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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

У новом броју Чаролија можете прочитати прилоге о активностима у првом 

полугодишту школске 2014/2015. године: заједнички часови ученика нижих разреда, 

часови тематске наставе и угледни часови. 

Ученици VII1 и VIII1 пишу о посети Сајму књига, а ученици VIII2 о посети Скупштини 

Србије, Новом двору и Народном позоришту.  

Посебне стране су посвећене обележавању Међународног дана писмености, Дечије 

недеље, Нове године и Светог Саве. 

Љиљана Вићовац пише о активностима у IV2 и посебно о сарадњи са родитељима у 

оквиру Дана отворене школе. 

 

Читајте и уживајте! 

Редакција 
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Дешавања у школи 

П и с м е н о с т  и  ј е з и к  

Ове године су Међународни дан 

писмености и Дан европских језика 

обележени у Србији заједничким актив-

ностима на тему „Језик и писменост” у 

оквиру манифестације „Дани европске 

баштине” 2014. Циљ је био да се скрене 

пажња стручне и шире јавности на значај 

писмености и језика, њиховог очувања, 

као и на потенцијал који носи ово богато 

и разноврсно наслеђе. 

 

Ми смо се придружили овој 

манифестацији, наставници српског и 

страних језика, историје, ликовне 

културе, информатике и рачунарства, 

грађанског васпитања и веронауке и 

библиотекар одржали су часове у вишим 

разредима на тему писмености, језика и 

комуникације. 

 

Они су упознали ученике са 

активностима које ће се одвијати кроз 

школске пројекте у вези са читалачком, 

информационом и медијском писменошћу 

током целе школске године. 

 

Библиотекар је одржао часове на 

тему писмености и са ученицима од првог 

до четвртог разреда, у школи и у Градског 

библиотеци у Малом Пожаревцу, и 

разговарао са њима о важности 

писмености, а онда су ученици читали 

краће текстове. 

На часовима ликовне културе 

ученици су израдили већи број ликовних 

радова у складу са темом (историјат 

писма и језика, Винчанска култура, Вук и 

Доситеј, Свети Сава...), на којима су 

симболично била приказана стара писма, 

настанак и развој писма и живот и рад 

великих људи и писаца у српској 

историји. 

 

 

Било је ту и руна и клинастог писма, 

глагољице и готице, азбуке и абецеде, 

али и примера неких других писама.  

Од многобројних ликовних радова 

изабрани су најлепши и крајем септембра 

направљена је изложба у холу школе, 

која је трајала до 10 октобра. 

 

Слађана Галушка, библиотекарка 

Нада Аранђеловић, наставница 
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Тамара Станковић VII2 Милица Милутиновић VII2 

Александра Илић VIII2 
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Заједнички часови 

П р в и  и  т р е ћ и  р а з р е д  

Заједнички часови ученика свих 

одељења првог и трећег разреда одржани 

су 17. септембра 2014. године у 

Поповићу. Реализовани су као часови 

тематске наставе „Љутито мече“, којом су 

повезани садржаји више наставних 

предмета: српски, језик, ликовна култура 

и слободне активности. 

Задаци часова били су: 

- развијање и неговање колективног 

духа, 

- оспособљавање ученика за рад у 

пару и групи, 

- развијање креативности: израда 

рама за слику, илустрација песме 

- увежбавање и усавршавање 

гласног читања и стицање сигурности у 

јавном наступу, 

- вредновање активности. 

Прва два часа (ликовна култура) 

одржана су у холу школе. Учитељи су 

поздравили ученике и најавили 

активности. Ученици су распоређени у 

групе и материјал за рад који су донели, 

поставили су на клупе. Добили су 

упутства за рад и започели израду 

задатака: 

Први разред - израда омиљене 

животиње од различитог материјала: 

пластелин, колаж папир, чачкалице, 

вуница, листови, гранчице... 

Трећи разреда – израда рама за 

слике од различитог материјала: картон, 

колаж папир, крпице, вуница, сламчице... 

У веселој атмосфери игре, 

маштовитости и сарадње ученци су, уз 

малу помоћ наставника, успешно урадили 

све задатке: обликовали пластелин, 

сецкали потребни материјал, лепили, 

састављали, дорађивали, цртали, бојили. 

Чланови сваке групе су од готових 

радова поставили мале изложбе да их 

виде и остале групе, а следећи корак 

била је естетска анализа радова. И 

ученици и наставници су похвалили све 

израђене радове. 

Два часа српског језика одржана су 

у учионици, након одмора и ужине. 

Наставници су разговарали са ученицима 

о важности изражајног читања и 

рецитовања, затим су сви одслушали како 

глумац говори песму „Љутито мече“. 

 

Онда су ученици трећег разреда 

читали и рецитовали песму на свој начин, 

а сви ученици, уз помоћ наставника, 

анализирали стихове песме, која се деци 

веома допала и у којој су препознали 

ситуације из живота људи. 

Часови су завршени вредновањем 

активности. Како је ово сусрет ученика из 

три објекта школе, то је била прилика и 

да се ученици боље упознају, посебно 

прваци. Сваки ученик се представио 

друговима и говорио да ли му се свиђа 

оваква врста дружења, а онда је оценио 

колико је био успешан у решавању свог 

задатка. Сви су се сложили да им је било 

веома лепо, да су часови ликовног 

занимљиви и да су сви добро урадили 

своје задатке. Ученици трећег разреда су 

рекли да треба још да вежбају 

рецитовање и да су ови часови важни, јер 

могу да говоре пред публиком. 
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Д р у г и  и  ч е т в р т и  р а з р е д  

Заједнички часови ученика свих 

одељења другог и четвртог разреда 

одржани су 18. септембра 2014. године у 

Поповићу. Реализовани су као часови 

тематске наставе „Позориште“, којом су 

повезани садржаји више наставних 

предмета: српски, језик, ликовна култура 

и слободне активности. 

Задаци часова били су: 

- развијање и неговање колективног 

духа, 

- оспособљавање ученика за рад у 

тиму, 

- развијање креативности: 

илустрација текстова и израда 

лутака/маски за представу 

- извођење представе и стицање 

сигурности у јавном наступу, 

- вредновање активности. 

Ученици II3/IV3 и учитељица Ружа 

дочекали су другаре из Малог Пожаревца 

и Мале Иванче и њихове учитеље, а онда 

су заједно припремили простор у холу 

школе за извођење часова ликовне 

културе. Учитељи су најавили активности 

и истакли циљеве заједничких часова. 

Затим су формиране групе и ученици су 

поставили материјал за рад, који су 

донели од куће, на клупе. 

Добили су од учитеља инструкције 

за израду ликовних радова и у складу са 

текстом који треба да драматизују 

правили су лутке, маске и илустрације 

текстова, цртеже као елементе сцено-

графије. Повремено су читали делове 

текста ради уочавања карактеристика 

ликова и успешне израде лутака/маски и 

ради увежбавања улога. Учитељи су 

пратили рад ученика и по потреби 

помагали. 

Следећи део активности одвијао се у 

учионици у којој је део уређен као 

позорница за извођење луткарске 

представе. Ученици сваког одељења 

посебно извели су своју представу, II1 - 

„Бео зуб-здрав зуб“, Ирена Златковић, II2 

и II3 - „Тужибаба“, Душан Радовић, IV1- 

„Три прасета“, Луција Тасић, IV2 и IV3- 

„Чик погодите због чега“, Добрица Ерић. 

