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Tијана Глишић V1

Реч уредника
Драги читаоци,
Пред вама је нови број Чаролија са прилозима о активностима у школи, као што су
такмичење у рецитовању и изради карикатура. Наставница Ружица Будимкић пише о
радионици за ученике и родитеље у II3 и IV3, а педагог Наташа Демић о радионицама у
пројекту Професионална оријентација. Део тих прилога су и ликовни и литерарни радови
ученика. Наставници су припремили и текстове о обележавању 8. марта.
О маркетингу школе, као и о различитим облицима стручног усавршавања наставника
и стручних сарадника пише Слађана Галушка.
Чаролије доносе и сталну рубрику Дечије стваралаштво, нове литерарне и ликовне
радове ученика.
Читајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи
Маркетиншки план
Успеси постигнути у раду Основне школе „Милорад Мића Марковић“ претходних
година, посебно у организацији пројектне наставе, допринели су побољшању слике о
школи и унутар и ван ње. Те активности, као и одлични резултати ученика на
такмичењима, представљни су на школској веб страни у школском листу, али и кроз
радове пријављене на конкурсе Дигитални час и Креативна школа и кроз примере добре
праксе на семинарима. Међутим, и даље је потребно унапређивати све области рада и
стварати још бољу слику у јавности. Почетком 2015. промењен је изглед школске вебстранице и разматрало се увођење нових садржаја. То је иницирало и озбиљнији приступ
маркетингу и промоцији, а затим и израду Маркетиншког плана. Урађена је анализа стања
на основу мишљења наставника, ученика и родитеља. Подаци су прикупљани тако што су
наставници процењивали успешност рада у првом полугодишту 2014/2015. године на
Наставничком већу, ученици су на састанку Ђачког парламента и на часовима одељењског
старешине изнели идеје за побољшање рада и предлоге за нове садржаје на сајту, а
родитељи су своје мишљење изнели у анкети и у разговору са наставницима.
Према резултатима анализе снаге школе су: стално увођење иновација у реализацији
образовно- васпитног рада, добри резултати ученика на такмичењима, литерарним и
ликовним конкурсима, добра сарадња са установама и институцијама у локалној заједници,
континуирани професионални развој наставника, објављивање школског листа и
постојање веб-стране. Највећа слабост је рад у три објекта и недовољна комуникација
међу ученицима и наставницима и између школе и родитеља. Могућности за побољшање
су: организација активности у којима ће учествовати ученици из два или три објекта
школе, већа сарадња међу запосленима ради успостављања боље комуникације и протока
информација и организација више активности у оквиру дана отворене школе. Да би се
остварили циљеви, потребно је учешће свих наставника, а затим и ученика и родитеља,
који ће заједно градити добру слику школе и презентовати је у јавности и тако ширити
добар глас о њој. Препреке за остварење могу бити: недостатак финансијских средстава,
недовољна мотивација наставника и ученика и мали број родитеља који се укључује у
активности.

Анђела Симић VII2 и Марија Павић VII2
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У складу са Развојним планом школе 2014-2018. сачињен је и Маркетиншки план, са
истим циљевима у области Настава и учење, Подршка ученицима, Ресурси и Етос, а
постављени су и нови: Побољшање мишљења наставника и ученика о школи и неговање
њене добре слике у свакодневном раду и грађењу позитивне атмосфере, Побољшање
мишљења ученика и родитеља о школи, Представљање постигнућа ученика и наставника у
локалној и широј заједници. Циљне групе којима се школа обраћа су: запослени, ученици,
родитељи, локална заједница, донатори, Министарство, општа јавност.
Планиране активности подразумевају свеобухватну сарадњу актера и континуирану
промоцију учења и знања унутар и ван школе:
- Свакодневно планирање, праћење и вредновање активности у школи, сарадња међу
наставницима/запосленима у благовременој размени информација,
- Школске активности којима присуствују ученици и/или наставници свих објеката
школе (заједнички часови ученика једног разреда, школска такмичења, угледни часови,
часови тематске и пројектне наставе, стручна већа, размена искустава...),
- Континуирана промоција учења и знања кроз обавештења о успесима ђака (књига
обавештења, огласна табла, сајт школе...),
- Чешће ажурирање школског сајта, посебно у вези са успесима ђака,
- Увођење нових страна на сајту школе „За ђаке“ и „За родитеље“ којима би се
побољшала комуникација са ученицима и родитељима, па и њихово задовољство школом,
- Објављивање специјалног броја Чаролија за Дан школе у мају 2015, који ће се
штампати и поделити ученицима и родитељима,
- Израда е-наставног материјала кроз сарадњу наставника, школског библиотекара и
педагога (презентације, лекције, тестови...) који ће се поставити на страни „За ђаке“,
- Школске активности у којима присуствују родитељи, као учесници заједно са децом
и наставницима, или као посматрачи (часови, трибине, прославе, дан отворене школе...),
- Присуство ученика, наставника и стручних сарадника активностима у локалној и
широј заједници којим се презентује рад школе (такмичења, конкурси, семинари, скупови
у организацији стручних друштава, манифестације у области културе и просвете...).
Реализација
Део планираних активности већ
је остварен.
У току је уређење школског
простора: увођење централног грејања у Поповићу и замена столарије у
Малом Пожаревцу и Поповићу.
Наставници и стручни сарадници
су заједно похађали неколико стучних
семинара, а школа је укључена и у
пројекат Подршка систему осигурања
квалитета на националном нивоу и
нивоу установе Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања.
Реализује се неколико школских
пројеката, организују се активности у
којима учествују ученици, наставници
и родитељи: пројекти Авантура у
Бајкограду и Здрав живот, програми
за
обележавање
стогодишњице
рођења Бранка Ћопића у оквиру
пројекта Оштро Перце, истраживања,
радионице за ученике и родитеље,
Ускршњи вашар и сл.

