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Р е ч  у р е д н и к а  

Драги читаоци,  

Представљамо вам специјални рођендански број Чаролија, којим се обележава десет 

година постојања школског листа, те се издаје у електронском и штампаном облику. 

У њему су представљене најзначајније активности реализоване током школске 

2014/2015. године; о некима постоје опширнији прилози у бројевима из јануара, марта и 

априла 2015. године, али је много и нових текстова из свих области рада школе. 

Директор школе пише о постигнућима ученика и наставника и о плановима за даље 

побољшање рада, а библиотекар о десет година Чаролија. Ученици пишу о часовима, 

посети Миниситију и екскурзији. 

Посебна рубрика је посвећена успесима ученика на такмичењима и конкурсима, а ту 

је и стална рубрика Дечије стваралаштво, нови литерарни и ликовни радови ученика. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 
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О школи из угла директора - Успеси и планови 
 

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ ради у три објекта у скромним 

материјалним и техничким условима. Бити директор такве школе није лако. Овај посао 

захтева доста труда, ангажовања, али и љубави према деци, због које смо сви ту. Желим 

да школа буде још модернија и успешнија и да ученици, наставници и родитељи буду 

поносни на школска постигнућа. 

Школски лист Чаролије је важан за промоцију рада, те је обележавање његовог 

десетог рођендана прилика да се осврнемо и на постигнућа школе која су на најбољи 

начин презентована у њему. Иако у скромним условима, ученици и наставници остварују 

успехе у области наставе и ваннаставних активности. 

Ученици постижу одличне резултате на такмичењима (освајају прва, друга и трећа 

места на општинским такмичењема) и литерарним и ликовним конкурсима. Од 2011. 

реализовано је неколико школских пројеката кроз које су ученици стицали и повезивали 

знања из различитих наставних предмета, побољшали читалачку писменост, развијали 

информациону, медијску и информатичку писменост, а наставници и стручни сарадници су 

унапредили сарадњу. Посебно је успешна била школска 2013/2014. година, када су 

обележена два велика јубилеја, годишњице рођења Петра Петровића Његоша и 

Бранислава Нушића, и организоване праве позоришне представе, што је обогатило 

културни живот школе. У пројекте Његош – историја, уметност, фантазија и Школа и 

позориште укључени су ученици седмог и осмог разреда, десет наставника, библиотекар и 

педагог. Уведена је новина – поједини часови су организовани као емисије новоосноване 

школске телевизије што је условило и нов начин презентовања коначних продуката. 

Школа је препознатљива и по веб страни, постављеној крајем 2010. Највећи део 

простора посвећен је часовима тематске и пројектне наставе, школском листу и стручном 

усавршавању наставника. Од 2011. године веб-страници је прикључена и виртуелна 

учионица, на којој се организују електронски курсеви за ученике и наставнике. Тиме се 

омогућава и примена е-учења у школи. 

Успеси постигнути у раду претходних година допринели су побољшању слике о школи 

и унутар и ван ње. Међутим, и даље је потребно унапређивати све области рада и стварати 

још бољу слику у јавности. У Развојном плану школе за 2014-2018. циљеви су побољшање 

квалитета и атрактивности образовно-васпитног рада школе, подстицање личног развоја 

ученика и њихових постигнућа и побољшање услова рада и професионалног развоја 

запослених. Стално ћемо радити и на развијању сарадње са родитељима и њиховом 

укључивању у живот и рад школе и школско учење. 

Планови се успешно остварују. У току је уређење школског простора: увођење 

централног грејања у Поповићу и замена столарије у Малом Пожаревцу и Поповићу. И ове 

школске године реализује се неколико школских пројеката, организују се активности у 

којима учествују ученици, наставници и родитељи (радионице, трибине, Ускршњи вашар).  

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, што ће допринети побољ-

шању постигнућа ученика на 

завршном испиту. Такође, захва-

љујући подршци локалне заједнице, 

очекују нас радови на уређењу 

школског дворишта у Малој Иванчи и 

рестаурацији дотрајале фасаде, а 

затим и додатно опремање наставним 

средствима. 

Све ово указује да ће наредних 

година рад школе бити још бољи и 

успешнији у свим сегментима рада. 

 

Ксенија Илић, директор Јована Будимкић IV3 
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Десет година школске чаролије са Чаролијама  
 

Пре десет година започела је прича о школском листу Чаролије, када је штампан 

први број у пролеће 2005. Наредне године, због недостатка новца за штампу, обустављен 

је рад на другом броју. У марту 2007. године договорено је да се школски лист израђује у 

електронској форми и да се кроз њега презентује рад школе, постигнућа ученика и 

наставника. Задужење главног и одговорног уредника Чаролија добио је библиотекар, у 

редакцији су наставници српског језика и ликовне културе, педагог и још неколико 

наставника, а сарадници су сви остали наставници и ученици који имају прилоге за 

часопис. Наставници учествују у уређивању броја избором најбољих литерарних и 

ликовних радова ученика, израдом фотографија и подстицањем ученика да пишу и цртају 

на одређене теме. Педагог има значајну улогу у уређивачкој политици. Он и библиотекар 

деле радни простор, заједно организују и реализују активности из Развојног плана, 

радионице, трибине, заједничке часове са наставницима и сл. Из те сарадње се развијају и 

идеје о садржају часописа.  