 

Један ученик би најавио одељење и 

представу, ликове и глумце. У атмосфери 

луткарског позоришта са глумцима иза 

завесе изведено је пет представа, а 

ученици II2 направили су сценско 

извођење са маскама и костимима. Деца у 

публици су наградила аплаузом све 

извођаче, а онда су разговарала са 

библиотекарком о утисцима. То је била 

прилика и да се ученици боље упознају, 

свако се представио својим друговима и 

казао шта му се допало, а шта није. У 

правој дискусији ученици су проценили 

колико су били успешни у изради 

задатака, посебно драмског дела. Неки су 

имали трему, неки нису добро научили 

текст, неки нису могли да подигну своју 

лутку довољно високо да би се видела, 

али свима се свиђа овакаво учење и 

дружење. Најбоље лутке, маске и костиме 

и целокупни ток представе били су 

похваљени. 

И на крају успешног и веселог 

школског дана сви ученици су добили 

домаћи задатак да напишу кратак састав 

о томе како су се провели у Поповићу на 

заједничким часовима. 

 

Ксенија Илић, наставница 

Гордана Косанић, наставница 

Слађана Галушка, библиотекарка 

 

Александра Илић VII2 
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Д р у ж е њ е  у  П о п о в и ћ у  

Дан дружења са другарима из 

Поповића и Малог Пожаревца нисмо 

могли да дочекамо. Били смо много 

нестрпљиви. Унапред смо знали да ће 

нам бити лепо. Пуно деце, мојих 

вршњака на истом месту. 

Дружење је почело заједничким 

прављењем лутака за луткарску 

представу. Свако од нас је донео 

потребан материјал и рад је увелико 

био у току. Ја сам правила прасе - 

Буцка. Прво сам узела картон и 

оловку и на картону нацртала прасе. 

После сам узела маказе и искројила 

прасе. Платно сам залепила на прасе 

и тако га полако облачила. Парче 

сунђера постало је нос. Била је то 

лепа лутка. Када су сви завршили 

радове, почела је глума. Знојили смо 

се иза паравана док смо држали 

лутке, јер су нам руке биле високо 

подигнуте. Али, осмех са лица нисмо 

скидали. Време је брзо пролазило. 

Волела бих да се састајемо са 

другарима више пута у току године. 

 

Тамара Трајковић IV1 

 

Ученици IV2 
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Л у т к е  з а  п р е д с т а в у  

Када смо отишли у школу у 

Поповић, прво смо седели и причали са 

другарима. Затим су нам учитељи 

објаснили шта данас треба да радимо. 

Подељени у групе, правили смо луткице 

за представу, коју смо одабрали да 

изведемо пред осталим одељењима. Ми 

смо правили три прасета, мама Гицу, 

лисицу и сову. Користили смо дрвене 

гранчице, стару одећу као крпице, 

лепак и картон. Било је пуно лепих 

луткица. Када је све било готово, 

глумили смо. 

Свима је било лепо у Поповићу. 

 

Марина Радосављевић IV1 

П р е д с т а в а  Т р и  п р а с е т а  

Једног јутра кренули смо аутобусом у Поповић. Када смо стигли, лепо су нас 

дочекали. Дан пре него што смо кренули, договорили смо се шта ћемо правити. Када смо 

стигли цртали смо маске које ћемо користити за луткарску представу „Три прасета“. Ја сам 

цртао кућу, а унутра три прасета који стоје на вратима и прозорима. Требало је да 

представим место где се одвија разговор прасића. А затим смо глумили. Мислим да смо 

могли боље да померамо лутке, али, ипак, било је добро. 

Мени се овај дан јако свидео. Једва чекам следећи одлазак. 

 

Давид Васиљковић IV1 

 

 Ученици II2 
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Дечија недеља 
 

Од 6. до 10. октобра 2014. године 

Дечија недеља је обележена разноврсним 

образовним, културним и забавним 

програмима. На заједничким часовима са 

наставницима и на састанку Ђачког 

парламента, библиотекар и педагог школе 

разговарали су са ученицима виших 

разреда о дечијим правима, али и о читању 

и учењу.  

Ученици виших разреда су на 

часовима ликовне културе израђивали 

радове на тему Дечија недеља. 

Са ученицима петог разреда педагог је 

одржала радионицу „Како разумети 

сопствена осећања“. 

Ученици трећег и четвртог разреда и 

њихови наставници из Мале Иванче, Малог 

Пожаревца и Поповића посетили су Градску 

библиотеку Сопот и Центар за културу 

Сопот. Ученици су се упознали са радом 

Библиотеке, фондом књига дечијег 

одељења, разгледали су нова издања и 

понешто прочитали. У Центру за културу су 

гледали дечију представу „Ивица, Марица и Славица“. 

Ученици су о посети Сопоту разговарали са библиотекаром школе и о дешавањима и 

утисцима писали саставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошао је дан када смо ишли у Сопот. Видели смо много занимљивих и поучних 

књига у библиотеци и научили смо нешто о нашем првом романописцу Миловану 

Видаковићу, чије име Библиотека носи. Били смо задивљени представом коју смо 

гледали у Центру за културу. Осећали смо се као да смо спавали и сањали диван 

сан. Овај дан нам је био испуњен лепим догађајима. Сваком детету бих предложила 

да иду у библиотеке и позоришта, стичу знање и образовање и испуне своје дане 

лепим и поучним стварима. 

Ученици IV1 

 

 
У понедељак смо сви отишли у Сопот. У аутобусу је била гужва, било је 

педесет ђака из Поповића, Мале Иванче и Малог Пожарвца. Гурали смо се, али смо 

поштовали правила лепог понашања. У Сопоту смо прво прошли кроз пијацу и ја 

сам се скоро сударила са својом баком која живи у Бабама. Онда смо чекали испред 

пекаре да они, који нису понели храну, нешто купе. Кад смо стигли до Центра за 

културу, поседали смо на клупице да доручкујемо. Онда смо ушли у Библиотеку. 

Једна љубазна библиотекарка нам је рекла како се Библиотека зове, како је 

настала и ко је саградио. Онда смо се ми представљали и причали о себи и научили 

смо да не треба прекидати друге док говоре. После смо разгледали књиге. Мени се 

највише свидела књига „Свет једнорога“. После обиласка Библиотеке, гледали смо 

представу „Ивица, Марица и Славица“ у Центру за културу. Представа ми се јако 

свидела. Није трајала дуго, па смо имали времена да одемо у посластичарницу. 

Тулумбе су биле веома укусне.  

Једва сам чекала да се вратим кући и да испричам родитељима како сам се 

провела у Сопоту. 

Сузана Стевановић IV3 
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Теме о којима се разговарало са 

ученицима нижих разреда биле су и: здрав 

живот, учење, улога породице у учењу и 

развијању навика здравог живота. Ученици 

су стицали нова знања у вези са здравом 

храном и важношћу физичког вежбања, 

бавили се спортским активностима, писали и 

цртали на ове тему.  

У IV1 организован је дан замене улога 

наставника и ученика. Тамара Трајковић је 

предавала лекцију „Међед, свиња и лисица“, 

народна приповетка. Прочитала је текст, а 

затим користећи питања из Читанке, 

разговарала са ученицима о прочитаном. 