Тамара Глишић VII1

Слађана Галушка
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Такмичење рецитатора
Светски дан поезије обележен је школским такмичењем рецитатора, одржаним 13.
марта 2015. године. У категорији од петог до осмог разреда учествовало је 15 ученика, а у
категорији од првог до четвртог 25 ученика. Жири је доделио прва три места у обе
категорије, а по три првонаграђена ученика пласирала су се на општинско такмичење.
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Деца, родитељи и школа
Радионица и истраживање у II3/IV3
Током фебруара и марта 2015. године реализован је пројекат Деца и родитељи, са
ученицима II3/IV3 и њиховим родитељима. Пројектом су остварене активности из области
Настава и учење и Етос Развојног плана школе, као и из Програма сарадње са породицом,
предвиђеног Школским програмом. Одвијао се кроз четири целине.
У првом делу циљ је био да ученици сагледају слику о себи и процене своје
способности. На часовима српског језика ученици су говорили о себи и описивали свој
изглед и особине, наставна јединица – Портрет, говорна вежба. На часовима ликовне
културе цртали су своје портрете, трудећи се да истакну неку карактеристичну особеност,
на пример да у позадини буде наговештај хобија којим се баве, или простор у коме воле да
бораве и сл. Име су писали на полеђини цртежа. На часовима грађанског васпитања сваки
ученик је говорио о својим врлинама и манама, а затим и остали о томе колико је то тачно
и како се те особине испољавају у школи, уз образложење мишљења. На стикерима розе
боје писали су добре особине, а на плавим оне које треба мењати и поставили их на својим
портретима. Дискутовали су о ономе што желе да промене у свом понашању и заједно
проналазили могуће начине да то постигну. На пример, говорили су о учењу, успеху у
школи и коришћењу слободног времена и како би могли да више времена посвете учењу и
дружењу са друговима, а мање игрању игрица. Теме су биле и понашање и однос према
друговима на часу, као и однос према члановима породице, обавезама у кући, бризи за
очување животне средине и сл.
Истраживање
Следећи корак је била радионица за
родитеље,
током
које
је
спроведено
и
истраживање. Циљ је био двојак: утврђивање
разлике између става родитеља о деци и
мишљења деце о себи и утврђивање начина на
који родитељи помажу деци у школском учењу,
као и заједничка дискусија кроз коју би се
пронашле
могућности
да
родитељи
на
квалитетнији начин учествују у школском учењу,
што би допринело бољем успеху ученика. У
радионици је учествовало 11 родитеља од 13,
десет мајки и један отац.
Наставник је објаснио задатке и начин рада
и поделио родитељима радне листове, претходно
припремљене; на једној страни је требало да
родитељи упишу особине свог детета и одговор на једно питање, а на другој одговоре на
четири питања у вези са временом које проводе са децом и учењем.
Родитељи су прво наводили особине деце, а затим су погледали портрете. Задатак је
био да препознају цртеж свог детета. Шест је одмах погодило, четири се двоумило, а један
родитељ није препознао рад. Затим је требало да упореде особине деце са портрета и
својих листова. Ставови родитељи и деце се подударају у вези са врлинама. Иако су у
исказима користили различите термине, казивали су исто. Разлике постоје у навођењу
мана. Деца су као своје лоше особине наводила: тврдоглав, досадан, неваљао, безобразна,
лукава, живахна, лења, непослушна, свађалица, мрзовољна, љута... Родитељи су били
блажи у процени, најчешже су наводили: лења, тврдоглава, спора и брзоплета.
Затим су одговарали на питање: Да ли сматрате да сте сазнали нешто ново о свом
детету? Шест родитеља је одговорило да су сазнали неку нову особину детета, тј. да се
њихово виђење не слаже са оним како дете види себе. Пет сматра да добро познају децу и
да су навели исте особине.
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Након појединачне анализе одговора, разматрали су начин како се лоше особине
деце могу променити и како децу усмеравати у понашању. Закључак родитеља је да
познају своју децу, али да она одрастају, па треба стално пратити промене.
Даљи ток истраживања је спроведен тако што су родитељи писали одговоре на
четири питања, читали их и појашњавали и заједно са наставницом анализирали, а затим
дискутовали о могућностима за побољшање ситуације.
1. Како и колико ваше дете учи?
Најчешћи одговор је био да учи тако што уради домаћи задатак и да то траје један
сат. Пет родитеља је навело да заједно са дететом вежбају и обнављају градиво, а шест да
њихова деца врло често забораве и шта имају за домаћи и учење. Већина родитеља (7) је
изјавила да деца не уче редовно.
2. Како детету помажете у учењу?
Три родитеља ученика четвртог разреда су навела да њихова деца самостално уче.
Остали помажу и у учењу лекција и у изради домаћих задатака. Пет преслишава децу, пет
учи са дететом поједине предмете, један ради уместо детета домаће задатке. Већина
родитеља контролише да ли је домаћи урађен. Размена искустава око ове теме међу
родитељима је била дуга, исцрпна, понекад чак и жучна. Наставник се укључио у
дискусију и објаснио да је важно да се деца осамостале у раду и да помоћ треба да буде у
давању упутстава како да се пронађе потребна информација и како да се учи и уради
одређени задатак. У вези са овим разговарало се и о месту где деца уче. Један пример је
био да дете учи за кухињским столом док мама спрема ручак, а реакције су биле да то није
добро и да мора имати свој кутак и навику да учи на одређеном месту.
3. Колико времена у току дана проводите са децом и како?
Четворо ради ван места боравка, па су одсутни скоро цео дан и немају много времена
за рад са децом. Остали најчешће користе заједничко време за: рад домаћег задатка (1),
шетњу (4), игру (1), одлазак у куповину (1).
4. Да ли овим начином размене искустава можете побољшати успех своје деце?
Десет родитеља је одговорило потврдно, а један је написао „Вероватно“. Родитељи су
схватили да успех њихове деце у многоме зависи и од њих и да је важно колико времена у
току дана проводе са децом, да ли их подстичу на учење и да ли су и у којој мери код деце
створили радне навике.
У закључку радионице договорено је да се родитељи више укључе у школске
активности. Један предлог је да се реализује теренска настава и дружење ученика,
наставника и родитеља на Космају у мају 2015. Други предлог је био да родитељи помогну
деци да припреме и презентују друговима ново градиво из природе и друштва. То је била
идеја ученика, а родитељи су је прихватили.
Замена улога ученик – наставник у IV3
Ученице Јована Будимкић и Сузана Стевановић су
желеле да одрже двочас са темом „Србија Немањића“.
Јована се определила за наставну јединицу Држава и
владари, а Сузана за Како се живело у држави Немањића.
Јована је на почетку часа другове упознала са
начином рада, који је замислила као причу у сликама. На
хамеру је нацртала четири мапе: Досељавање срба на
Балканско полуострво, Прва Српска држава - Рашка,
Србија за време Душана Силног и Србија за време
владавине Уроша Нејаког. Свака мапа је имала своју
причу и своје личности које је Јована покушала да
приближи друговима. На мапама су могли да виде коју
територију је Србија заузимала у датом периоду.
Занимљиво је било излагање о Душану Силном и Урошу
Нејаком. У завршни део часа је организовала понављање кроз квиз питања из обрађеног
градива. Постављала је питања, а одговарао је ученик који се први јави. За сваки тачан
одговор ученици су добијали поен. Победила је Сузана Стевановић.
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Након часа ученици и Јована су се изјаснили о успешности часа. Ученици су
написали да им се час свидео, да се Јована баш потрудила, да је било занимљиво и јасно и
да им се највише допао квиз на крају часа. Јована је за свој час написала да је могло и
боље, али да је задовољна и да јој се јако свидела улога учитеља. Изјавила је да јој је око
израде мапа помогла мама као и око формулисања питања за квиз. Заједно су на
интернету пронашли неке занимљиве податке.
Сузана Стевановић је у уводном делу
друговима поделила листиће са питањима
помоћу којих су поновили градиво са
претходног часа. Ново градиво је поделила
у два дела: Како су живели сељаци и Како
су живели моћни и богати људи у држави
Немањића.
Тата јој је помогао да са интернета
одабере и одштампа слике и текстове о
задатој теми: слике, огњиште, ћупови,
посуђе, одећа, прибор за писање, забаве у
богатим кућама... Слике је поделила
друговима и сваку је објаснила. Посебно је
говорила о начину живота на селу. У другом
делу излагања је о животу у богатим кућама
највише пажње је посветила причи о томе
како су се деца у то време забављала и
чиме су се играла. На крају часа је кроз
разговор са друговима утврдила градиво. Ученицима који желе да знају више Сузана је
поделила одштампани материјал са додатним текстовима за проширивање знања.
Другови су похвалили Сузанино излагање, а она сматра да је могла боље да га
организује. Договор да се на наредном часу направи нека играчка од дрвета по узору на
играчке из доба Немањића.
Наше маме
У четвртом делу пројекта ученици су упознати са резултатима радионице за
родитеље, а затим су показали колико добро познају своје мајке.
У оквиру припрема за обележавање
осмог марта, на часовима ликовне
културе
и
грађанског
васпитања,
одржана је радионица „Наше маме“ у
којој су деца описивала мајке; цртала су
портрете, а на стикерима у облику срца
допунили реченице:
- Моја мама се зове...
- Срећна је ..
- Љута је када...
- Добра је у
- Мама и ја заједно...
- Тужна је када...
- Воли да једе...
- У слободно време воли...
- Стално заборави да...
Радови су окачени на пано, а током
програма, одржаног 9. марта, маме су их
погледале. Коментар већине њих је био
да су их деца веома верно описала.
Ружица Будимкић
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Осми март у I3/III3 и II3/IV3
Поводом осмог марта ученици су на
часовима више наставних предмета правили
поклоне за маме и баке.
Ученици првог разреда су на часовима
народне традиције (тема – Занимања људи)
правили по један цвет од креп папира, колаж
папира и цевчица, а ученици трећег разреда
су направили новчанике.
Ученици другог и четвртог разреда су
правили букете цвећа од креп папира,
цевчица и украсних трачица. Сви ученици су
на
часовима
ликовне
културе
цртали
портрете својих мама. Од њих су уредили
паное. Поклоне су употпунили израђеним
честиткама.
На часовима слободних активности
припремљен је пригодни програм који је
изведен 9. марта. Присуствовало је 14 мама и
5 бака. Након програма дечаци су гошће и
своје другарице послужили колачима и
соком.
Маме су биле задовољне приредбом и
припремљеним поклонима.
Ружица Будимкић
Јасмина Ковачевић
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Дечије стваралаштво
На часу српског језика у трећем разреду обрађена је песма „Да верујемо у чуда“
Мирослава Антића. После тога ученици су добили задатак да напишу песму, по угледу на
ону коју су читали, на тему „Ја у чуда верујем“. Представљамо два најбоља песничка
остварења.
Ученици четвртог разреда су писали о јесени, а на часовима ликовне културе цртали
и сликали на теме: Линија и површина и Свет боја.
Ученица петог разреда написала је бајку о свом одељењу.
Ја у чуда верујем
Зека шаргарепу сеје,
А снег у башти у лето веје,
Печурка на дрвету расте,
А жаба једе краставце.
Верујем да су виле
Змају много миле,
Да мрак без проблема
Кроз прозор уђе,
А рак се купа са смуђем.
Лав са крилима лети око света,
А пиле шета око бурета,
Гавран лисици са дрвета маше,
А меда се боји вруће каше.
Маријана Милетић III1
Стева Секулић IV1