Часопис је објављиван до 2010. године за Дан школе, у мају. Неколико примерака, 

који су постављани у холовима сва три објекта школе, као и у Општинској библиотеци 

Сопот и огранку у Малом Пожаревцу, штампани су у боји и били су доступни и читаоцима у 

локалној заједници. Библиотекар и наставник информатике и рачунарства подстичу 

ученике и наставнике на развијање информационе, медијске и информатичке писмености, 

те се у дигиталним учионицама припремају и прилози за Чаролије. Од постављања сајта 

школе, 2010. године, Чаролије су добиле своју страну и доступне су читаоцима у 

електронској форми. 

Чаролије су објављиване једном годишње од 2007. до 2009. године, 2010. и 2011. 

објављена су по два броја за текућу школску годину, 2011/2012. објављена су три броја, а 

2013/2014. године четири. Први број је имао 32 стране, корице су штампане у боји и 

средишња два листа, јер су ту били ликовни радови ученика. Сви остали бројеви, такође 

имају 32 стране, осим броја 17, који је проширен на 40 страна што због већег броја 

прилога, што због подсећања на јубилеј – улазак у десету годину излажења.   

Постоје сталне рубрике у листу као што је Дечије стваралаштво, али и ту постоје 

изузеци, број 16 је тематски посвећен причи о позоришту, те су дечији радови уклопљени 

у прилоге о теми, а бројеви 18 и 20 су посвећени бројним дешавањима током школске 

2014/2015. године, па је, такође, изостала та рубрика. 

Већи део сваког броја посвећен је дешавањима у школи и активностима из Развојног 

плана и Школског програма. Ту су и прилози о успесима ђака на такмичењима, о здравом 

животу и екологији, савети педагога и лекара, различите занимљивости из науке и рада 

наставника, као и нове рубрике, инспирисане актуелним дешавањима у школи и ван ње.   

Тако смо дошли до овог 

специјалног броја Чаролија, 

којим се обележава десети 

рођендан и који је публици 

доступан у електронском и 

штампаном облику. 

Идеја је да се представи 

оно најбоље што је урађено 

током школске 2014/2015. 

године, као што су часови 

тематске и пројектне наставе, 

успешни угледни часови и сл. 

Активности о којима постоје 

прилози у претходна три броја 

само су споменуте, а опширнији 

текстови су о новим догађајима. 

Очекује се и излазак још 

једног броја у јуну 2015. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 
Ученици VIII1 у представи Сумњиво лице 2014. године 
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Дешавања у школи 
 

Међународни дан писмености и Дан европских језика обележени у Србији 2014. 

године заједничким активностима на тему „Језик и писменост” у оквиру манифестације 

„Дани европске баштине”. Ми смо се придружили овој манифестацији организовањем 

часова у вишим разредима на тему писмености, језика и комуникације током септембра и 

октобра 2014. Ученици су израдили већи број ликовних радова у складу са темом, на 

којима су симболично била приказана стара писма, настанак и развој писма и живот и рад 

великих људи и писаца у српској историји. 

Д е ч и ј а  н е д е љ а  

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“. Током Дечије недеље за ученике из Поповића учитељице, 

вероучитељ и родитељи су организовали теренску наставу. У IV1 организован је дан 

замене улога наставника и ученика. 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. 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.  

С а р а д њ а  с а  р о д и т е љ и м а   

У оквиру Дана отворене школе у 

одељењу IV2 организована је креативна 

радионица за родитеље. 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.   

Сарадња са родитељима остварена је 

током реализације пројекта Деца и 

родитељи у фебруару и марту 2015. године 

у Поповићу у оквиру радионице за родитеље Тада је спроведено и истраживање а циљ је 

био проналажење могућности да родитељи на квалитетнији начин учествују у школском 

учењу, што би допринело бољем успеху ученика.  

Радионица Ускршњи празници организована је у Поповићу, 6. априла 2015. године, 

за родитеље и ученике оба одељења, током два школска часа. После излага вероучитеља 

Марка Стевановића о обичајима везаним за прославу Васкршњих празника, посебно у вези 

са фарбањем јаја, учесници радионице су фарбали јаја и правили корпице за чуваркућу. 

У Малој Иванчи учитељи су организовали две радионице у којима су учествовали 

ученици и родитељи, током којих су настали веома занимљиви предмети за декорацију 

просторија направљени од дрвета Они су изложени за продају на Ускршњем вашару 8. 

априла 2015, у чијој организацији су, такође, учествовали родитељи. 

 

 

Рад ученика II3/IV3 
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Д а н  п л а н е т е  З е м љ е  –  

П р и р о д и  у  п о х о д е  

Дан планете Земље, 22. април, 

обележен је кроз пројекат Природи у 

походе, реализован у свим одељењима у 

Поповићу током пет дана од 20. до 24. 

априла 2015. 

Циљ пројекта је развијање 

еколошке свести ученика и указивање 

на опасности које прете животу на 

Земљи. 

П о с е т а  п е с н и к а  

Већ традиционално, и ове године, 3. априла нашу школу је посетио песник Слободан 

Ђекић који је пореклом управо из Мале Иванче, а живи и ради у Вршцу. На ово дружење 

са децом песник је довео и двоје својих колега из Војводине. Свако од њих је најпре, пред 

окупљеним ученицима свих разреда, прочитао по неку своју песму, а затим је промовисан 

најновији зборник дечијих радова Литерарне стазе у којем су се нашла и многа литерарна 

остварења ученика наше школе која су млади аутори и прочитали пред својим другарима и 

песницима. 

У доброј атмосфери договорено је да сви и даље вредно пишу и читају, па да се 

следећег пролећа опет организује сличан поетски час. 

Данка Стојановић 

Ш к о л и  у  п о х о д е   

Акција Школама у походе 

стигла је и у нашу школу 15. 