Издвојила је тематске целине и бележила их 

на табли. Затим су сви ученици читали 

приповетку. Михаило Милетић је држао час 

математике Писмено сабирање, утврђивање. 

Као учитељ сам је за своје другаре одабрао 

задатке, које су радили на табли. На крају 

часа дао је пет задатака који су ученици 

радили у свескама, проверио је решења и 

најбоље наградио одличним оценама. Давид 

Васиљковић је држао час природе и 

друштва, Рељеф Републике Србије, утврђи-

вање. Прво је прегледао домаће задатке, 

неколико ђака је прочитало занимљивости о 

реци или планини о којој су писали. Затим су 

ученици излазили испред карте и показивали тражене појмове. Часови су били занимљиви 

и за ученике који су држали час, као и за остале ученике. По њиховим речима највише их 

интересовало како ће другари,учитељи, проценити њихово знање. Заједничка жеља је да 

се овакви часове понове. 

У четвртак и петак (9. и 10. октобра) у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу 

организована је трибина за родитеље ученика нижих разреда с циљем да се побољша 

сарадња између школе и родитеља и родитељи позову да се више укључе у активности 

школе. Родитељи, ученици и наставници, педагог и библиотекар окупили су се у школском 

дворишту и разговарали о томе колико времена родитељи проводе са својом децом, шта и 

колико читају са њима, да ли деца разумеју то што прочитају, колико родитељи имају увид 

о томе шта мучи њихову децу. Закључак скупа био је: да би ученици постигли боље 

резултате у учењу, потребна је већа 

ангажованост родитеља у праћењу рада 

деце и боља сарадња између школе и 

родитеља.  

На крају ове недеље ученици, 

другог, трећег и четвртог разреда 

припремили су пригодан програм за 

нове другаре, прваке, који су тако 

свечано примљени у Ђачки савез. Новим 

првацима старији другари су пожелели 

да буду успешни и добри ђаци, а након 

приредбе, сви заједно су испред школе 

цртали своју породицу. Ученици у Малом 

Пожаревцу су програм извели у огранку 

Градске библиотеке Сопот. 

 

Гордана Косанић, наставница 

Слађана Галушка, библиотекарка 
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Т е р е н с к а  н а с т а в а  

Током Дечије недеље за ученике из Поповића учитељице, вероучитељ и родитељи су 

организовали теренску наставу. Прво су посетили манастир Тресије на Космају. Обишли су 

манастирске просторије и задржали се у звучној капели. Ту су ученици монаху 

изрецитовали неколико песмица, а онда наставили пут до Баба. Посетили су једно 

домаћинство, у коме је бака показала легло пилића и испричала како их негује и чиме их 

храни. Дека је испричао како чува прасиће. Следио је обилазак околине, одлазак до 

Кантри клуба, у чијој близини је и обновљени манастир из 15. века, а затим повратак у 

Поповић. Деца су била одушевљена теренском наставом, изјавили су да су много тога 

научили и видели по први пут. Договорено је да се на пролеће понови овакав дан са 

другом дестинацијом. Ученици другог и четвртог разреда су писали литерарне радове о 

активностима током тог дана.   

Ружица Будимкић, наставница 

Д а н  у  п р и р о д и  

Једног сунчаног дана са друговима и учитељицама ишли смо на излет у Бабе. Возили 

су нас вероучитељ и родитељи. Прво смо отишли у Манастир Тресије. Тамо нам је 

вероучитељ причао о манастиру и рекао да га је саградио Деспот Стефан Лазаревић, а 

затим смо отишли у неку собу где се наши гласови смешно чују. Путовање смо продужили 

до Баба, где живе моји бака и дека. Код њих у дворишту смо направили паузу. Ужинали 

смо оно што смо понели, а онда нас је бака послужила колачима и соком. Док су старији 

разговарали, ми смо се играли, јер је бакино двориште велико и травнато. Онда смо се 

возили до водопада. Он је мали, али је веома леп. Ту нам је деда испричао да су Турци 

озидали потпорни зид водопада и ту су долазили да се освеже и окупају. Након тога смо 

отишли до воденице, а учитељица нам је објаснила како се некада млела пшеница. 

Сазнали смо чему служе одређени предмети у воденици. У близини је кућа стара 109 

година и у њој смо видели много старих ствари које су се некада употребљавале у кућама.  

Кантри клуб, његове терене и манастир у близини, погледали смо из аутомобила, јер 

је почела да пада киша. Свима је било жао што морамо да се вратимо у школу. Сви смо 

рекли да смо задовољни излетом и да смо неке ствари видели по први пут и научили нешто 

ново. Учитељице, вероучитељ и родитељи су нам обећали још овако занимљивих и дивних 

дана. Ми их држимо за реч. 

Јована Будимкић IV3 
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Тематска настава 

Јабука 
 

Дан јабуке обележили су ученици 

трећег и четвртог разреда и њихови 

наставници у Малој Иванчи кроз часове 

тематске наставе, 20. октобра 2014. 

Дружење је започело разговором о 

јабуци, а затим су ученици гледали 

презентацију у вези са гајењем јабуке и 

начином на који се она користи у 

исхрани. 

Подељени у групе ученици су 

добили задатке: увежбање текста приче 

„Мала црвена кућа без врата и прозора“ и 

„Прича о јабуци“, које ће касније 

изводити као луткарску представу, и 

израда лутака; читање текстова које ће 

касније препричати својим другарима и 

израда плаката за текстове „Златна 

јабука“, „Легенда о Виљему Телу“, „Адам 

и Ева“ и „Њутнова јабука“.  

На часу музичке културе обрађена је 

народна песма „Дуње и јабуке“. На часу 

ликовне културе ученици су правили 

луткице за представу, плакате и беџеве у 

знаку јабуке. 

 

Следило је извођење представа, а 

онда, на часу физичког васпитања, 

ученици су се испробали у елементарним 

играма са јабукама: плес у пару с јабуком 

на челу која не сме испасти, ношење 

јабуке на глави и једење јабуке на концу. 

У евалуацији тематског дана 

ученици су рекли: 

Данашњи дан је најлепши дан у 

школи, у месецу октобру. 

Било је дивно, мада смо мало 

стрепели да ли ћемо успети да увежбамо 

читање текста који је требало да глумимо. 

Од свих активности глума ми се 

највише допала. 

 

Ја ништа не бих мењао, ни додао, 

али бих предложио да следећи тематски 

дан буде везан за спорт. 

Јабуке које су учитељице купиле 

биле су баш слатке. 

Научили смо доста тога о јабуци што 

нисмо знали: здрава је и у себи садржи 

витамин Ц. У себи садржи 90% воде. 

Има 8 000 врста јабука. Јабука 

испушта етилен. Најтежа јабука је тешка 

1500 грама. 
 

Гордана Косанић, наставница 
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Спорт 
 

Ученици другог, трећег и четвртог 

разреда у Малој Иванчи дружили су се и 

учили о спорту током часова тематске 

наставе Спорт, одржане у октобру 2014. 

На часу музичке културе ученици су 

учили песму „Ми смо спортисти“. 

На часовима физичког васпитања 

гледали су филм о елементима и техника-

ма игре пет спортова: фудбала, кошарке, 

рукомета, одбојке и тениса. Тако су учили 

о важности физичког вежбања и игре и 

њиховом повољном утицају на умни и 

интелектуални развој. Знање које су 

стекли ученици су применили кроз 

демонстрацију појединих елемената игре 

и надметање у свим овим спортовима. 