Ја у чуда верујем
Верујем да ћу једног дана добити крила
И постати добра вила.
По зеленој ливади ћу летети
И шарено цвеће брати.
Јахаћу белог коња који ће имати крила,
Даћу јој име, зваће се Мила.
Летећемо заједно по свету
И све ћемо то радити у лету.
Верујем да ћу постати принцеза
И живети у двору
Па ћу имати добру саветницу Дору.
Чистићу земљиште у свом крају
И заслужићу излет у рају.
Верујем у сва чуда која постоје на свету,
Да ћу отићи у свемир, летети ракетом.
Вероваћу заувек у та чуда
Која у дечјем свету постоје,
Смислићу неке нове боје.
Зато, децо,
Верујте у све што вам падне на памет.
То вам је мој добар савет!
Катарина Бранковић III1
Марина Радосављевић IV1
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Радио емисија у којој је гост
Хладна Јесења Киша
Спикер: Добро дошли у емисију „Питалица“.
Данашњи гост је Хладна Јесења Киша.
Хладна Јесења Киша: Добар дан!
Спикер: Примећујемо ових дана да нас све
чешће посећујете. Имате ли неки посебни разлог?
Хладна Јесења Киша: О да, мада то није
ништа необично – јесен је.
Спикер: Волите ли јесен и зиму?
Хладна Јесења Киша: Наравно, то су моја
омиљена годишња доба и по цео дан сам са вама.
Спикер: А лето?
Хладна Јесења Киша: Преко лета волим да
изненадим људе. Понекад усред летњег врелог
дана волим да банем, чисто да ме не забораве ни
људи ни животиње. Волим да се са њима
поигравам.
Тамара Трајковић IV1
Спикер: Да ли вам буде жао због тога?
Хладна Јесења Киша: Ме нееее.... Додуше,
жао ми је инсеката. Када паднем, инсекти угину. Ја сам тежа од њих, а они немају времена
да се склоне.
Спикер: А којих вам је највише жао?
Хладна Јесења Киша: Највише ми је жао малих баштенских паукова који упадају у
косу дечацима и девојчицама. Они највише страдају.
Спикер: Реците ми нешто за крај.
Хладна Јесења Киша: Морам да кажем да сам некада добра, а некада лоша, а ту не
могу ништа да учиним. Једноставно моја природа је таква, надам се да ме разумете.
Стева Секулић IV1

Марија Којић IV1
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Бајка о петацима
Било је то у далекој земљи Иванчици, иза
седам мора и седам гора, а можда и даље одатле. У
земљи Иванчици живели су храбри, вредни и
поштени људи. На самом крају Иванчице, у великом,
белом дворцу, живели су патуљци Школарци са
својим владаром Великим Петром.
Патуљци су живели подељени по групама.
Било је укупно осам група, а на челу сваке групе
налазио се добри вилењак или добра вила која је
предводила ту групу. Свака група имала је своје
одаје – учионице у којима су учили, играли се,
дружили...
Ипак, најбоља од свих је била пета група,
популарни Петаци, коју је предводила добра вила
Данка. Добри вилењак Синиша добро је обучио ову
групу,
па
су
они
били
најјачи,
најбољи,
најпослушнији. Није било те вештине којој Петаци
нису били вични: певали су најбоље, играли
најбоље, најбоље познавали историју и биологију.
Најбоље су рачунали и најбоље рецитовали...
Заиста, сви су поносили Петацима, становници
Иванчице и сви у великом белом дворцу, а нарочито
добра вила Данка.
Али, како то обично бива, једнога дана небо се изненада смрачи, и док су Петаци
мирно седели у својим клупама, са великим треском, баш у њихове одаје, улетоше зли
патуљци из суседног места - Пундравци. Великим иглама почеше да боцкају Петаке по
гузама, да их голицају по стомаку и испод врата, да их вуку за косу и растурају њихове
„анђеоске“ фризуре. По одајама Петака просуше страшне прахове непријатног мириса смејавце, кикотавце, свађавце, подругљивце... Патуљци Петаци почеше да се туку, вуку,
чупају за косу, тужакају. Њихова мирна одаја Учионица одједном постаде скакаоница,
трачаоница, трчаоница и тужибабаоница.
Добра вила Данка на коју Пундравци нису могли да делују, одједном, не знајући шта
друго да уради, лупи руком о сто и повика чаробну реч: „Тишина!“ Отвори велику плаву
књигу из које неким чудом
почеше да марширају оловни
војници: Један, два, један, два,
један, два..! Оловни војници
својим сабљама јединицама и
минама двојкама нагрнуше на
Пундравце. Они се умирише и
застадоше...
Погођени
кечевима
и
двојкама, Пундравци почеше да
се пуше и уз страшну цику
нестадоше... О њиховом нестанку
испредају се различите легенде,
али су готово сви сигурни да их је
појела петоглава аждаја - Петица.
У одаје Петака поново се
уселила тишина. Патуљци Петаци
су поново мирни, добри у свему и
слушају своје наставнике. Вила
Данка их чува и поноси се њима.
Тијана ГлишићV1
Андријана Илић V1
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Родољубље је...
Родољубље је љубав за свој род,
за своју веру и културу. То је осећај
припадности своме народу, али не и
мржња за друге народе. Родољубље је
љубав према отаџбини. За све друге
народе родољубље је врлина, само
међу
Србима
означава
се
као
национализам. По мени је национализам погрдна и негативна реч.
Зашто да буде национализам, када
може лепо, са љубављу, топло,
пријатно да се изговори родољубље...
Чим
изговорите
родољубље,
одмах видите да је та реч пуна љубави,
тако топла и мила. То није исто као
љубав према симпатији, брату, сестри,
родитељима... Не, то је нека друга и
посебна љубав, љубав према отаџбини.
Кажем посебна љубав, зашто? Зато што
ту љубав не може имати свако. Сви ми
можемо бити заљубљени у некога и
волети га, сви, тако да то и није нека
посебна љубав. Опет, сви ми можемо и
волимо свог брата, своју сестру,
волимо и поштујемо своје родитеље,
који се боре за нас, подржавају нас да
би нас извели на прави пут. Кажем сви,
и онда опет то није та нека посебна
Тијана Глишић V1
љубав. А љубав према отаџбини, е то
је већ посебна љубав. Нажалост, та
љубав, родољубље, је све мање заступљено међу нама, Србима. Неко проклиње што живи
или што се родио овде, неко је равнодушан, као да их је много више од оних који воле
своју земљу, поштују је, који би за њу све учинили...
Није исто када погледате једног Хрвата, или Албанца како је наклоњен својој држави
и када погледате једног Србина. Све више слушам приче својих вршњака како ће отићи
негде далеко чим заврше школовање. Само да оду, само да не буду овде, у својој
отаџбини. Мрзе што су Срби и што су се у Србији родили. И кажу да ће отићи одавде, а
после ће се вратити. И ја сам имала такво мишљење, до скоро, а онда сам схватила нешто:
Отаџбина је нама као што су нам родитељи, брани нас, чува, школује, храни током једног
периода живота, до оног тренутка када постајемо своји људи, када треба родитељима и
отаџбини да захвалимо за све те године школовања и издржавања. И онда када све
исцрпите од наше земље, остављате је тако беспомоћну и чините услугу другој земљи и
одлазите, уместо да останете, баш када сте најпотребнији својој земљи и родитељима. То
би било исто као када би свог старог и болесног родитеља оставили, баш када сте му
највише потребни. Оставите га тако и одлазите у туђину, са надом да ћете се вратити.
Грешите другови, ко једном оде из свог гнезда, ретко се врати. Ако се вратите, вратићете
се на кратко, а онда опет одлазите...
Идете, јер мислите да од наше државе нема ништа, криви су вам политичари и
председник. Можда и јесу, али чекајте, другови, проћи ће и њихово време и слава, а онда
долазимо на ред ми, па ако волите своју земљу, остајте ту где сте, ако знате како и шта
треба исправити, будите ту да заједно то урадимо... А ако ви одете, ко ће остати? Како ће у
Србији расти наталитет ако одете? Себе сматрате родољубима а одлазите?
Размислите, другови! Реците ми, јесте ли променили мишљење?
Жељана Радовановић VIII1
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Драги дневниче
Као што већ знаш нисам особа
којој је припало много среће у животу,
па за себе сматрам да сам баксуз. У
складу са тим, дешавају се и многе
ствари које други не могу ни да
замисле. Вероватно зато што кад се
нађем у некој незгодној ситуацији око
мене нема живе душе. Било како било,
овај дан је требао да буде значајан у
мојој музичкој каријери. Помислила сам
да ће ми се нешто непријатно десити,
јер је то увек тако кад треба да идем
негде, али сам увидела да је све добро.
Макар је изгледало добро док нисам
изашла из куће, сем што је падала
киша, а то није ништа чудно.
Као и увек, била сам у праву. На
аутобуској станици, док сам чекала
аутобус за Сопот, била сам сама.
Слушалице су ми се поквариле, па
нисам могла да слушам музику, што бих
иначе радила. Као што рекох, нешто је
морало да ми упропасти дан. То
„нешто“ је био ауто који је по киши
возио прилично брзо, па је сва прљава
вода која је лежала у бари доспела на
моје фармерке. Да би дан био лепши,
почео је да дува ветар који је гурао
хладан ваздух на моје још хладније
бутине. Природа и невреме су ми
Јована Крупежевић VI2
пожелели срећу и то се поновило још
два пута. Више нисам чекала аутобус, чекала сам великог, страшног дива, да ме окачи на
жицу за веш, као крпу, да се осушим. Наравно да то није било могуће, јер не могу да се
осушим на киши. За тих пет минута стајања одлучила сам да повучем своје речи: „Мени
никад није хладно“.
Након свега што се десило морам на пробу, а теби не препоручујем да чекаш аутобус
док пада киша, а ако већ мораш онда се причувај!
Анђела Симић VI2
Једна страница мог дневника
Још један кишни дан. Немој ме погрешно схватити, волим овакве дане, али мало шта
се може радити. Осим, можда, седети уз добру књигу. Али, мени, обично мисли одлутају
док гледам како се капљице кише сливају низ прозор. Сетим се како је било раније, док
смо били безбрижна деца која су сваки дан проводила играјући се.
Сада, морамо да почнемо да размишљамо о својој будућности. Понекад ме плаши та
будућност. Још увек немам ништа чему тежим, нити знам шта желим да постанем. Можда
ме зато то и плаши. Само се питам шта ме све чека. А то нећу сазнати све док се то нешто
не догоди. Чим сазнам шта је то што у ствари желим, кренућу и нећу се зауставити док га
не ухватим. Али, шта год да се деси, живот је препун различитих момената, од којих су
неки добри, а неки су лоши, но сви су вредни живљења, и зато „девојчице главу горе, у
нове победе“, кажем себи и истрајаћу у томе.
Александра Илић VIII2