маја 2015. Поводом обележа-

вања 30 година од смрти Душка 

Радовића изведен је програм у 

Малој Иванчи у коме су 

ученици говорили стихове и 

афоризме песника, а затим је 

Горан Лазовић извео монодраму 

„Био једном један Душко“. 

Представа је изведена и за 

ученике у Малом Пожаревцу. 

Ученици свих разреда су били у 

публици и заједно са глумцем 

певали и уживали у подсећању 

на дела Душка Радовића. 

У р е ђ е њ е  ш к о л с к о г  

д в о р и ш т а   

Поводом Дана школе ученици и 

наставници су 16. маја 2015. године у 

Малој Иванчи организовали акцију за 

уређење школског дворишта. 

Они су чистили, цртали на 

спортском терену и осликавали зид око 

њега. 

Даниела Павловић I3 
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Тематска настава и угледни часови 
 

У оквиру Плана стручног усавршавања у установи и као део Развојног плана школе, 

организују се угледни часови, тематска и пројектна настава током целе школске године. 

Дан јабуке обележили су ученици трећег и четвртог разреда и њихови наставници у 

Малој Иванчи кроз часове тематске наставе Јабука, 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. 

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. 

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. 

У јануару су реализовани часови 

тематске наставе Свети Сава у првом и другом 

разреду у Малој Иванчи, и другом и четвртом 

разреду у Малом Пожаревцу. 

Угледни час из народне традиције одржан 

је 7. октобра 2014. године у Малој Иванчи у 

III1, наставна јединица: Занати - Пекар, 

посластичар, бомбонџија и лицидер. 

Ученици су примењивали стечена знања о 

овим занатима се претходних часова и правили 

производе одређеног заната. 

У Поповићу, 17. децембра 2014. 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. 

В у л к а н и  

Била је среда и имали смо 

угледни час из географије. За овај час 

смо све спремили око сат времена пре 

почетка. Осим вулкана, које смо сами 

направили, ту су били и разни други 

реквизити попут зидне карте, 

пројектора, изрезаних континената и 

сталака са разним натписима. 

Гости су били седмаци, наставни-

ца Софија, наставник Слободан, наша 

учитељица Тања, директорка Ксенија 

и педагог Наташа. 

Када је наставница Радица ушла 

у учионицу сви смо устали и 

поздравили је, она је одмах почела да предаје и ми смо спремно одговарали на сва 

питања. Подељени у три групе, на изрезане континенте смо лепили црвене и плаве 

троуглиће, који су представљали вулкане и земљотресе. Са тим изрезаним континентима 

смо правили древне континенте Гондвану и Лауроазију. Пред крај часа смо са нашим 

макетама вулкана правили лажну ерупцију помоћу соде бикарбоне и боје за колаче. 

Било је јако забавно и сви су нас хвалили да смо били мирни. 

Михајло Ићитовић V2 
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А м б а л а ж а  и  е т и к е т а  

Угледни час из ликовне културе у II2 одржан је 

7. маја 2015, наставна јединица Етикета за 

амбалажу – флаша за сок. О часу пишу ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В у к  К а р а џ и ћ  

Тематски дан на тему Вука Стефановића Караџића организован је 6. маја 2015. 

године кроз наставне садржаје Српског језика, Математике и Ликовне културе. 

Дан је започео читањем песме Вуковица Драгана Лукића. Након разговора о песми и 

истицања циља и начина рада, ученици су погледали два кратка филма о Вуку Караџићу и 

бележили најинтересантније детаље из његовог живота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На часу математике радили су задатке са садржајима везаним за Вуков живот и рад. 

Следећу активност ученици су радили по групама. Прва група је добила наставни лист са 

садржајима из Вуковог живота, а друга за Вуков рад. Ученици су имали задатак да проуче 

текст, раздвоје битне информације и о њима говоре. Затим су осмислили квиз такмичење и 

кроз две игре - састављање речи и тумачење пословица – проверили своје знање. Завршна 

активност је била израда ликовних радова и заједничког паноа. Најзанимљивије 

активности су, по оцени ученика, оне које су имале такмичарски карактер. 

 

Љиљана Вићовац 

Милица Менићанин IV2 

Највише ми се допало гледање 

снимка на којем једна огромна 

машина ставља етикету на флашу. 

Након филма сам правила своју 

етикету и то ми је било јако забавно. 
 

Тања Павловић II2 

Мени се највише допао део часа на којем је 

учитељица пустила кратак интервју са 

дизајнерком етикета за амбалажу. Захваљујући 

том снимку сам добила идеју за своју етикету коју 

сам касније правила. 
 

Јована Глишић II2 

На часу ликовног сам се осећао баш лепо. 

Уживао сам док сам гледао филм о машини која 

јако брзо лепи етикете на амбалажу флаше. 
 

Милош Ристић II2 

Баш је било забавно док смо гледали филмове 

о етикетама и амбалажама. Трудио сам се да и моја 

етикета буде јединствена. 
 

Вук Ранковић II2 
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Пролеће 

П р о л е ћ е  у  П о п о в и ћ у  

Дан пре календарског доласка 

пролећа на северну Земљину 

полулопту ученици првог и трећег 

разреда су усхићено говорили о 

томе. Радовали су се топлијем 

времену и игрању са друговима на 

осунчаном спортском терену. 

Пожелели су да направе пано на ту 

тему. Зато смо на часу природе и 

друштва и света око нас 

разговарали о пролећу. Ученици су 

говорили зашто воле пролеће: 

„Дрвеће олистава, а у ваздуху се 

осећа мирис цвећа.“ „Све је некако 

лепше кад је пролеће.“  

Двадесетог марта, када је пролеће календарски стигло, ученици су садили цвеће у 

жардињере испред школе заједно са учитељицом Ружом, ученицима другог и четвртог 

разреда и теткицом Јеленом. На тај начин су пожелели добродошлицу овом дивном 

годишњем добу. 