 

Своје интересовање за одређени 

спорт ученици су показали и кроз 

активности на часовима ликовне културе.  

 

Цртежом су представљали одабрани 

спорт - шта је потребно за бављењем тим 

спортом, на каквом се терену игра… 

Коментари у евалуацији показују да 

су се ученицима допале активности у току 

дана, да воле рад у групи и да добро 

сарађују са другима. 

 

Гордана Косанић, наставница 
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Мики Маус 
 

Ученици другог, трећег и четвртог 

разреда у Малој Иванчи обележили су 86. 

рођендан Микија Мауса, 18. новембра 

2014, на дан када се популарни лик из 

цртаног филма и стрипа први пут појавио 

у јавности 1928. године. 

Препознатљиви миш са белим 

рукавицама, црвеним шортсем и великим 

жутим ципелама рођен је у цртаном 

филму Волта Дизнија „Пароброд Вили“ и 

то је био први цртани филм који је имао 

тон. Мики се први пут појавио у боји 

1935. године. 

После приче о животу Микија Мауса, 

ученици су гледали филм у ком је 

дебитовао, а затим и цртане филмове 

новије производње у којима се појављују 

и ликови његове девојке Мини Маус, пса 

Плутона, пријатеља Паје Патка и Шиље и 

вечитог непријатеља Хромог Дабе. 

После тога ученици су, подељени у 

групе, радили задатке:  

- ученици другог разреда су бојили 

цртеже из бојанки, 

- ученици трећег и четвртог разреда 

су смишљали причу, правили стрип на 

основу приче, припремали драматизацију 

текста који прати цртеже. 

Онда су све групе презентовале 

ликовне и литерарне радове. Неколико 

ученика је извело по улогама 

драматизовани текст који су на часу 

написали. Ученици су претходног дана 

добили задатак да направе рођенданску 

честитку Микију Маусу, па су показали и 

те радове. Сви радови су касније 

постaвљени на пано у холу школе. 

Кроз ове активности ученици су 

развијали креативност, вештине усменог 

изражавања, комуникацију и сарадњу са 

друговима. 

Гордана Косанић, наставница 
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Угледни часови 

Н а р о д н а  т р а д и ц и ј а  –  З а н а т и  

П е к а р ,  п о с л а с т и ч а р ,  

б о м б о н џ и ј а  и  л и ц и д е р  

Угледни час у III1 одржан је 7. 

октобра 2014. године у Малој Иванчи. 

Циљеви и задаци часа: 

- стицање знања у вези са послом 

занатлија: пекар, посластичар, бомбон-

џија и лицидер 

- практична примена знања о 

производима ових занатлија 

- развијање креативности 

- развијање радозналости и смисла 

за уживање у свом раду. 

 

Ученици су се упознали са овим 

занатима на претходним часовима. Ово је 

био час утврђивања и примене стечених 

знања о занатима.  

 

Ученици су обновили раније стечена 

знања о занатима и начину израде 

производа праћењем презентације и 

разговором са наставником, затим су 

подељени у групе и свака група је добила 

задатак да направи производ свог заната. 

Група пекара је месила разне облике 

од теста, група бомбонџије је цртала своју 

бомбону, група лицидера је правила своје 

лицидерско срце, а посластичари су 

правили лимунаду. 

Час је био веома успешан, ученици 

су били вредни и заинтересовани за ове 

занате и у веселом расположењу решили 

су све задатке. 

На крају часа вође група су добиле 

мајсторске дипломе, а остали чланови, 

према својој активности, мајсторске 

дипломе или дипломе шегрта. 

 

Ксенија Илић  



Чаролије број 18 2015. година 

страна 18 

С р п с к и  ј е з и к  -  Б а ј к е  

У Поповићу, у одељењу II3/IV3, 

одржан је угледни час из српског језика: 

Бајке - Бајка о рибару и рибици и 

Пепељуга. Ученици оба одељења су 

говорили о значењу бајки које су читали, 

решавали задатке и одговарали на 

питања. О часу пише ученица IV3. 

У среду 17.12.2014. године у нашој 

учионици, на часу српског језика 

одржавао се угледни час за ученике 

другог и четвртог разреда. Тема часа за 

четвртаке је била Пепељуга. Ја јако 

волим ту бајку. Док смо се припремали за 

овај дан, прочитали смо четири верзије 

Пепељуге; српску народну бајку, бајке 

браће Грим и Шарла Пероа и драму 

Александра Поповића. Поредили смо 

бајке и причали о сличностима и 

разликама. Све верзије су јако 

занимљиве, али се мени највише свидео 

драмски текст зато што се у њему 

Пепељуга облачи као дама са постера. 

Ова бајка нас подсећа на основно дечије 

право да сва деца треба да имају срећно 

детињство, да живе уз своје родитеље и 

оне који их воле. 

За угледни час смо припремили 

стрип на текст бајке, сваки ученик је 

добио задатак да уради илустрацију, 

слику, и да преприча одређени део 

текста. На угледном часу смо одговарали 

на различита питања, која су била 

занимљива и нису била тешка. 

Тема за другаке је била Бајка о 

рибару и рибици. И њихова тема је била 

јако занимљива. Они су, такође, илустро-

вали своју бајку и писали текстове. 

На овом часу смо се сви лепо 

забавили и сви смо били активни. У 

учионици је било пуно наставних 

средстава и због тога ми се час јако 

свидео. Најинтересантније је било 

решавање укрштенице и цртање мапе ума 

у облику цвета. Поучно је било када смо 

проверавали своје знање тако што смо 

писали одговоре на питања која нам је 

учитељица дала. 

 

На часу су биле учитељице Тања и 

Лидија, као и педагог Наташа Демић. 

Мени се јако свидело то што су оне биле 

ту зато што волим да оно што научим и 

покажем пред другима. 

 

Јована Будимкић IV3 
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У учионици IV2 

Р а д и о н и ц а  

У оквиру Дана отворене школе 

у одељењу IV2 организована је 

креативна радионица за родитеље, а 

циљ је био да се родитељи упознају 

са начином рада и активностима 

детета на часу и да се укључе у рад 

школе. На часу ликовне културе 

ученици су имали задатак да 

насликају морско дно, а затим да 

осмисле причу везану за оно што су 

насликали. Родитељи су посматрали, 

давали инструкције, усмеравали рад 

свог детета уз сарадњу са 

наставником.   

Час је започео понављањем градива у вези са симболиком боја, затим је наставница 

објаснила тему и начин рада на часу и дала упутства за примену наученог у вези са 

симболиком боја. На крају часа ученици су представљали своје ликовне радове и причали 

кратку причу, а сви заједно су учествовали у естетској анализи радова. 
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Овим часом родитељи и деца доживели су школу као место где могу да изразе себе и 

покажу оригиналност и креативност. Радионица је била успешна, по мишљењу свих 

учесника. Остварена је активна сарадња родитеља и наставника и договорено је да се 

настави овакав облик сарадње и у другом полугодишту. 

 

Х е р б а р и ј у м  

На часовима чувара природе ученици 

су научили шта је хербаријум и на који 

начин се прави. Добили су задатак да 

сакупљају биљке. За сваку сакупљену 

биљку требало је да напишу назив, врсту 

којој биљка припада, кратак опис биљке. 