страна 15

Чаролије

број 19

2015. година

Велико дело-велики труд
За свако велико дело у животу је потребно да
се залажеш и да се трудиш и најважније да никада
не одустајеш, зато што само најупорнији стижу до
врха. Није лако, али изводљиво је. Нешто у шта
улажем велики труд и напор јесте карате. То ми је
поред школе и, наравно, моје породице нешто
најважније. Све до једног момента мислила сам да
дајем све од себе, али онда је тренер почео да ме
припрема за државно првенство. Тек тада сам
схватила да могу још више и да до тада нисам била
сто посто посвећена томе. Свакодневни тренинзи,
разговори, па и тешкоће на које сам наилазила
утицале су на мене. Доста тренерових речи ми се
урезало у памћење и сваког дана ми пружају
подршку.
Сваки
дан
после
школе за
мене
је
представљао муку, али сам у исто време једва
чекала да почнем да тренирам. Непрестано, без
паузе, понављала сам све до тада научено. Сваки
покрет, став, све је морало да буде савршено.
Често сам се осећала као да умирем и да не могу
више. Али, зато је ту био тренер и моја породица.
Једном, док смо радили вежбе, почела сам да
плачем. Била сам исцрпљена, сваки мишић ме је
болео, али нисам смела да станем. Онда ме је тренер упитао знам ли шта треба да радим
када се осећам као да умирем. Мој одговор је био „Не“. Онда је рекао: „Кад се осећаш као
да умиреш, понови све још десет пута“. Наравно, нисам ни мислила да ће рећи да треба да
одустанем. То ми је вратило снагу. Чак и по киши сам трчала зато што сам знала да су
изговори за кукавице и, да ако то не урадим сада, кајаћу се касније. Знала сам колико ми
је то такмичење било важно. Није било места за грешке. Толико пута сам пала, али
схватила сам да, када паднеш, нема смисла остати ту и седети чекајући да ти неко
помогне. Живот је као ролеркоустер, пун је успона и падова, а ти сам одлучујеш да ли ћеш
уживати или вриштати. Знала сам да сам спремна и да ћу дати све од себе и није било
ничега што би ме могло зауставити.
После свега што сам прошла коначно је дошао тај дан. Нисам била уплашена, али
имала сам трему, нисам знала шта ће бити, али тако јасно сам у својој глави видела да ћу
проћи даље. Ушла сам у свлачионицу, обукла кимоно, везала косу и ставила штитнике.
Прозвали су ме. Онда тај неописив осећај када корачаш према татамију. Све остало постаје
неважно, више никога нема у сали, само противник, ти и борба. Невероватно је то, што
иако сам знала да ће трајати само три минута, чинило ми се да сам се борила годинама поени, казне, ударци, доктори који притрчавају ако затреба, поново казне, и пресудни
поен. Победила сам. Знала сам да је то била борба за улазак у финале и била сам срећна,
али још увек сам се плашила оне последње. Тренер је то видео и рекао да је страх само
илузија. Када то будем схватила, бићу слободна да победим. Негде на пола борбе звук
пиштаљке, три доктора и њен тренер. Ударила сам прејако, ишла јој је крв из носа,
штитник за уста је одлетео ко зна где. Нисам исконтролисала ногу и то је било то. Била сам
друга, али била сам пресрећна. А онда сам се уплашила како ће на то одреаговати тренер.
Окренула сам се ка њему и погледала га. Био је насмејан и сва озбиљност је нестала.
Питао је: „Да ли си уживала, лавице?“ Насмејала сам се. Сви из моје екипе су притрчали.
Рекла сам да сам тог дана уживала као никада до тада. И јесам, стварно јесам, осећај је
био невероватан, савршен. Није ми било битно што сам друга, уживала сам и сви су били
задовољни. То је било најважније. То је, ипак, спорт и не можеш увек да победиш. А, оно
што је важно, и што треба памтити је - никад пораз само лекцију.
Сања Симић VIII2
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Велико дело-велики труд
Бити доктор за мене је нешто фасцинирајуће. Ово занимање захтева велики ризик,
хуманост, прецизност. Сан ми је да постанем докторка да и ја будем толико хумана и да
уложим сав свој труд у тај посао. Била сам у посети код деде у боници, чекајући да мени и
мојој породици одобре посету, седела сам на столици и посматрала све докторе и сестре.
Моји су отишли да разговарају са једним од доктора, а ја остала у ходнику. Било је
тихо и осећао се мирис болнице, онај карактеристични. Скоро језива тишина ме је
прилично плашила, јер се баш у овим просторијама живот и смрт тако брзо смењују. Тако
замишљена чујем нечије јауке. Гледам са прозора кола хитне помоћи у дворишту, довезли
су девојку која је била нешто старија од мене, плакала, савијала се, вероватно од болова.
Само сам се молила да не дођу на спрат где сам ја, то би ми тешко пало. Мајка је ишла
поред ње, буквално је цвилела, а отац је носио у рукама, она је на грлу имала цевчицу, то
ми је говорило да има проблема са дисањем. Поставили су је на колица и изгледало је да
није била при свести. Лекари и сестре су били око ње. Читава болница се дигла на ноге,
њена сирота, већ исцрпљена, мајка је трчала за колицима на којим се кћер налазила. И
већ су били у ходнику и јурили у операциону салу. Доктори су спречили мајку да уђе са
њима. Њен поглед према сали је био и превише тужан, био је пун беса, страха,
разочарења, јер у тој просторији у том тренутнку њена ћерка се борила са смрћу. Јауци и
плач одзвањали су читавом болницом.
Онда, после пола сата, отворила су се врата сале и лекар је рекао „Јака је она,
издржаће. Све зависи од наредних четрдесет осам сати.“ Било је то јако болно, она је
молила да уђе барем на секунд само да је види. Ушла је у салу, није била ни цели минут, а
апарати су почели да пиште. Лекар је у истом трену дотрчао и замолио мајку да изађе. Та
јадна жена је изговарала само језиве речи...
Прошло је још пола сата, а онда је особље изашло из сале, имали су добре вести –
девојка је била добро, превише воде је закрчило доток кисеоникау плућа. И мени, која је
нисам познавала, било је драго. Сазнала сам да има рак плућа и да тешко дише, а болест
се може проширити и на друге органе. Све је било на лекарима, да нису тако вешти, не бих