На часу ликовне културе ученици су цртали ликовне радове на тему Пролеће. 

Естетском анализом одабрали смо неколико радова које смо поставили на одељенски пано. 

Пано смо украсили првим пролећним цвећем, белим радама, маслачком, процепком. А да 

би показали колико су заиста радосни што је пролеће најзад стигло, ученици су на пано 

залепили и три балона у различитим бојама. Пано смо поставили поред школске табле у 

учионици како би нас његове веселе боје, шарени балони и цветићи увесељавали и 

подстицали на рад. 

 

Јасмина Ковачевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад ученика II3/IV3 

Радови ученика I3/III3 
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Ученици трећег разреда у Малом Пожаревцу су писали текстове о пролећу и 

илустровали их. 
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Обележја школе 
 

У марту 2015. године објављен је конкурс за израду обележја школе. Ученици су 

писали текст химне и цртали лого. Жири је изабрао рад Катарине Бранковић као најбољи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш к о лс к а  х и мна  

Под Авалом има село једно, 

у том селу, једна школа стара, 

тамо се учи и ради вредно,  

то је школа најбољих другара. 

 

У њој има све што треба, 

зелена табла, сунђер, катедра и креда, 

прозори кроз које сунце сија са неба,  

клупе и столице у три реда. 

 

Сала за физичко, иако је мала, 

довољна је да се вежбе раде, 

два терена, за фудбал и кошарку 

и дивно цвеће што га деца саде. 

 

То село није тако славно,  

стара школа поред вртића, 

али једно није заборавно,  

њу је подигао Марковић Мића. 

 

Иако се некад мало помучимо, 

наше речи некад празно звуче, 

славни циљ је да нешто научимо, 

школа је створена да у њој деца уче. 

 

Она се налази у Малој Иванчи 

та школа је много дивна, 

свима нама пуно значи, 

о њој се пева школска химна. 

 

Катарина Бранковић III1 
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Најбољи ђаци 
 

Током школске 2014/2015. године ученици наше школе су постигли следеће 

резултате на општинским такмичењима: 

 

Књижевна олимпијада 

Милица Ристић VIII1, прво место и пласман на градско такмичење 

Христина Поповић VII2, треће место 

 

Енглески језик 

Александра Илић VIII2, прво место и пласман на градско такмичење 

Сања Симић VIII2, друго место 

Ана Марија Марковић VIII1, треће место 

 

Хемија 

Данијел Јовановић VII2, друго место и пласман на градско такмичење 

 

Математика 

Катарина Бранковић III1, друго место 

Урош Јовановић VII1, друго место 

Душан Петровић V2, треће место 

 

Француски језик 

Милица Ристић VIII1, друго место 

 

Српски језик 

Сања Симић VIII2, прво место 

Ана Марија Марковић VIII1, друго место 

 

Биологија 

Тамара Буквић VI1, прво место 

Данијел Јовановић VII2, треће место 

 

Географија 

Христина Поповић VII2, прво место 

Данијел Јовановић VII2, друго место 

Милица Ристић VIII1, треће место 

 

Такмичење рецитатора 

Јелена Марковић, VII1, друго место 

 

Мислиша - математичко такмичење 

Никола Милошевић, II2, похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идејно решење за грб школе осмислила је  

Сандра Пошмуга V2, а електронску форму је 

израдио наставник Саша Живановић. 

Рад ученика II2 



Чаролије број 21 2015. година 

страна 14 

Дечије стваралаштво 

Ш к о л а  д р у г а р с т в а  

Ми смо друго три у нашој малој школи 

дружимо се и прави смо другари. 

Школска правила знамо и све их поштујемо. 

Ужину заједно једемо и наше тајне делимо. 

Кад у школу крећем, своје друштво срећем 

волимо да читамо и о књигама причамо. 

 

Ученици II3 

М о ј  ш к о л с к и  д а н  

Сваки школски дан проживимо као сан. 

На часу српског глаголи теку 

и праве неку чудну реку. 

Током часа математике имамо разне тактике. 

На природи свашта радимо  

и тако много научимо. 

Страни језик имамо, 

на енглеском се много играмо. 

На музичком певамо и нови час једва чекамо. 

На ликовном често направимо лом 

а тако је и на физичком. 

 

Јована Будимкић и Сузана Стевановић IV3 

Јована Поповић IV2 

Јована Косанић II3 

Јована Поповић IV2 
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П а п и р н а т и  б р о д о в и   

Постоји много могућности за превоз. Најзанимљивији су ми бродови. 

Прошлог лета сам са породицом отишла на море. Ишли смо у Котор, у луку. Тамо сам 

видела пуно бродова, били су прелепи. После десет дана смо дошли кући. Моја сестра и ја 

смо биле одушевљене сликом которске луке. Код куће смо решиле да направимо нашу 

луку. Правиле смо бродове разних величина. Давале смо им имена и пуштале их у корито 

наше најмлађе секе. Та слика нас је подсећала на слику из Котора. 

На мору смо ишли на крстарење бродићем. То је трајало један дан. Волела бих да се 

возим великим бродом. Док се то не деси, могу да крстарим нашим папирнатим бродовима, 

па макар то било пластично корито у коме се купа моја најмлађа сестра. 