Ученици су били веома 

заинтересовани за рад и озбиљно су 

приступили задатку. Прикупили су биљке, 

пресовали их и описали. 

Када је сакупљено довољно биљака, 

на часу чувара природе, ученици, подељени 

у групе, правили су одељенски хербаријум 

и учили о биљкама из наше околине. 

 

Љиљана Вићовац,  

наставница разредне наставе 
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Месец књига 

Б и л и  с м о  н а  С а ј м у  

к њ и г а  

Када се спомене Сајам 

књига, то и није нека новост и 

догађај, бар би тако требало 

да је. За нас јесте, јер смо 

први пут ишли са школом, а и 

први пут уопште смо били на 

Сајму књига. Ово је наша 

прва и успешна мисија. 

Ишли смо петог дана, 

који је познат као школски 

дан, те је било много ученика 

из разних делова Србије. На 

самом почетку, Сајам књига је 

била немогућа мисија за нас, 

али смо се јуначки борили и изборили. Наставница енглеског језика, Марина, почела је ту 

причу о одласку на Сајам књига и укључила и наставницу српског језика, Данку, нашу 

драгу библиотекарку Слађану као и нашег педагога Наташу. Оне су чиниле неустрашиву 

четворку вођи у нашој авантури. Требао је да иде цело одељење осмог један, али, пошто је 

био радни дан, морао је неко да остане. На крају је одлучено да иду само ђаци који су 

својим школским успехом заслужили - нас шесторо из осмог разреда: Милица Бајић, 

Милица Ристић, Невена Ненадовић, Ана Марија Марковић, Урош Ђорђевић и наравно ја. Са 

нама су ишли и ученици седмог разреда: Јелена Марковић, Марија Бабић, Анђела 

Марковић, Урош Јовановић и Лазар Митрашиновић. До самог поласка је било неизвесно ко 

ће ићи, сви смо били узбуђени и нестрпљиви, напетост је расла из дана у дан, из часа у 

час. 

Напокон је освануо 31. октобар. Да, то је дан који ћу заувек памтити и помињати. Био 

је то прохладни четвртак, само ујутру мало сунчан, иначе је целог дана било облачно и 

хладно. Пошто је био школски дан, били смо на само прва два часа и, напокон, кренули у 

авантуру звану Београдски Сајам књига. Ластин аутобус је Из Мале Иванче пошао у 10 

сати, ми у њему и наставнице Марина и Данка, библиотекарка је ушла на Трошарини, а 

педагог нас је чекала на Сајму. Прва хала у коју смо ушли била је највећа хала на Сајму,а 

то је хала 1, где смо се задржали неких пола сата. Разгледали смо књиге, шетали, 

једноставно смо уживали. Интересантно је то што, чим смо дошли на Сајам, „изгубили смо 

се“, не ми ђаци, већ наставнице са нама, и поделили у неколико група. Онда смо се 

састали и заједно кренули у обилазак. После смо обишли халу 4 у којој смо се највише и 

задржали, посебно на штандовима дечијих књига и на штанду издавачке куће OXFORD чије 

књиге за енглески језик и ми користимо. Код Urban Readsа Милица и ја смо виделе наше 

омиљене књиге, али на енглеском језику. Сви, или скоро сви, имали смо списак жељених 

књига, па смо купили разне наслове: „Пепа прасе“, „Вицеви“, „Тајна девет соба“...  

Милица, Невена и ја смо кренуле поново у халу 1, неки су остали у хали 4, а неки су 

се ипак одлучили за пљескавицу по астрономској цени. 

Иако је напољу било облачно и хладно, ми смо унутра гореле, очи су нам се цаклиле 

а осмех нисмо скидале са лица, посебно док смо нас три биле у гужви пред Лагуном и 

чекале да Марчело потпише књиге које смо купиле. Књига су биле баш јефтине и сад ми је 

жао што нисам понела више новца, али добро, било нам је први пут... 

Након три најдивнија сата изашле смо на свеж ваздух и састали се са другом и 

трећом групом. А онда повратак кући. У аутобусу смо препричавали доживљаје са Сајма, 

показивали шта је ко купио и смејали се. 

Било је предивно и ја се захваљујем наставницама што су пристале да нас воде. 

Једва чекам следећи Сајам књига... 

Жељана Радовановић VIII1 
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Н а  С а ј м у  к њ и г а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Сајму је била велика гужва, тако да се неколико пута десило да две групе 

изгубе једни друге. Девојчице су одлепиле за књигом Марчела „Напет шоу“. После 

тога су чак 40 минута чекале у реду за његов аутограм. Док су оне чекале ја сам се 

бавио спортом. Међу штандовима са књигама био је представник веслачког клуба 

Партизан са симулатором за веслање и ту сам научио и како се весла. Неколико 

ученика је изашло напоље да се мало одмори и успут да поједу по коју пљескавицу. 

Занимација, док смо одмарали, била је књига са вицевима. 

Урош Ђорђевић VIII1 

 

 

 

 

Напокон смо стигли на Сајам, призор је био запрепашћујући, хиљаде људи који 

миле кроз гужву као мрави. Једва смо се пробили до шалтера да купимо карте, а онда 

- књиге. Погледали смо део Сајма који су уредили Кинези и који приказује њихову 

културу. Шетали смо од штанда до штанда. Раштркали смо се на све стране, ја сам 

остала са наставницама Марином и Данком да им помогнем да понесу књиге, које су 

купиле за школу. Успут сам и себи купила неке књиге. Кад је дошло време да 

кренемо кући, дуго нисмо могли да се сакупимо, а онда, у аутобусу, размењивали смо 

књиге и утиске. На Сајму ми је било заморно, следећи пут нећу ићи, даћу прилику 

другима, па да и они пишу састав. 

Марија Бабић VII1 

 

 

 

 

Купили смо карте и ушли у халу два, па онда у халу један. Тамо је било царство 

књига, мада ништа мање није било ни људи. У почетку мени и мом другу Лазару је 

било много досадно. После неких сат времена шетње наишли смо на издавача „Мали 

Принц". Ту смо се зауставили и мало разгледали. Лазар је купио две књиге „Мујо и 

Хасо" и „Мали Перица". Наставили смо даље. У хали четири биле су књиге страног 

језика. Нама је то било досадно па смо Лаза и ја са девојчицама и педагогом отишли 

до хале један да би девојчице узели Марчелов аутограм. Пошто је тамо била гужва, 

пар нас је са библиотекарком изашло напоље. Испред је био један ресторан. Ту смо 

сели и појели по пљескавицу. Наредних сат времена смо се досађивали испред. 

Напокон су се сви вратили, са Марчеловим аутограмом и књигама на француском и 

енглеском језику. Онда смо кренули кући, опет аутобусом. 

Урош Јовановић VII1 
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Месец књига ученици су обележили и израдом ликовних радова. 

 

Јована Ерић VIII1 
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У посети... 

П о с е т и л и  с м о . . .  

У школи смо се договорили са 

наставницом српског језика да 

посетимо Београд, односно 

Скупштину Републике Србије и 

Народно позориште. У почетку нисмо 

могли да се организујемо, али 

касније је било све у реду, јер 

наставница никад не одустаје. 