је ни видела.
Овакве ситуације гледала сам раније само на филмовима, а сада и у стварности и
била сам фасцинирана. Желим да будем део тог тима који помаже људима да се спасу
опаких болести, да могу да учиним нешто за оног ко се бори за сопствени живот. Желим да
и ја постанем лекар.
Тамара Станковић VIII2
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Од досаде па до... – Страна из мог дневника
Ух, устајање у шест сати, замисли летњи распуст, а ја устајем у то доба. Пакујемо
ствари, као и сваке године идемо на Тару. Мени је то постало и сувише досадно. Када сам
била мала, припрема око летовања, пут ка Тари и сам боравак су ми били забавни, и сада
су, али не толико, јер су ми најдражи људи умрли. После њихове смрти није ми ми забаван
одлазак. Ни мало нисам одушевљена одласком. Безвољно улазим у ауто, већи део пута
преспавам. У Бајину Башту смо стигли ако 19 сати. Родитељи одлучују да ћемо преноћити у
граду код ујне и да ноћас нећемо ићи у планину, на село. Још веће разочарење. Шта да
радим у стану? Летње време? Да изађем, али никога не познајем. Није ми проблем да
изађем, шетам, упознам се са неким, али мрско ми је. Брат који живи овде, треба да се
врати са мора, па немам друштво.
Седим и не знам шта ћу сама са собом. Нервоза почиње да ме хвата. Одлучујем да
питам маму да прошетамо градом. Мама познаје град, јер је овде одрасла. Мама пристаје.
Изненађена је мојом молбом да иде са мном. Мислила је да ћу ићи са сестром, али сестри
није представљало проблем да седи у стану усред лета и да прича са комшијама из зграде.
Њихов нагласак је баш необичан. Бака ми је из ових крајева и она има тај нагласак, па ја
знам често да јој се подсмевам због тога. Ја и мама смо кренуле. Бајина Башта није велика,
али је леп и ушушкан и миран град. Отишли смо у главну улицу, која је калдрмисана. У њој
нема возила, али зато су ту многобројни кафићи, ресторани, продавнице одеће, пекаре,
пицерије, баште, терасе... Била је препуна омладине. Том улицом стиже се до хотела
„Дрина” и великог тржног центра „Рода”. Сели смо у један од кафића. Попила сам топлу
чоколаду, а мама кафу. Наставиле смо шетњу. Искључиле смо телефоне како нас не би
звали сваких пет минута и досађивали питањима: Где сте? Када долазите?.
Шетајући се разговарале смо, нема теме које се нисмо дотакле, од глупости до
озбиљних тема. Одавно нисам била у овако дугој шетњи са најдражом особом. Нико не
постоји само нас две! Ха, ха, замисли читава два сата без мале напасти, моје млађе сестре
Саре. Она је на срећу заспала, иначе то не би прошло без ње. Сетила сам се своје
уштеђевине, па сам решила да је обрадујем неким од њених омиљених колача. Био је то
огроман колач са вишњама преливен чоколадом на чијем је врху стајала мала вишња.
Изгледо је прелепо, а није био скуп.
Мама и ја смо се умориле, па смо се упутиле ка стану. Осталима нисмо хтеле да
откријемо где смо биле, ни шта смо рaдиле. Остала је то наша тајна. Нисам ни помишљала
да ће ми се нешто овако десити. Али, ето, изненaдно, случајно, непланирано - испадне
увек боље. Било је то незаборавно вече.
Наставак следи сутра. Лаку ноћ!
Тамара Станковић VIII2

Лазар Митрашиновић VII1
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Поверавам вам своју тајну
Мислила сам да су у мојој породици сви здрави, да нико нема ниједан проблем, али
испоставило се да сам погрешила. Једног јутра прошле године, пред полазак у школу,
причала сам са татом о разним врстама болести. Било је помало чудно што разговарамо о
томе, а онда је мама устала, видела тату и мене и питала га да ли ми је рекао. Одједном
сам схватила и питала где је баба, а они су ћутали. Тата ме је загрлио и рекао да су је
одвели у току ноћи у болницу. Руке су почеле да ми се тресу и глас да дрхти. Покушали су
да ми објасне да ништа није страшно, али безуспешно. У школи нисам могла да се
концентришем на предавања, стално сам била одсутна. После школе нисам отишла кући,
већ сам свратила до тетке, пошто сам знала да ме тетка никад неће слагати. Рекла ми је да
је бака устала да пије воду и да није могла да се врати у собу, пала је и почела је да удара
руком у под да би је неко чуо. Наишао је деда и однео је до кревета. Пробудио је тату да
видео шта јој је. Међутим, баба није могла да прича, сузе су јој кренуле и некако је
изговорила „Дијана“. Тата се обукао и ставили су је у кола и одвели у хитну. Из Сопота су
је послали у Београд. Доктори су рекли да је имала среће, јер да су је довели сат касније,
не би била жива. Кад сам чула ову причу, почела сам да плачем. Тетка ме је тешила да то
није ништа страшно и да ће бака доћи кући за пар дана.
Прошла су четири месеца. Бака је оперисана, остала је још који дан у болници. После
су је пустили кући. Када је дошла, нисам се одвајала од ње ни на секунд. Грлила ме је и
љубила и успорено је причала. Нисам знала где је оперисана све док није скинула мараму
и показала ми. Њој су пола главе ошишали. Нисам могла да верујем. Стално је везивала
мараму да се Вања и ја не бисмо плашиле. Објаснила ми је како се та болест звала, али ја
нисам запамтила. Видели су се конци којима је рез ушивен. Након месец дана рана је
почела да крвари, па је опет отишла у болницу. Испоставило се да њен организам не
прихвата страно тело тј. конце. Опет је оперисана. Након пар дана рана поново крвари, па
је уследила и трећа операција, али овог пута без анестезије. Много се мучила, али,
напокон њен организам је прихватио конце. Лежала је у болници месец дана, па је дошла
кући. Строго јој је било забрањено да ради по кући или напољу, већ је требало да се
одмара. Али, бака је таква да нема мира, увек је нешто радила. Пошто није смела ништа
тешко да диже, ми смо јој дали нешто да ушива, да јој не буде досадно. Након годину дана
бака се опоравила.
За мене је ова година била најгора, а и за моју породицу. Надам се да више неће бити
сличних ситуација у мојој породици.
Дијана Грујић VIII2