 

Тамара Грујић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М о ј и  п а п и р н а т и  б р о д о в и  

Једном, док је падала киша, седела сам у соби. Имала сам много папира у боји и 

решила да направим папирнате бродове. Пробала сам и успело је. Једног топлог дана 

решила сам да одем до потока и пустим бродове. На путу сам брала цвеће да бих могла да 

украсим све бродове.  

Одувек сам маштала ме они одведу у једну долину у којој је река, а по њој плове сви 

бродови који постоје. Стављала своје бродиће у воду и пратила их. Нисам могла да 

верујем, мислила сам да је сан. Дошла сам до прелепе долине која је изгледала много 

лепше од оне о којој сам маштала. 

Зато и, ви, правите бродове. Надам се да ћете наћи неку сличну долину, која ће вам 

се допасти.  

Вуковић Лидија III2 

М о ј и  п а п и р н а т и  б р о д о в и   

Ја много волим да пуштам папирне бродове.   

Пошто у мом селу нема никакве реке или језера, ја пуштам папирне бродиће у каду 

пуну воде. На жалост, ја не знам да правим папирне бродове па уместо тога, ја их цртам. 

Моја браћа знају да их праве што је стварно радосна вест. Браћа направе гомилу папирних 

бродића које ја после украшавам цветићима и разним другим украсима. 

И кад год је лепо и сунчано време моја браћа и ја се играмо папирним бродићима. 

 

Ивана Јарић III2 
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М о ј а  ш к о л а  

Многи говоре о својим школама као о некој најлепшој грађевини. Простране и велике 

школе, пуне учионица, кабинета, базена, сала за физичко. Красе их мермер, дигиталне 

учионице, компјутери. Опремљене су свим потребним помагалима. У њима је увек нека 

гужва, галама. Кажу иде се у две, три смене. Ученици тих школа међусобно се и не 

познају. 

Насупрот свим тим школама пуним раскоши, постоји моја мала сеоска школа. Није ни 

висока ни раскошна. Помало оронуле фасаде, са малим и скромним учионицама и старим 

подовима који тужно шкрипе. Сви ученици се добро познају. Деле школске ужине и ђачке 

проблеме. Седећи у клупама у којима су седели наши родитељи осећамо се некако сигурно 

и упијамо знање. Наша мала сеоска школа је пуна топлине и наставници су нам драги. Не 

само што нам преносе знање, него нас уче животу. Деле нам савете и у сваком тренутку су 

ту да нам помогну. Не разговарамо само о падежима, формулама, биљкама и биткама, него 

говоримо о свему, а потом се поверавамо једни другима. Све ове тренутке дуго ћемо 

памтити, као што их памте наши родитељи и радо их препричавају. И они увек са толико 

топлине причају о нашој малој скромној школи, белој малој грађевини, коју ћемо пожелети 

поново да видимо и када нас пут буде одвео даље. Пожелећемо да на трен осетимо ту 

топлину и љубав. 

И зато, где год да одемо, шта год да у животу постанемо, увек ћемо се са радошћу 

сећати наше мале школе. Нико од нас је не би мењао ни за једну бљештавију и лепшу. 

Уосталом, уз наша знања и таленте, уз наша ведра лица, осмехе и блиставе погледе - ово 

јесте најбогатија и најлепша школа коју знам. 

 

Анђела Марковић VI1 

М о ј а  ш к о л а   

У центру мога села 

Налази се школа бела.   

То је наша школа мала, 

Пуно знања свима дала. 

Није ни висока ни малена, 

Али по ђацима чувена. 

Наставници драги, мили, 

Увек су за нас спремни били. 

Научили смо ту прва слова 

И како се храни сова. 

Математичке задатке и теореме, 

И како се узгајају хризантеме. 

Ту су хемијске формуле и знаци 

И како настају фудбалски прваци. 

Родиле су се и љубави прве 

И сазнали смо за пљоснате црве. 

Научили смо све падеже по реду 

И како да држимо креду. 

Учили смо и Косовски бој 

И шта је пчелин рој. 

У живот ћемо сви даље поћи, 

Али ћемо у нашу школу увек доћи. 

И када нас обузме сета и туга, 

Сетићемо се школскога друга. 

Он ће нам залечити ране 

Причом и сећањем на школске дане. 

 

Анђела Марковић VI1 
Анђелија Симић IV2 
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А т л а н т и д а  у  м о ј и м  м и с л и м а  

Стари научници су дуго времена проучавали реч Атлантида и њено значење. Сазнали 

су после дугог истраживања да је то изгубљени град под водом. Али, нико од тих научника 

није имао среће да га пронађе. Приче и подаци о њему проширили су се свуда по свету и 

емитовали на свим ТВ каналима и програмима. У једном малом селу Поповићу, надомак 

града Сопота, у земљи Србији, живео је са својом породицом, коју су чинили мама, тата, 

бака и деда, дечак који се звао Матеја. Када је Матеја на телевизији сазнао за изгубљени 

град, био је јако узбуђен и знатижељан. Свим срцем је желео да баш он пронађе тај 

мистични и тајни изгубљени град. Поред свих предмета које је имао у школи и морао да 

учи и проширује своје знање, Матеја је имао код куће свој главни предмет: Машинологију.  

Машинологија је био предмет помоћу ког је Матеја проучавао машине и пробао да 

направи свој експеримент и изум како би дошао до Атлантиде. Сваког јутра будио се рано 

и устајао, чак и пре свог деде, како би слушао вести и сазнао неке новости у вези са 

Атлантидом. Али, ништа ново није чуо и то би га јако растуживало. Деда је приметио тугу у 

Матејиним очима и попричао с њим. Схватио је колико је јака Матејина жеља да пронађе 

подводни град. Деда је тада Матеји одао своју велику тајну и рекао: „Сине мој, твој деда 

је, када је био дечак као ти, такође трагао за Атлантидом, али нисам успео ништа да 

откријем“. Матеја је тада наговорио и замолио деду да му покаже своје изуме. Деда му је 

открио и показао конструкцију до пола урађене машине. 