Требало је да иде цело одељеље, 

али, нажалост није. Другарице из 

разреда, Тамара и Катарина, нису 

могле да посете Београд зато што су 

биле болесне, што ми је било криво, 

јер су пропустиле много тога.   

Прво смо отишли у Скупштину, 

где нас је чекала наставница 

француског. Тамо смо имали водича 

који нам је причао о историји и 

водио нас кроз зграду и показивао 

просторије које су огромне и у које 

не може баш свако да уђе. Осећала 

сам се чудно док сам седела тамо где 

седи неко важан у овој држави. Чак 

смо и сликали, имали смо дозволу за 

то. У неким собама нисмо смели 

ништа да додирујемо. Много ми се 

допала библиотека и простор у њој, зачудило ме је то што се ту налази веома велики број 

књига. 

После Скупштине Србије, обишли смо и зграду Новог двора. Тамо смо морали да 

ставимо телефоне у ормариће, јер нису могли да се користе, и ту смо имали водича који је 

причао о историји Двора. Собе које смо обилазили биле су прелепе, слике на зидовима ми 

се нису баш свиделе, али вероватно су веома значајне. Највише ми се свидела просторија 

која има невероватан поглед са прозора на парк са дивним травњаком и цвећем. 

Свидели су ми се и гардисти који стоје испред Двора и који се смењују на пола сата. 

Док смо седели у парку и доручковали схватили смо да је почела смена, па смо трчали да 

не бисмо пропустили тај догађај. Они су сви једнако обучени и сви се исто понашају. 

Током пола сата стално су били озбиљни и нису се померали, као да су лутке. Мислим да је 

њихов посао веома тежак, јер је за њега потребна дисциплина и велика концентрација. 

Онда смо отишли у Народно позориште, тамо је било и ђака из других школа. 

Директор Музеја Народног позоришта је причао о Позоришту, што ми је било мало досадно, 

али зато сам са уживањем гледала огромни простор који је давно направљен и остао исти 

после много година. Изненадио ме је податак о површини сале, јер уопште не изгледа 

тако. Тек кад смо отишли на бину, схватила сам колико је велики простор и помислила 

како није баш лако глумити пред толико људи, а да немаш трему. Била су ми симпатична 

врата која су водила до гардероба и шминкернице, црвене боје и са шарама, а све ме је 

подсећало на изглед брода у филму „Титаник“. Питала сам се каква је то рупа испред 

седишта, све док нисам сазнала да је то простор за оркестар.  

На крају смо отишли у шминкерницу и власуљарницу, где нам је девојка показивала 

како се праве перике, бркови.... Најчудније што сам чула тог дана јесте кад је рекла да се 

неке перике користе чак 30 година. Овај дан никад нећу заборавити зато што сам први пут 

ишла са наставницима у посету Београду и провела се лепо. 

Милица Милутиновић VIII2 
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Р е п о р т а ж а  

У суботу 29. новембра заједно са друговима из осмог разреда из Малог Пожаревца и 

наставницима посетила сам неке од знаменитости наше престонице, Дом народне 

скупштине, Нови двор и Народно позориште. 

Зграда Дома народне скупштине Републике Србије смештена је на почетку Булевара 

краља Александра. Настала је 1931. године. У вестибилу односно на уласку видели смо 

четири фигуре исклесане у мермеру које представљају историјски развој. То су цар Душан, 

краљ Томислав, кнез Коцељ и Карађорђе. Вестибил је дугачким ходником одвојен од 

централног хола, степеница и мале и велике сале за седнице. Прва просторија у коју 

улазимо је мала сала која се по мом мишљењу не би баш могла назвати малом. У дванаест 

пандантифа који се налазе изнад сале сликар Мирко Рачки је осликао ликове из свих 

југословенских крајева. Слева на десно, ту су портрети жена и мушкараца у народним 

ношњама Македоније, Словеније, Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. 

Најупадљивији украс мале сале је „Велика алегорија рада“, фреска огромних размера, она 

приказује различите врлине и делатности којима је тежила Краљевина Југославија. Затим, 

ту је Велика сала у којој се одржавају седнице које гледамо на телевизији, па библиотека 

у којој је изложено десет до петнаест хиљада књига, док се у архиву чува шездесет 

хиљада. Мени је библиотека најлепша просторија у Дому народне скупштине. Највреднији 

део фонда библиотеке је збирка старе и ретке књиге. 

Последња просторија коју смо видели је Салон Кнеза 

Павла. У салону су изложени портрети најпознатијих 

српских владајућих династија, Карађорђевића и 

Обреновића. 

Након изласка из Дома народне скупштине прешли 

смо улицу и нашли се поред Новог двора. Он је грађен за 

потребе династије Карађорђевића у периоду између 1911. 

до 1922. године. Зграда је подигнута према пројекту 

познатог београдског архитекте Стојана Тителбаха, на 

месту порушеног дворца престолонаследника Михајла 

Обреновића. На првом спрату биле су смештехе краљеве 

и краљичине приватне и радне просторије: спаваћа соба 

са пратећим одајама и кабинети, салони, библиотека и 

трпезарија. На другом спрату налазили су се енглески и 

јапански салон, спаваће собе и библиотека. Намештај и 

уређење простора носе особености стилова Луја ХIV, XV и 

XVI. Данас стил простора није више у овим стиловима већ 

је све модернизовано. 

Крајња дестинација обиласка Београда је Народно 

позориште које се налази на Тргу Републике у самом 

центру града. Основано је 1868. године. Позориште има 

три целине: опера, балет и драма, представе се 

одигравају на великој сцени и сцени Раша Плаовић. 

Данас је Позориште једно од најзначајнијих културних 

институција Србије. Зграда је прошла кроз више 

реконструкција. Видели смо шта се дешава на и иза 

сцене. Зачудило ме је када сам чула колико квадрата 

зграда у ствари има, али је имало смисла када смо чули 

да има два спрата испод земље. Сала у којој се дају 

представе је одевена у црвену и златну боју са две 

фреске на таваници. Нисмо видели како се подиже завеса, али смо се попели на сцену. 

Видели смо место суфлера и инспицијента који зове глумце пред почетак представе. А иза 

сцене смо сазнали како се глумци припремају за представе и како се праве перике. У 

Музеју Народног позоришта видели смо ручно рађене костиме који су савршено 

направљени. Сви смо се сјајно провели и мислим да ћемо ускоро отићи да видимо нешто са 

репертоара позоришта. 

Александра Илић VIII2 
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Срећна Нова година 

Н о в о г о д и ш њ е  ч а р о л и ј е   

у  М а л о ј  И в а н ч и   

У последња два дана првог полугодишта 

ученици нижих разреда учествовали су у 

новогодишњим активностима које су осмислили 

њихови учитељи и кроз учење, игру и забаву 

увежбавали писмено изражавање, граматичка и 

правописна правила и развијали креативност и 

такмичарски дух.  

Првог дана, 29. децембра 2014. године, 

окупљени у једној учионици и уз звуке дечјих 

новогодишњих песмица, ђаци су правили 

новогодишње честитке. Радили су у групама и 

размењивали, како материјал, тако и идеје о начину 

на који ће украсити своју честитку. Учитељи су 

помагали ученицима да текст честитки буде 

оригиналан и граматички тачно написан. Уследило је 

такмичење за најлепшу честитку. Жири, сачињен од 

учитеља, бирао је најлепше честитке у оквиру сваког 

одељења, а затим и најлепшу од свих честитки.  