Дијана Грујић VIII2
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Поверавам вам своју тајну
Имам једну тајну коју никоме нисам рекла. Плашим се! Помислићете да то и није нека
тајна. Сви се нечег плаше. Можда сте у праву, али ја се плашим заборава. Толико лепих
успомена из прошлости, толико много драгих особа и искустава, а све ће једног дана бити
заборављено. Ко ће нас се сећати када прођу године и године? Заправо, сви се трудимо да
створимо лепе успомене, а треба да се питамо – чему то? Сви ћемо једног дана умрети, а
неће бити никога да чува те успомене. Не могу да прихватим да ће једног дана небеско
плаветнило да нестане, да више неће бити изнад мене. Да ли ме мучи заборав или смрт?!
Обоје. Волела бих да могу заувек да будем окружена вољеним особама, да се са њима
смејем, да ми буде лепо.
Понекад много размишљам о овоме и питам се шта треба радити. Једном сам питала
мајку зашто постојим, зашто сам ту кад ме се за деведесет година нико неће сећати.
Одговорила ми је да је оно што се сада дешава најбоље и да треба у томе уживати. Шта ће
бити после није важно, јер ћемо о томе мислити касније. Оно што је било пре је оно на шта
мислимо, чега се сећамо и у чему, такође, уживамо. Кад бисте ме питали да изаберем једну
успомену, најлепшу, вероватно не бих могла да издвојим ниједну. То су други људи и
догађаји који улепшавају мој живот и који су са мном и у овом тренутку који управо
живимо. Они су ти који ће ме се сећати заувек. Остали можда и нису тако важни.
Живот је чудна ствар, волимо га, а он је, уствари, само лепа лаж. Са друге стране,
смрт нико не воли, зато што је болна истина. Ипак, мислим да живот треба искористити
што боље, без обзира што ћемо свакако умрети и што ћемо све лепе тренутке које
створимо за памћење изгубити. Имам толико времена пред собом и не треба да бринем о
забораву и смрти. Мада, још увек се помало плашим.
Сања Симић VIII2

Анђела Симић VI2

страна 20

Чаролије

број 19

2015. година

Сузе и смех
Присећам се једног необичног дана. Били смо у Винцима, једном лепом месту на
Дунаву недалеко од Голупца. Као и обично, устали смо, доручковали и отишли на плажу.
Тића, моја сестра је тада била јако мала и само је трчала за мном. Ја сам хтела да се играм
са њом, али је било тешко наговорити је на игру. Најзад је пристала. Прво смо скупљале
шкољкице по плажи, а затим правиле замак од песка. Када нам је то досадило, узеле смо
лопту. Добацивале смо се, а Тићи је лопта стално испадала из ручица. Како јој бацим
лопту, она је испусти, па трк за њом.
Већ се била уморила, а онда је лопта пала у воду и она је потрчала за лоптом. Јако
сам се уплашила, хтела сам да је зауставим, али моја сестра је већ лежала на плажи са
крвавим коленом и плакала је. Пришла сам јој, а она ме је погледала уплаканим очима и
рекла: „Секо, на лопти је мала жабица”, а затим је покушала да се насмеје. Скренула сам
поглед ка лопти и, стварно, угледала сам жабицу. У том тренутку мама и тата су дотрчали,
а ја сам уплашено покушала да им објасним шта се догодило. Тићина повреда није била
велика. Очистили су јој рану и врло брзо смирили. То ме је јако обрадовало. Касније смо
седели и препричавали тај догађај и много смо се смејали Тићиној лопти и малој жабици.
Сандра Пошмуга V2
Туга
Мој проблем се јавља ноћу,
Мој проблем је што
Не знам шта хоћу,
Моје сузе говоре све,
А тебе нема, нема те!
Ја без тебе не могу и нећу,
Ти правиш моју срећу,
Ти си сунце на мом тамном путу,
Ти си та која ми протера тугу!
А ја волим, волим те,
Са тобом бих могао све,
Ја жарко желим те,
А ти идеш и остављаш ме!
Стеван Јовановић VII2
Срећа
Мисао је дошла
И још је ту.
Лепа је била
И ево почујте њу.
Цела замља нека чује,
Ево моје строфе брује.
Вече је прошло,
Опет ће доћи.
Леп је живот
И то ће проћи.
Милице моја,
То није све,
Ево још једном,
Волим те!
Христина Поповић VII2

Стеван Јовановић VII2
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Карикатура
Почетком марта у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ одржано је школско
такмичење у цртању карикатуре „Мали Пјер“, као део такмичења које организују
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пријатељи деце Србије. Тема је
била слободна и пружала је могућност деци за изражавање свог креативног мишљења и
критичко опажање света и појава око себе.

Јована Ерић VIII1

Александра Илић VIII2

У цртању карикатура учествовали су сви ученици виших разреда, а такмичење је
организовано на следећи начин: наставник ликовне културе је поставио штампане
фотокопије постојећих карикатура познатих личности из
света филма, спорта, музике и књижевности, а ученици
су цртали један од понуђених ликова. Интересовање за
цртање је било велико, што је резултирало великим
бројем одличних радова са обзиром на чињеницу да су
ученици по први пут приступили таквој врсти ликовног
изражавања.
Трочлани жири, који су чинили наставник ликовне
културе Нада Аранђеловић, библиотекар школе Слађана
Галушка и директор школе Ксенија Илић, прегледао је
радове и одлучио да шест најбољих цтрежа, карикатура,
буде награђено дипломом, која носи име наше школе.
Остали радови ће добити захвалнце.
Награђени ученици су: Лазар Митрашиновић VII1,
Милица Милутиновић VIII2, Лазар Којић VI1, Дијана
Грујић VIII2, Данијел Јовановић VII2 и Ана Митровић V2.
Нада Аранђеловић
Никола Марковић VI1
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Професионална оријентација
Професионални развој ученика у нашој школи подстиче се кроз наставни рад на
редовним часовима и на часовима одељенског старешине, а нарочито пројектом
„Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ за ученике седмог и осмог
разреда. Овај пројекат се већ трећу годину реализује кроз петофазни модел, односно кроз
пет корака до доношења одлуке: самоспознаја, информисање о занимањима, могућности
школовања, реални сусрети и одлука о избору занимања. Циљ пројекта је изградња
школског и ваншколског система професионалне оријентације за младе на прелазу између
основне у средњу школу. Ученици кроз радионичарски рад и реалне сусрете са светом
занимања оснажују своје компетенције за правилан избор будућег занимања. Они, најпре,
упознају и освешћују своје склоности, интересовања, способности и слабости, затим
сакупљају информације о жељеном занимању, сусрећу се са реалним светом рада и
начином обављања жељеног занимања, да би, на крају, имајући све претходно у виду,
донели што оптималнију одлуку о избору будућег занимања.
Школски Тим за професионалну оријентацију чине Марина Ружић и Јелена
Стевановић, одељенске старешине седмог разреда, Ружица Танасковић и Саша Живановић,
одељенске старешине осмог разреда и Наташа Демић – координатор, педагог. Осим
чланова Тима за ПО који су планирали и реализују највећи део садржаја радионица, у
спровођењу програма, на својим часовима, укључени су и наставници српског језика,
грађанског васпитања, ликовне културе и библиотекар школе.
На почетку школске године координатор Тима је направила План реализације
програма, као и разрађен Програм професионалне оријентације, посебно за ученике
седмог и осмог разреда, који садржи план реализације радионица (када, на ком часу и ко
је реализатор). Радионице су имплементиране у програм више наставних предмета:
Грађанско васпитање, Српски језик, Ликовна култура, Техничко и информатичко
образовање, Информатика и рачунарство и ЧОС. Предвиђена је 21 радионица за ученике
седмог разреда и 26 за ученике осмог. Сви наставници и одељенске старешине су добили
планове и програме реализације радионица.
Стефан Јовичић V1

