислила на кућу преда мном се 

појавила она необична машина са три дугмета. Овог пута сам притисла Будућност. 

Из сна ме буди киша. Погледам око себе. 

- Све је исто. Па то сам ја, као пре одласка у Земљу чуда – радујем се. 

Испред куће ме чека рођака Магдалена, која баш личи на ону другу Магдалену. 

Причам јој о путовању, посматрамо звезде, а са неба се осмехују Алиса и Пепељуга. 

 

Сандра Павловић IV3 
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С а  А л и с о м  и  П е п е љ у г о м  

Једног лепог дана седео сам у библиотеци и читао бајке. Одједном се зачуо грозан 

звук, отворио се прозор и улетео је торнадо, завртело се све, и књиге и ја смо јурили 

далеко далеко... Торнадо нас је однео у неку необичну земљу у којој је све било некако 

испремештано. Свуда око мене биле су бајковите шуме и планине, језера и мора, кућице и 

куле, замкови и дворци. Фантастична бића и ликови из бајки шетали су тужни, јер су 

одвојени од својих прича. Нису знали како да се у њих врате. 

Упознао сам две девојчице, Алису и Пепељугу и разговарао са њима. 

Алиса: Да ли знаш шта се десило са нама? 

Матеја: Торнадо је ушао у библиотеку и измешао ликове и догађаје из књига бајки. 

Пепељуга: О, то је страшно, сада ће све бити другачије, деца неће знати шта се 

стварно десило у бајкама, шта је добро, а шта зло. 

Матеја: Како могу да вам помогнем? 

Алиса: Треба нам још један торнадо који ће нас све вратити у библиотеку, умеш ли да 

га направиш? 

Матеја: Не, али можемо да потражимо некога да нам помогне. Хајде да видимо каква 

је ово земља и ко, уствари, живи у њој. 

Онда смо кренули што даље од призора из бајки. Ходали смо дуго, дуго. И после 

много много времена дошли смо до предела који је изгледао обично и стварно. Било је 

дрвећа и траве и жбуња и разних животиња. Пред нас је искочио један медвед и почео да 

режи.  

Медвед: Зашто сте 

дошли овде? Шта тражите у 

нашој земљи? 

Пепељуга: Извините, 

случајно смо доспели овде и 

не знамо како да се вратимо. 

Алиса: Да ли умеш да 

направиш торнадо? То би нас 

вратило. 

Матеја: Ако нам 

помогнеш да се вратимо, 

земља ће опет бити само 

ваша. 

Медвед: Пронађите 

пчеле, оне су нестале кад сте 

се ви појавили, донесите 

меда и ја ћу вам помоћи. 

Наставили смо пут и 

размишљали где се крију 

пчеле. Пепељуга се сетила 

да потражимо биљке које 

цветају и сачекамо да се појаве пчеле. Алиса је извадила из џепа колачиће и рекла да су 

то цветни колачићи дивног мириса који ће сигурно привући неку пчелу. Ставила их је на 

траву, а ми смо се сакрили иза дрвета. И пчеле су почеле да долазе. 

Пепељуга је преговарала са пчелама и обећала да ћемо нестати чим добијемо мед. Ја 

сам носио огромни ћуп и предао га медведу и он је испунио обећање. Сакупио је остале 

медведе, сви су јако режали и направили вртлог са којим смо полетели. Пчеле су нам 

показивале пут. 

Летели смо све до Србије и стигли у нашу библиотеку. Ликови су пронашли своје 

приче, све делови бајки су били на правом месту. Све књиге сам поставио на полице, тамо 

где треба да буду. Био сам срећан што што смо се вратили. Био сам и мало тужан, јер 

нисам више са ликовима из бајки. 

Али, кад пожелим да се дружим са њима, узмем књигу и читам. 

 

Матеја Матејић IV3 
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„Пепељуга у 21. веку“ је текст који су 

саставили ученици IV2 и припремили за сценско 

извођење. На часовима ликовне културе 

илустровали су текст бајке и цртали костиме за 

женске ликове. Посебно је успешан цртеж ТВМ3 

и студија Мали Замак. Део комада „Пепељуга у 

21. веку“ дешава се у дискотеци, на балу, па су 

ученици IV2 одабрали и музику за плес - 

композиција „У ритму музике за плес“ групе 

Прљаво казалиште. 

У свим одељењима почеле су пробе, 

припрема костима и израда сценографије. 

Ученици су вежбали у учионицама и школском 

дворишту и крајем марта извели претпремијере 

које су наставници и библиотекар снимили. 

Од тог материјала настале су ППТ 

презентације, које су постављене на сајт школе. 

У такмичарском делу програма Оштро Перце 

освојили смо награду Најоштрије Перце за 

најбољу мултимедијалну презентацију бајке. 

У наставку пројекта у активности се 

укључила и наставница енглеског језика. Кроз 

интердисциплинарни приступ теми ученици су 

развијали читалачку и медијску писменост. 