Тарадицонални „весели час“, 30. децембра, био је испуњен најразличитијим 

активностима. Започео је маскенбалом, ученици су дефиловали кроз учионицу у костимима 

(и са маскама) и покретима тела дочаравали своје ликове. Како су све маске биле лепе, 

жири, који су сачињавали учитељи, доделио је је диплому за најуспешнију маску свим 

ученицима. 

Давид Васиљковић IV1 
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Следила је игра пињатама. Учитељи су недељу дана вредно припремали пињате које 

су напунили бомбонама. Задатак ученика је био да везаних очију уз помоћ палице ударају 

пињату из које су испадале бомбоне. Деца су уз врисак изненађења трчала око пињати и 

скупљала слаткише. Затим су ученици рецитовали новогодишње песмице, које су сами 

изабрали и сваки наступ је био испраћен великим аплаузом. У наставку, организована је 

новогодишња журка на којој су костимирани ученици уз музику играли и певали.   

На крају, деца су говорила о утисцима са „веселог часа“. Били су одушевљени, 

једнима се највише допало украшавање честитки, другима пињате, а трећима маскенбал. 

Коментарисали су да су прелепо провели новогодишње празнике у школи и да би волели 

чешће да се друже и забављају на овај начин. Сви ученици су били веома задовољни и са 

широким осмехом на лицу завршили прво полугодиште. 

 

Наташа Пејовић, наставница разредне наставе 

М а л и  П о ж а р е в а ц  

У сусрет новогодишњим празницима ученици нижих разреда из Малог Пожаревца 

припремили су свечану приредбу за родитеље. Програм изведен 30. децембра 2014. био је 

разноврстан, ученици су показали умеће у глуми, игри, песми. Свако одељење је имало 

своје тачке, а прво су се представили прваци. Програм је завршен заједничком песмом сва 

четири разреда. 

Љиљана Вићовац, наставница разредне наставе 

П о п о в и ћ  -  П р о с л а в а  Н о в е  г о д и н е  у  м о м  о д е љ е њ у  

Још почетком децембра смо се договорили како ћемо у нашем одељењу прославити 

Нову годину. У планиране активности смо сви били укључени. На часовима ликовне 

културе смо од пластичних употребљених флаша правили украсе за јелку. Учитељица је 

секла дна флаше и правила рупе за закачке, а ми смо их украшавали, бојили и лакирали. 

Од старих кеса смо направили пуно разнобојних лампиона. И све остале украсе за јелке и 

учионицу смо сами направили: пахуље, звезде, зимске композиције спаковане у тегле, 

траке од папира и картона. Израђеним украсима смо сви били задовољни. 

Код куће смо свако за себе припремали песмицу, песму, или имитацију, којом ћемо се 

на прослави представити друговима из одељења. Неколико дана пред Нову годину од тате 

наше другарице Сузане Стевановић смо на поклон добили јелку, коју смо засадили у 

школском дворишту, у близини нашег паркића. У томе су нам помогле једна мама и једна 

комшиница. 

Последњи дан првог полугодишта, 30. децембар, искористили смо за нашу прославу. 

У школу смо дошли као и обично, договорили смо се шта ће ко да ради и прионули на 

посао. Дечаци су окитили јелку у дворишту, а девојчице другог разреда јелку у учионици. 

Моје другарице и ја смо украшавале учионицу. Када смо завршили украшавање, средили 

смо учионицу, сервирали кифлице и колачиће које су нам маме направиле. За сокиће су 

били задужени дечаци. Славље је кренуло нашим представљењем. Сви смо се потрудили 

да се што боље представимо, рецитовали смо, имитирали, певали и играли и добили 

аплауз од другова. 

Славље смо наставили журком. Журка је постала још лепша кад су нам дошли гости, 

наши другови из шестог разреда, који су наставу до четвртог разреда похађали у овој 

учионици и били су, такође, ученици наше учитељице. Они су евоцирали успомене, а ми 

смо имали добро друштво и добили смо по неки савет од њих. 

После славља распремали смо учоницу и причали о утисцима. Сви смо се сложили да 

је прослава успела. На табли имамо залепљена три смајлија који показују задовољно, 

равнодушно и незадовољно лице. После сваке активности изјашњавамо се о томе колико је 

успешна тако што цртамо срца испод одговарајућег смајлија. Ова активност није била 

предвиђена за изјашњавање, али ми смо желели да покажемо задовољство. Сва срца су се 

нашла испод задовољног лица. 

Јована Будимкић IV3 
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Свети Сава 

П р о с л а в а  С в е т о г  С а в е  у  

М а л о ј  И в а н ч и  

Упркос томе што нас је зимски 

распуст био тако лепо уљуљкао, већ 

први дан другог полугодишта увелико 

је мирисао на познато узбуђење уочи 

прославе Светог Саве у нашој школи. 

Пред собом смо имали недељу 

дана да се уиграју и утврде одабрани 

садржаји, као и да се набаве, 

импровизују и комплетирају костими и 

сценографија. 

Од самог почетка припрема остварили смо одличну сарадњу са нашим вероучитељем 

Марком Стевановићем и око сваке тачке имали смо инспиративне консултације, а на 

заједничким пробама смо осмишљене садржаје додатно поправљали, богатили и 

прилагођавали свом концепту и условима које смо имали. Око хорских тачака помогла нам 

је и наставница музичке културе Маја Вучић. Сви заједно са ученицима виших разреда 

направили смо врло разноврстан и добар програм.  

Свечаност је почела заједничком молитвом и резањем колача, а затим је уследила 

припремљена приредба. Водитељке, Јелена Марковић и Анђела Недељковић, за сваку 

тачку су имале прикладне и лепе најаве, које су присутнима приближавале садржај који 

прате и истовремено својим коментарима оне су остваривале леп континуитет програма.  

Мали хор састављен од девојчица седмог и осмог разреда, које су блистале у 

прелепим белим етно хаљинама, најпре је отпевао Химну Светом Сави, а касније током 

програма и још две песме („Свети Сава“ и „Говори Господе“). У оквиру друге тачке, све 

присутне је поздравио ученик Лазар Митрашиновић који је веома надахнуто говорио 

стихове Љ. Ршумовића „Здравица народу српском“. Међу рецитаторима представили су се 

још Слободан Дојчев, Сара Павловић, Тијана Глишић, Александра Митровић и Милица 

Ристић, која се посебно истакла са дивном и обимном песмом „Србија“ Оскара Давича. 

Драмски део програма носили су ученици Урош Ђорђевић, Урош Јовановић и Лазар 

Митрашиновић, а приказали су нам најпре сцену монашења Светог Саве, коју је осмислио 

наш вероучитељ, а потом и један дијалог из „Небеске литургије“ Светог владике Николаја 

Велимировића. 

Поред рецитација, 

хорских песама и 

драмских тачака, имали 

смо и представљање 

литерарних радова 

наших ученика. Ове 

године, на тему: Свети 

Сава – светло име наше 

културе и историје, 

најбоље су одговориле 

Јелена Марковић и 

Тијана Глишић, па су 

своје задатке и 

прочитале пред свим 

присутнима. 

Ми који смо 

спремали овај програм, поносни смо на све ученике који су наступали и надамо се да ће 

нам се у овим свечаностима убудуће придружити и другари из нижих разреда. 