Радионице са родитељима
У пројекат су успешно укључени и
родитељи ученика у свим фазама реализације.
Највише
су
учествовали
у
заједничким
радионицама са децом које је водио координатор
Пројекта са одељенским старешином. У седмом
разреду то је била радионица „Моја очекивања“
која је имала основни циљ да посредује у
разумевању ставова између родитеља и деце о
дететовим особинама и капацитетима. Најпре су
родитељи, подстакнути питањима водитеља,
јавно и поносно, истакли особине свог детета, а
затим су покушали да препознају аутопортрет са
особинама свог детета међу изложенима на
табли учионице.
Радови деце су били припремљени на
једној од претходној радионици, „Самоспознаја аутопортрет“, коју су радили на часу ликовне
културе, са циљем да ученици развијају
социјалне вештине, ставове, вредности и
самопоуздање откривањем себе, проценом сопствених способности и сагледавањем слике
о себи. Сваки ученик је требало да нацрта аутопортрет и да упише у облачиће личне
особине које цени код себе. Њих су користили у радионици са својим родитељима, у
јануару 2015. године, која је протекла у радној, али и духовитој и пријатној атмосфери у
оба одељења седмих разреда. Након тога започеле су радионице друге фазе пројекта.
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Са родитељима ученика осмих разреда, крајем новембра 2014, реализована је
радионица „Моја очекивања – колаж“, чиме је била завршена прва фаза Пројекта. Циљ је
био: подстицање разумевања ставова родитеља и деце у вези са избором школе и
уважавање разлога ученика за избор одређене школе – занимања. На зидовима, односно
табли, постављени су колаж постери, визије деце, а требало је да родитељи погоде визију
свог детета. Након кратког разговора педагога са родитељима о томе како су препознали
колаж, шта им је у томе помогло/одмогло и сл, аутори колажа, деца која су желела,
представљала су јавно своја очекивања и визију будућности. На крају су деца и родитељи,
у пару, размењивали ставове о будућој школи/занимању и радионица је успешно завршена
рефлексијом о увидима из ове размене.
Као и код ученика седмог разреда, и на овој радионици радови су били припремљени
раније, на часу ликовне културе, израдом колажа на тему „Моја визија - Ја за десет
година“. Помоћу сличица из часописа, фотографија и цртежа, сваки ученик за себе је
правио колаж – визију себе за десет година (где и како живи, шта и како ради, које му је
окружење, статус и сл.). Након урађених колажа, усмереним питањима наставника, деца
су кроз разговор једни другима освешћивала своја очекивања у будућности и
оспособљавала се да повезују очекивања са избором школе, односно занимања. Продукти
радионице, колажи, сачувани су и коришћени за размену са родитељима на родитељском
састанку.
Самоспознаја, учење и компетенције за 21. век
Једна од радионица из фазе самоспознаје, која је посебно занимљива ученицима
седмог разреда назива се „У очима других“, а највећим делом се састоји из прављења
„хармонике“ која на крају свакоме ученику пружа увид у то како га други виде тј. какав је
у очима других. Деца седе у кругу, свако добија један папир на коме исписује своје име и
шаље га другу до себе са десне стране, а он сам исписује особине онога чије име види на
врху странице на папиру који је добијен са леве стране. Свако пресавија папир као да
прави лепезу тако да нико не види шта је написао неко пре њега, а игра се завршава када
свако у руке добије папир са својим именом. Рефлексија, коментарисање утисака након
тога је подједнако занимљиво као и сама игра. Деца су коментарисала шта их је од онога
што су прочитали изненадило позитивно, шта нису очекивали, шта је оно што је обавезно
требало да се нађе на листи, а нико није приметио као особину или врлину и слично. На
овај начин су препознавала сопствене способности, склоности, врлине и сагледавали слику
о себи упоређујући је са сликом коју други имају о њима.
Наставници и педагог су уочили да код деце свих узраста постоји проблем у начину
учења који их не додводи до функционалног знања. Такво учење гуши мотивацију за
сазнавањем и нарушава самопоуздање код деце. Из тих разлога, педагог је у току првог
полугодишта са ученицима старијих разреда разговарала о томе како и зашто уче и
предлагала им различите технике учења које би требали да пробају они који имају
проблема са усвајањем садржаја из неког или већине предмета.
Са ученицима седмог разреда, на часу техничког и информатичког образовања,
педагог и наставник овог предмета, реализовали су радионицу ПО под називом „Мој тип
учења“. Индивидуалним и радом у групи, ученици су описивали сопствени тип учења, са
циљем да унапреде личне стратегије учења. Уводном игрицом, на основу самопроцене
сопственог понашања и односа према упутству за тек купљени мобилни телефон, ученици
су се поделили на четири групе.
Након тога, педагог им је, мини предавањем, објаснила да описи понашања у уводној
игрици одговарају различитим стиловима учења: визуелни, аудитивни, моторички и
комбиновани тип и да се успешност у учењу може унапређивати конкретним саветима за
сваки од ових типова. Визуелни тип најбоље учи гледањем, размишља у сликама, воли
учење путем графикона, илустрација, видео материјала и сл. Аудитивни тип најбоље учи
слушањем, воли да разговара са другима, да учи читајући наглас, или да преслушава
снимљени материјал. Моторички тип најбоље учи кроз покрет, додир и активност. Воли кад
може сам да направи нешто и тешко му је да седи дуже на истом месту. Комбинован тип
укључује понешто од сваког од ових стилова.
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Након тога, ученици су, у оквиру групе, радили свако за себе - на листи „Описа
сопственог типа учења“ су подвлачили речи које описују њихово типично понашање у
учењу и добили су смернице за самопроцену урађеног. Групе су кроз извештај
презентовале који тип учења је био најзаступљенији у групи, а затим је свака од њих
добила материјал са конкретним саветима за различите типове учења о чему се
разговарало. Радионица је завршена препорукама педагога које су, такође, битне за
успешно учење, а то су: услови учења (проветрена просторија, довољно светлости која
пада са леве стране, учење увек на истом месту, у исто време), планирање распореда
учења (планирати за сваки дан, не учити више од 60 минута у континуитету), мотивација
(поставити циљ, имати визију), и сл. Представљена им је и пирамида учења која врло јасно
приказује како начин учења утиче на памћење – најбоље се памти оно што се каже док се
ради, нпр. када учимо друге, а најмање, оно што се само чита или чује или види.