Деда и Матеја су удружили снаге и заједно саградили машину која се звала 

„Подводни макс“. У тој машини били су уграђени сви подаци о Атлантиди које су знали њих 

двојица. Тако су стигли до Атланског океана, а по сазнањима која су имали, Атлантида се 

налазила на самом дну океана. Матеја је био пресрећан! Рекао је само једну реч: 

„Зарањај“! Кренули су у потрагу. После седам сати безуспешне потраге, деда је рекао 

Матеји: „Ипак нису погрешили они научници који су закључили да је Атлантида пропала, а 

ко зна да ли је уопште и постојала“!!! 

Матеја није губио наду и даље је јако желео да пронађе Атлантиду. Одједном, у 

дубини се зачуо нечији глас. То је била машина Матејиног деде! Чудним гласом, машина је 

рекла да је нашла камен који потиче од једног Херкуловог стуба, а Матеја и деда су знали 

да је Атлантида у близини Херкулових стубова. Пажљиво су претражили околину и наишли 

на стубове. Одједном су осетили неке ударце. Машина им је саопштила да је то неко чудно 

створење. Видели су га уз помоћ камере. Деда је рекао да је то „Атлански Голем“ који чува 

Атлантиду. Имао је две главе и био је огроман. Када је ударио у машину, деда и Матеја су 

пали у неку провалију. Подводни макс је био оштећен и вода је у малим количинама 

почела да улази у машину. Онда је Голем ударио у тло и камење је почело да се обрушава 

и пада на њега. Деда и Матеја су се брзо склонили. Схватили су да је то био чувар 

Атлантиде и да је она у близини. Окренули су свој брод и угледали огроман подводни град. 

Али, машина је почела да се пуни водом. Испод њихове машине налазила се стара, 

уништена, подморница. Матеја је узео боцу са кисеоником, изашао у воду и узео парче 

подморнице и уз помоћ дединог алата, који је понео од куће, прионуо на посао. 

Када су поправили брод, могли су на миру да разгледају Атлантиду. Била је прелепа 

и огромна. Имала је много праисторијских 

грађевинa. Било је ту кућа, храмова, арена 

за борбе, терена, школа... Матеја је узео 

делић каменог зида да би могли доказати 

да су заиста пронашли Атлантиду. Деда је 

био задовољан, а Матеја пресрећан и 

очаран њиховим подухватом. Хтео је да 

изађе из брода и да игра фудбал каменом 

лоптом, али није било времена. Журили су 

у Београд. Доказали су да су пронашли 

Атлантиду. Добили су огроман новац и 

постали богаташи. Вратили су се у 

Поповић и живели сви заједно, дуго и 

срећно!!! 

Матеја Матејић V1 
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П и с м о  ј е д н о г  ц в е т а  

Здраво, мали моји другари! Да ли знате ко сам ја? 

Ја сам један лепи мирисни цвет. Кад процветам мој мирис се шири целим пољем. 

Зовем се Зумбул. Има ме у разним бојама, а највише ме има у плавој и розе боји. Људи ме 

много воле зато што сам један од првих пролећних цветова. Својим мирисом и лепотом 

увесељавам одрасле и децу. Не волим када ме уберу и ставе у вазу, јер сам тада тужан и 

све ме боли. Молила бих вас да више бринете о нама. Да би нам природа била мириснија и 

цветнија, морате нас редовно заливати и окопавати. То свако од вас може да уради. Биће 

вам захвални Зумбули и остало цвеће. 

Јована Будимкић IV3 

 

П л а н е т а  З е м љ а  

Планета земља је мој дом, 

има посебно место у срцу мом. 

Нигде нема такве планете 

на којој је срећно свако дете, 

на којој се зелене поља и шуме 

и живот се живети уме. 

Плаве се реке, језера, мора, 

а чује се цвркут из гора. 

Застани, размисли, свете, 

има ли лепше од ове планете? 

Сачувај њене лепоте 

за неко будуће дете! 

 

Ученици II3 и IV3 

П р и ч а л а  м и  м о ј а  б р е з а  

У нашем школском дворишту генерација мога тате, који је такође ишао у моју школу, 

посадила је брезу. Она и данас поносно стоји у дворишту. Више пута ми се, када сам 

пролазила поред ње, учинило као да ме шапатом дозива да застанем испод њене крошње. 

Једног дана сам села у њен хлад у намери да читам књигу. Бреза ме замолила да је 

саслушам. Испричала ми је чудесну причу. 

Посадила су је деца и учитељица. Била је баш мала, па су је они неговали и заливали 

сваког дана. Једног дана јој се десило немио догађај. Пошто је било лето, деца су се 

скупљала у школском дворишту да се играју и друже. У једној групи дечака био је и 

непознати дечак који је дошо у посету рођацима. Пришао јој је и почео да ломи младе 

изданке којима је ударао друге дечаке. Један дечак, другак из наше школе, стао је у њену 

одбрану, чак се и потукао са новајлиом да би је заштитио. Од тада је сваког дана обилазио 

брезу, заливао је и причао са њом. Она га је својим треперавим листовима мазила у знак 

захвалности. Постали су пријатељи. Расла је бреза а растао и дечак. Завршио је и четврти 

разред и отишао у другу школу. Свраћао је понекад и причао брези о новој школи, 

друговима, наставницима. Када је кренуо у средњу школу имао је све више обавеза и све 

ређе посећивао брезу. Она је патила. Расла је и постала прелепо дрво чије се гране 

беласају на сунцу, али је често била и тужна.  