 

Данка Стојановић, наставница српског језика 
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С в е т и  С а в а ,  ш к о л с к а  с л а в а  

Дана 27. јануара прославили смо школску славу Светог Саву. 

Прво је отац Марко 

исекао колач, а после је 

била представа у којој 

сам ја имао две тачке. 

Програм су водиле 

Јелена Марковић и 

Анђела Недељковић. 

Хор девојчица, које су 

биле обучене у беле 

хаљине, певао је Химну 

Светом Сави, а затим је 

Лазар Митрашиновић 

рецитовао „Здравицу“, а 

уплашене петакиње 

песму „Вера наша, вера 

стара“. Нестрпљиве 

хористкиње су једва 

чекале да почну да 

певају следећу нумеру 

„Свети Сава“. 

Онда је дошла моја тачка у којој сам глумио Светог Саву током чина монашења - 

одломак из „Небеске литургије“. У тој тачки су учествовали још и Лазар Митрашиновић, 

Слободан Дојчев и Урош Јовановић. После нас је истремирана Сара Павловић изрецитовала 

песмицу „Обраћање Светом Сави“, а усхићена Милица изражајно одрецитовала песму 

„Србија“. Своје саставе на тему живота Светог Саве читале су Јелена Марковић и Тијана 

Глишић. Урош Јовановић и ја читали смо одломак из „Небеске литургије“, а затим је 

Слободан Дојчев живахно говорио песмицу „Хоћу да будем добар“. 

Програм су завршиле девојчице песмом „Говори Господе“. 

Урош Ђорђевић VIII1 

П р о с л а в а  С в е т о г  С а в е  у  П о п о в и ћ у  

И ове године у нашој школи је обележен Дан Светог Саве. Програм смо припремали 

на часовима српског језика и слободних активности. Прво смо читали и приче и песме о 

Светом Сави и причали о њима. Онда смо добили задатак да научимо песмице и драмски 

текст по улогама. Код нас у Поповићу постоје два комбинована одељења и једна 

предшколска група. Програм смо припремали и извели заједнички. Прво су предшколци 

извели краћи рецитал. Потом су одељења првог, другог и трећег разреда извела свој 

програм. Моје одељење је припремило и извело два драмска текста и неколико песмица. 

Сви ученици су учествовали у програму. На крају смо сви заједно отпевали Химну Светом 

Сави. У гледалишту је било пуно родитеља, бака и дека. Сваког од нас су наградили 

громким аплаузом. 

Прешли смо са гостима у другу учоницу. Тамо су маме већ биле сервирале послужење 

које су оне направиле и донеле. Ту је вероучитељ заједно са учитељицом Ружицом и свима 

нама пресекао славски колач. Свим присутнима вероучитељ је пожелео здравље и 

благостање са жељом да следе пут Светог Саве. Док су се деца сладила, гости су 

разгледали изложбу наших ликовних радова које смо посветили Светом Сави. Њих је 

уредила и изложила на два паноа моја учитељица. На следећем часу слободних активности 

смо разговарали о изведеном програму. Сви смо се сложили да смо имали трему и да смо то 

могли и боље да изведемо. Мени се највише допало наступ Томе и Јоване. Посебно ми се 

допало како је Јована изражајно рецитовала своју песму. Док је она говорила сви гости су 

били задивљени. 

Сузана Стевановић IV3 
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П р о с л а в а  С в е т о г  С а в е  у  

М а л о м  П о ж а р е в ц у  

Освануло је тмурно јутро 27. јануара, Дан Светог 

Саве. Као и сваке године овај празник се прославља у 

школи и у цркви. Припреме за прославу су трајале целе 

претходне недеље. Имали смо пробе како бисмо увежбали 

наступ. Неколико дана пред приредбу наставница ликовне 

културе је у школи поставила изложбу радова на тему 

светог Саве. 

У цркви је одржана јутарња литургија, било је много 

људи и деце, укључујући чак и бебе које су дошле на 

причест. Ђаци који су причали о животу Светог Саве, а 

касније и декламовали песме о Светом Сави. Након тога је 

уследило ломљење колача. Учествовали су ученици петог, 

шестог, седмог и осмог разреда са нашимм лепим, 

културним, господственим, племенитим, паметним 

наставником историје. Додељене су награде за најбољи 

састав о светом Сави, ученица осмог разреда Тамара 

Станковић и ученица четвртог разреда Анђелија Симић 

освојиле су награду - велика икона светог Саве и књига о 

њему. Деца су узимала жито и добијала крстиће.   

По завршетку литургије отишли смо у школу на приредбу. У ходнику су већ били 

родитељи који су чекли да се њихова деца појаве и изведу програм. Ипак, у публици је 

било много мање људи него претходних година. Главни организатор била је наставница 

српског језика, а и у програму је учествовало по неколико ученика из сваког разреда. На 

почетку хор је отпевао химну, затим су ученици одсвирали на виолини и флаути 

композиције. Било је и говорења прича и легенди и рецитовања песама о светом Сави, а 

програм је завршен здравицом. Било је лепо, иако се видело да ученици имају трему. 

Приредба је трајала као школски час, око четрдесет пет минута, а после смо добили 

грисине. 

Сања Симић VIII2 

Тамара Станковић VIII2 
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Тематска настава Свети Сава 
 

Тематска настава Свети Сава 

реализована је у четвртом разреду у Малом 

Пожаревцу, 28. јануара 2015. Повезан је 

садржај више наставних предмета: српски 

језик, математика, ликовна култура и музичка 

култура. Дан је започео гледањем кратког 

филма под називом Биографија Светог Саве. 

Онда су ученици подељени у три групе и 

организован је квиз знања у вези са животом 

Светог Саве. По групама су радили и следећи 

задатак - анализирали су приче о Светом 

Сави („Свети Сава и браћа која се деле“, 

„Свети Сава и праведник“ и „Свети Сава 

гради прозоре“) и тако допунили знање о 

нашем просветитељу. 

Кад би група завршила задатак, добила 

би математичке задатке чији је текст био 

везан за живот и дело Светог Саве. Затим су 

ученици говорили о порукама прочитаних 

текстова и проверавали тачности урађених 

задатака.  

Тематска настава је организована 

последње среде у месецу када је и Дан 

отворене школе, па су родитељи 

присуствовали часовима ликовне културе. 

 

 

С обзиром да нису сви ученици били у 

прилици да учествују у свечаној школској 

приредби, приређеној поводом школске 

славе, ови часови су били прилика и за 

додатну прославу. Ученици су отпевали 

песму „Ко удара тако позно“, која је 

обрађена недељу дана раније на часу 

музичке културе. Затим су одрецитовали по 

једну песму на тему Светог Саве, по свом 

избору. 

Последња активност је била израда 

мозаика од различитог материјала (бибер, 

пиринач, кукуруз. гриз, кафа...) на тему 

Свети Сава. Ученици су сада радили у 

пару, а парови су формирани по жељи 

ученика. Ученицима су у раду помагали 

родитељи. На крају су сви учествовали у 

естетској анализи радова. 

Ученици, родитељи и наставник су се 

сложили да је израда мозаика била 

најуспешнија и најзанимљивија активност. 

Ученици су донели много различитог 

материјала и били су веома активни на 

часовима. Родитељи су били задовољни 

активностима и сарадњом са децом и 

наставником. 

Љиљана Вићовац,  

наставница разредне наставе 