Александра Божанић V1

Библиотекар и наставници грађанског васпитања и техничког и информатичког
образовања реализовали су радионице у седмом и осмом разреду под називом „Слика
савременог света рада и кључне компетенције за занимања“. Уводни део чини предавање у
вези са променама у свету рада (технолошки развој, флексибилна организација рада,
могућности рада код/од куће, промене родних улога, ширења информатичких занимања ),
концептом целоживотног учења и потребом развијања кључних компетенција.
Затим су ученици описивали које компетенције они имају и којим активностима ће
развијати потребна знања, вештине и ставове за жељено занимање. Кроз даљи разговор
ученици су подстицани да повезују компетенције са одређеним занимањима и иновативним
видовима рада у предузећима. Такође, библиотекар и наставници су их усмеравали и на
развијање свести о родној равноправности у свету рада.
Ученици VIII2 су на основу радионица из модула Самоспознаја писали и састав на
тему „Ја на први поглед“. Најуспешније литерарне радове, као и ликовне на тему „Моја
визија - Ја за десет година“, представљамо у Чаролијама.
Наташа Демић
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Ја на први поглед
Толико људи на нашој планети, а сви се разликујемо, по изгледу, особинама,
размишљању. Питање је како представити себе, а не бити препотентан. Свако воли да се
покаже у што бољем светлу, али наше мане нам не дозвољавају да будемо савршени. Сви
се труде да их прикрију, па почињем од њих. Веома сам тврдоглава и упорна, ако ми неко
каже да нешто не могу да урадим – урадићу то у инат, само да докажем да баш могу.
Неодлучна сам, али, ако нешто зацртам, нико и ништа то не може да променти. Много
времена проводим у маштању и прави сам сањар, али то време није изгубљено, јер је за
мене то уживање.
А моје врлине? Могу да кажем да сам авантуриста, да сам храбра и веома лако
склапам пријатељстава. Креативна сам, могу да направим шта год да ми падне на памет.
Занимају ме страни језици, а тренутно тренирам карате. Волим да читам, свака књига за
мене је неки нови свет. Борац сам и не дам никоме да дира мени драге особе.
Волим да се смејем, осмех је нешто најлепше на свету и има моћ да усрећи пријатеље
и изнервира непријатеље.
Сања Симић Vlll2
Ја на први поглед
Неке особе процењују људе на основу физичког изгледа, а ја мислим да то није у
реду и да не треба имати предрасуде према неком ког не познајемо, већ на основу тога
какав је изнутра. Лепота је наравно битна за сваког, али не најбитнија. Зато се ја нећу
хвалити својом лепотом, него ћу описати своје мане и врлине.
Ја сам веома тврдоглава
особа и када нешто желим не
одустајем тако лако. Помало сам
смотана и понекад се деси паднем
у сред равног простора, просто се
саплетем.
Дружељубива сам, а другаре
нађем где год да одем. Неки ми
замарају то што не могу увек да
помогнем када су у питању
контролни и писмени задаци, али
неким особама никад није доста
колико год им помажеш. Не желим
да угрозим свој успех и покварим
оцену да бих свима помогла.
Помогнем колико могу и колико
имам времена за то. Умем да се
наљутим кад се неко превише
шали на мој рачун, али се брзо
одљутим. Иначе сам весела особа
и волим кад су сви око мене
срећни. Живим у околини где су
трачеви
и
оговарања
увек
актуелни, али ја то не волим, јер
се дешава да се неки мали детаљ
претвори у велики догађај. Неки
ме сматрају добром, а неки лошом
девојком, али није ми много стало
до туђег мишљења. Свако ко ме
добро упозна схватиће каква сам
уствари ја.
Татјана Алексић Vlll2
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Ја на први поглед
Сви се ми разликујемо по изгледу,
понашању, по лепоти. Лепота није баш толико
и битна, уствари свако је леп на свој начин, па
тако и ја. Волим кад ми кажу да сам се
пролепшала, смршала, волим да слушам кад
Тамара, на пример, лепо прича о мени.
Умем понекад да се наљутим, али то је за
мене реткост. И кад се наљутим брзо то
заборавим и идем даље. Када чујем о себи
лоше ствари да се причају, понекад прећутим.
Али има дана када нисам добре воље, па
пукнем, кажем шта имам, па шта буде. Умем да
будем тврдоглава, па кад нешто зацртам то и
остварим. Мрзим да слушам бапске приче и
трачеве, то су будалаштине.
Имам неке врлине; волим да се бавим
кућним пословима, послушна сам. Отац и мајка
не могу све послове сами да ураде, па кад им
затреба помоћ ту сам ја да помогнем. Храбра
сам, не баш сто посто, али умем да се суочим
са проблемима и скупим снагу да их решим.
Волим да уживам. Волим да се дружим и брзо
проналазим пријатеље. Волим спорт, тренирам
карате од скора и покушавам да будем што
боља у томе. Такође, волим да се шалим, на
туђ рачун, али и на свој, када ми неко упути шалу поднесем то врло лако. Нисам баш
сјајан ђак, али учим колико мислим да ми је потребно. Схватам то као озбиљну дужност.
Планирам да озбиљно почнем да учим кад одем у средњу школу, мада још не знам коју бих
школу уписала.
Тијана Симић VIII2
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Ја на први поглед
Лепше би било да о мени неко други пише, али добили смо задатак да напишемо
нешто о себи, па ћу покушати да будем што објективнија. Ја сам другачија од других, тако
се мени чини, а то тако и треба да буде. Ја сам једна веома чудна, захтевна, компликована
особа. Други кажу да ме је тешко схватити, али мислим да су за то криве моје године.
Волим да се разликујем, али не волим да се истичем. Особе које се превише истичу, а то
чине без правог разлога, по мени су веома искомплексиране особе. Волим да будем сама
али не и усамљена, то човека чини превише тужним. Обожавам ситнице од којих правим
крупне ствари, али многи то не схватају, па ме чак и погрешно разумеју.
Знате ли онај осећај када те осећају ствари и бића која не говоре твој језик, али деле
твоју самоћу. Самоћа је за мене најтежа, не знам како али често остајем сама у дубинама
својих мисли. Тврдоглавост ми је јача страна. Зашто компликујем када су ствари савршено
једноставне? Може се рећи да ме муче сва та питања данима, месецима и годинама.
Ја имам браон очи, смеђу косу и висока сам. Ништа не бих мењала на себи, јер то сам
ја. Волим себе као личност, то је помало глупо рећи, али тако је. Строга сам када се ради о
стварима које су битне. Мрзим неправду, лаж и дволичност. Питам се зашто су неки људи
дволични. За мене је решење једноставно, свако мора да има свој став, а не да га сваки
час мења, веома ценим понашање такве особе. Не волим људе који престају да се друже са
мном када схвате да сам претешка, не желе ни да ме саслушају и разумеју, а већ одустају.
Моје врлине су то што сам дружељубива, праведна, храбра у неким ситуацијама, а у неким
сам мања од маковог зрна, саосећајна сам, стрпљива, педантна особа. Мрзим и не могу да
радим у простору који није сређен и чист, веома добро памтим. Мане су ми што сам
превише осећајна у љубави на сваки начин, немарна сам по неки пут према обавезама и
људима, то је све. Кад ми се нешто не свиђа и не иде, утеху проналазим у редовима
добрих књига, у капљицама хладне кише и у гутљају врелог чаја.
Тамара Станковић VIII2
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Стручно усавршавање
Прво полугодиште школске 2014/2015 године донело је обиље активности у области
стручног усавршавања ван установе, а ипак у установи.
Већ 19. и 20. септембра у Малом Пожаревцу је реализован семинар за све наставнике
и стручне сараднике Методе и облици ефикасне наставе и учења - базични ниво у
организацији Центра за образовање и професионални развој из Београда, који је донео 16
сати стручног усавршавања.
У организацији Отворене просветне иницијативе из Јагодине одржан је семинар за
наставнике Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави, у Малој
Иванчи 10. октобра 2014. године, трајање 8 сати.

Пројекат
Наша школа је у септембру 2014.
године укључена у пројекат Подршка
систему
осигурања
квалитета
на
националном нивоу и нивоу установе, који
реализује Завод за вредновање квалитета
образовања у 10 школа у Србији и који ће
трајати 18 месеци. Обука се односи на
оснаживања запослених у школама у
домену наставе и учења, праћења и
вредновања
успешности
ученика,
самовредновања и развојног планирања,
остваривања сарадње и хоризонталног
учења
међу
колегама
једнаким
по
позицији и образовању (наставници и
директори); менторски рад. На крају
спроведеног програма биће извршено
сумирање података о успешности таквог модела подршке.
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Први сет активности у вези са наставом и
учењем реализован је 4. октобра 2014. године
у Раљи у ОШ „Цана Марјановић“, која је наша
партнерска школа, у сарадњи Завода за
вредновање квалитета образовања и Пројекта
ИПА 2011 – Подршка развоју људског капитала
– опште образовање и развој људског
капитала.
Пројекат је настављен 31. јануара 2015. у
Раљи, а теме су биле:
- кључне компетенције које се налазе у
основи ревизије образовних стандарда,
- оснаживање наставника за вредновање
и оцењивање ученика, примену пројектног
учења, разматрање рефлексивне праксе,
- упознавање и прикупљање мишљења
наставника о Оквиру националног курикулума
који би требало да постане актуелан већ од
следеће школске године.
Полазници су стицали нова знања и
примењивали
их
током обуке: наизглед
бесмисленом тексту давали смисао, говорили су
о начину на који процењују свој рад,
осмишљавали часове тематске наставе кроз
коју би развијали кључне компетенције
ученика и сл. Али, примена знања је
настављена и после обуке, наставници су
добили задатак да сачине план унапређења
рада на основу резултата матурског испита.
Примена тестова знања
И 2015. година је започела стручним усавршавањем, 12. и 13. јануара дванаест
наставника и библиотекар, уз петнаест запослених из Основне школе „Цана Марјановић“
били су учесници семинара Примена тестова знања у основној и средњој школи који је
одржан у школи у Раљи. Организатор је Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања, а трајање семинара 16 сати. После израде задатака, тј. примера тестова из
више предмета, полазници су добили задатак да осмисле тестове, по узору на матурске
тестове: за српски језик, математику и комбиновани тест.
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Електронски семинар
У јануару је завршен електронски семинар Развијање информационе и медијске
писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење, у организацији Друштва
школских библиотекара Србије, који је похађало шест наставника, а један од аутора и
реализатора је библиотекар школе.
Семинар се одвијао од 10. новембра до 28. децембра 2014. године (24 сата) на сајту
Супер учење, а завршни сусрет је одржан је у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду, 24. јануара
2015. године. Током обуке у шест лекција полазници су пратили лекције, размењивали
искуства, ставове и идеје на форуму и решавали задатке у вези са развијањем
информационе и медијске писмености. Знања стечена током семинара ће применити кроз
реализацију часова тематске и пројектне наставе за развијање информационе и медијске
писмености ученика. Прилози о реализованим активностима ће бити постављени на сајту
Супер учење као промоција постигнућа учесника обуке.
Слађана Галушка
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