Понудила сам јој своје пријатељство. Радосно је прихватила и рекла да је одавно 

желела да баш са мном буде пријатељ. Пошто ми је кућа у близини, врло често своје 

слободно време проводим са мојом брезом. Она ми прича о љубавима које почињу баш ту 

испод њене крошње, даје савете, а највише прича о деци. Понекад, када дува благи 

поветарац, отпева ми неку песму. Ја њој причам о школи, поверавам јој тајне и сигурна 

сам да их неће одати. 

Јована Будимкић IV3 
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З а в и ч а ј  

Мој завичај је мали, нема 

зграда, нема много становника, 

али у мом срцу заузима посебан 

део. Завичај у коме ја живим је 

посебан и чаробан. Лепота овог 

села не може да се преприча, да 

се напише, него мора да се 

осети. Кад видим шуме, ливаде, 

пашњаке, мени је пуно срце. Ово 

место се просто разликује од 

других места. Овде се осећам 

слободно и срећно, а кад одем 

негде другде, просто ми нешто 

недостаје. Људи причају да је 

лош живот на селу и да би 

волели да оду, али ја не. Ја ћу, 

кад одрастем, остати у свом селу, 

у свом завичају. 

 
Драган Васиљковић IV1 

Н а  п у с т о м  о с т р в у  

Седећи на обали мора, посматрала сам делфине како пливају и таласе како певају. 

Одједном, повуче ме јака жеља за путовањем на мору. Узела сам бродић, спаковала 

ствари, храну, воду, ћебенце и кренула на пут не јавивши се никоме. Разгледала сам море, 

стење, галебове... Почела је да пада слабашна кишица и помислила сам: „Престаће!“ И 

наставила даље, али после пар тренутака пљуштала је јака киша. Покушала сам да се 

вратим назад, према кући, али струја је била толико јака да је вукла брод напред све даље 

и даље. Не знајући шта да радим, препустила сам се на милост и немилост таласима. Од 

страха и нервозе заболео ме је стомак, ушла сам у кабину, јела чипс и чекала да видим 

шта ће се десити. 

Таласи су ударали и ломили брод, који се једва држао на површини воде. Олуја је 

трајала целе ноћи. Заспала сам и не знам колико сам далеко отишла, нити где сам стигла. 

Пробудила сам се и осетила да сам на песку, устала сам и схватила да се налазим на неком 

забаченом острву. Била сам зачуђена, гледала сам разлупани брод, потонуле ствари и 

храну. Размишљала сам како да се вратим кући, шта да радим. Толико сам била збуњена 

да нисам знала где је исток, запад, север, југ, тако да ми је било још теже да нађем пут до 

куће. Сигурно сам далеко миљама. Пало ми је на памет да позовем некога у помоћ 

мобилним телефоном. Пропаст! Био је потпуно мокар. У бесу, бацила сам телефон из све 

снаге у дубоко плаво море. Била сам гладна и врло жедна и знајући да вода из мора није 

за пиће, била сам врло забринута. Нигде на видику сока од брескве и нигде сендвича са 

сиром и парадајзом. 

Кренула сам у обилазак острва. Нашла сам бобице, али нигде тањира, има извора са 

бистром хладном водом, али, авај, немам чашу. Једна пећина ми је постала дом на неко 

време. Пронашла сам ћебенце и још неке ствари са брода, јела сам прстима и пила из 

руку, пењала се по дрвећу и учила како живети у дивљини. 

Време је пролазило. Једног дана појавио се рибарски брод и пристао уз обалу. Како 

сам се обрадовала. Рибари су ми рекли да су моји родитељи веома забринути и да ме 

многи бродови у околини траже. Показала сам им где сам живела три месеца и шта сам све 

направила - фигуре од дрвета, столице, сто... Понела сам те ствари и вратила се кући 

својој породици. Препричавала сам дуго догађаје са острва и још увек их памтим. 

 

Сара Павловић V1 

Рад ученика II2 
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Заједнички часови  
 

 

Током школске године одржавају су заједнички часови ученика нижих разреда у 

сваком објекту. Понекад се ти часови организују као теренска настава. Такође, реализују 

се и заједнички часова више одељења једног разреда. 

Н и ж и  р а з р е д и  

Заједнички часови ученика свих 

одељења првог и трећег разреда одржани 

су 17, а другог и четвртог 18. септембра 

2014. године у Поповићу. Реализовани су 

као часови тематске наставе, којом су 

повезани садржаји више наставних 

предмета: српски, језик, ликовна култура 

и слободне активности. Првог дана тема 

је била „Љутито мече“, ученици су 

правили омиљене животиње и рамове за 

слике од од различитог материјала, а 

затим поставили изложбу радова. После 

разговара о важности изражајног читања 

и рецитовања, ученици трећег разреда су 

читали и рецитовали песму „Љутито 

мече“. Другог дана тема је била 

„Позориште“, ученици су правили лутке, маске и илустрације текстова, цртеже као 

елементе сценографије. Затим је свако одељење посебно извело своју представу. 

В и ш и  р а з р е д и  -  Т у р н и р  у  т е н и с у  и  з а ј е д н и ч к и  ч а с о в и  

Током марта и априла 2015. године, у четири дана, одржани су заједнички часови оба 

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

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

такмичењу, часовима и дружењу пишу ученици седмог разреда. 