На часовима српског језика, ликовне 

културе, музичке културе, физичког васпитања, енглеског језика и слободних активности, 

показали су креативност и створили одличне текстове, а онда и илустрације, костиме и 

делове сценографије за своје бајке.  

Ученици IV2 у 

учионици после 

успешно изведене 

плесне нумере. 

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/bajke/
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П р е м и ј е р е  

Април су обележиле позоришне премије.  

У Поповићу су 9. априла 2014. ученици комбинованих одељења I3/III3 и II3/IV3 извели 

представу за ученике нижих разреда из Мале Иванче и предшколце из Поповића. 

Представи су присуствовали и сви чланови Стручног већа разредне наставе. Гледаоци су 

видели нове варијанте два дела: Бајка о бајци и Са Алисом и Пепељугом. Представа је 

одржана у једној од учионица, посебно уређеној одговарајућим елементима сценографије. 

Додатни визуелни и звучни ефекти и изванредни костими, као и млади глумци, одушевили 

су публику. Обе представе се разликују од првобитне поставке, Бајка о бајци је добила и 

део на енглеском језику, а комад Са Алисом и Пепељугом пар нових ликова. 

У Малом Пожаревцу су ученици IV2 извели представу за ученике првог, другог и 

трећег разреда, као и за све чланове Наставничког већа. Новина у овом веселом комаду 

био је позив гледаоцима да се прикључе забави у Малом Краљевству и заједно одиграју 

један плес. Одлични костими, ликовни радови ученика, аудио визуелна презентација и 

разиграни глумци – одлике су ове успешне изведбе. 

Од интегралних текстова и фотографија са премијера направљене су сликовнице, те 

се сада ове драмске бајке, осим што се гледају и слушају, могу и читати. Сликовнице су на 

сајту школе и на најбољи начин презентују постигнућа ученика и наставника.  

Посебна вредност овог пројекта је што су сви ученици ових одељења укључени у 

припрему текста, израду илустрација, плаката, костима и сцене и имали улоге у сценском 

извођењу, а за ученике I3/III3 и II3/IV3 део активности се одвијао на заједничким часовима 

оба одељења и у сарадњи наставница разредне наставе и библиотекарке.  

Премијере су биле веома успешне, ученици и наставници у публици, и сами 

реализатори, оценили су ток пројекта и коначне резултате одличнима. После представе 

учесници су писали саставе на тему „Представа у нашој школи“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ове представе су биле инспирација и за ученике других одељења да осмисле сличне 

активности. Ученици IV1 су са наставницом енглеског језика и библиотекарком почели да 

припремају за извођење текст бајке Sleeping prince/Успавани принц. Једна ученица III2 

написала је драмски текст Живот и мода, уз помоћ ученика IV2 и наставнице и 

библиотекарке дорадила. Оба текста су писана тако да у извођењу учествују сви ученици, 

а премијере ће бити изведене крајем школске године. 

Слађана Галушка, библиотекарка 

Свако је писао своју бајку, а онда 

смо из сваке узели помало и саставили 

једну нашу бајку. Ликови имају наше 

особине, па су ту и балерина и спортиста 

и ловац... На часовима ликовног смо 

правили плакат и делове костима... 

На пробама смо све лепо 

припремили, али на премијери смо били 

стегнути. Срце ми је јако лупало, 

плашила сам се да ће се публика смејати 

ако нешто погрешим. После прве сцене је 

било лакше и онда сам играла без 

страха. И моји другови су били одлични. 

Ова представа је важна за нас, јер смо 

показали да умемо и да смислимо бајку и 

да је одглумимо и да можемо да урадимо 

све што и друга деца кад пожелимо. 

 
Јована Будимкић III3 

Писали смо бајку на часовима 

српског језика и слободних активности. 

На крају је библиотекрка исправила 

грешке. Знали смо ко има коју улогу, 

па је свако цртао свој костим на 

часовима ликовног... 

Дошао је и дан премијере. Раније 

сам стигао у школу, окупили смо се сви 

у сали и вежбали. После пробе ушла је 

публика. Био сам уплашен. У првој 

сцени ми је било најтеже, после је све 

ишло по плану. На крају смо причали о 

представи, а ја сам добио похвале 

другова и наставника из публике. Био 

сам веома срећан. Док смо спремали 

представу све ми се много свидело и 

било је веома забавно. 

 
Михаило Ићитовић IV2 

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/bajke/slikovnice.html
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Ученици I3/III3 и II3/IV3 су направили постере за своје представе. Цртеже, илустрације 

бајки, су исекли и делове лепили на хамеру, затим додали цртеже и текст - најаву 

представа. 
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Две ученице VII2 помогле су друговима из IV2 да направе постер за представу у Малом 

Пожаревцу. 
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На тему Бајка ликовне радове су радили и ученици петог разреда. 

 

 

Милица Митрашиновић V1 

Анђела Марковић V1 