 

Слађана Галушка 
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З а ј е д н и ч к и  ч а с о в и  

Учествовао сам пре два дана на заједничким часовима VII1 и VII2 у матичној школи у 

Малој Иванчи. Док су се учесници такмичења у стоном тенису борили да освоје једно од 

прва три места, остатак одељења, Александар Јоксић, Ненад Станојевић, Михајло 

Јаковљевић, Христина Поповић и ја, били смо са ученицима VII1. 

Заједнички часови су били едукативни и занимљиви. Похваљујем наставнике који су 

их држали, посебно због тога што су састављали тимове тако да их чине ученици оба 

одељења. Први час је био биологија. Наставница биологије Бранка Миладиновић је 

предавала наставну јединицу Систем органа за размену гасова. На следећем часу 

наставница српског језика Данка Стојановић се потрудила да на забаван и занимљив 

начин кроз асоцијације обнови наше знање из књижевности, као и из граматике српског 

језика. Да би било занимљивије и забавније, направљена су два тима (групе) једнаких 

снага. Трећи час су држале наставнице енглеског језика, Марина Ружић и наша разредна 

Јелена Стевановић. Проверавале су наше знање и проширивале га помоћу разних Power 

Point презентација - квизови из различитих области: географија, историја, култура,... 

Подељени смо у две групе: Boys и Girls, квиз је био занимљив и, иако нас је било мање, 

тим Boys је победио. Четврти заједнички час одржала је наставница хемије и биологије 

Бранка Миладиновић. Најзанимљивији је био баш овај час, јер сам предавач био ја! 

Наставна јединица је била међу најтежим у Хемији за седми разред - Валенца елемената. 

Ученици су је веома тешко схватали колико год се наставник трудио да је детаљно објасни. 

Наставница је предложила да ја објасним како сам је схватио. При завршетку предавања 

питао сам другаре да ли им је јасно, сви су рекли да јесте. Да бих проверио, дао сам неке 

задатке у вези са темом и све су урадили тачно. Био сам задовољан својим успехом. 

Остатак времена провели смо у школском дворишту играјући фудбал. Дан је био 

занимљив и забаван. Волео бих да се овакав дан понови и следеће године. 

 

Данијел Јовановић VII2 

З а ј е д н и ч к и  ч а с о в и   

Јутро је било лепо, обасјано сунцем. 

Пошли смо за Иванчу око пола осам, сви ученици, а са нама и наш разредни 

старешина. Када смо стигли видели смо другаре из одељења VII1. Неки су присуствовали 

часовима, док је друга група играла стони тенис. Било је пораза и победа, али било је 

важно учествовати. После такмичења изашли смо сви напоље. Дечаци су играли фудбал, а 

ми, девојчице, кошарку. Напослетку, дошло је време растанка. Поздравили смо се са 

другарима и кренули у Мали Пожаревац. Све у свему, било нам је лепо. 

 

Јована Станковић VII2 
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Оштро Перце 2014/2015 - завршена пета сезона 
 

Заршни сусрет пројекта Оштро Перце, у коме учествује и Основна школа „Милорад 

Мића Марковић“, одржан 2. априла 2015. године, као део активности којима је Друштво 

школских библиотекара Србије обележило Међународни дан дечије књиге. Пројекат се 

одвијао кроз три целине: подстицање деце на читање, развијање информационе и 

медијске писмености и обележавње стогодишњице рођења Бранка Ћопића. Активности 

реализоване у нашој школи 2013/2014. током обележавања годишњица П. П. Његоша и 

Бранислава Нушића, постављене су као примери добре праксе и били модели за 

организовање овогодишњег јубилеја осталим учесницима Оштрог Перцета. 

Ученици су читали различите врсте текстова, предвиђене школским програмом, али и 

неке друге. У нашој школи су посебно били вредни трећаци и четвртаци који су читали 

романе Вера, Ника и њихових седам бака и Једно другом до увета, разговарали о тим 

романима, илустровали их и писали кратке приказе. Ђаци свих разреда су се упознавали 

са елементима информационе и медијске писмености и радили различите задатке којима су 

развијали критичко мишљење и креативност. 

Библиотекар и наставници су у четвртом разреду држали часове на тему Прича о 

медијима током којих су се деца упознала са основним појмовима из области нформационе 

и медијске писмености. Затим су за свако одељење организоване додатне активности кроз 

које су ученици применили стечено знање и пронализили потребне инфомације за 

решавање задатака и израђивали разноврсне медијске поруке. 

За ученике IV1 додатне активности су се одвијале на часовима пројектне наставе 

Медији, бајка и авантура. Део постигнућа, представа Авантура у Бајкограду, презентована 

је публици кроз програм школске телевизије ТВМ3. Простор студија, учионица за физичко 

васпитање, била је посебно уређена за ту прилику сценографијом - тканине јарких боја, 

дечији ликовни радови и презентација, која је пратила ток представе и дочаравала аудио и 

визуелне ефекте телевизије. 

Посебност овог догађаја била је интерактивност драмског текста, те су се у ток 

представе укључивали и гледаоци, као у правом програму уживо. Учесници и публика су 

оценили програм веома занимљивим и успешним, а најављена је и реприза за мај 2015.  

Ученици IV1 у модном студију Успавана лепотица као ликови у представи Авантура у Бајкограду 
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Бранко Ћопић – стогодишњица рођења 
 

 

Програм у Поповићу, 30. март 2015. 

 

Ученици II3/IV3 у драматизацији одломка из романа Орлови рано лете 

 

Ученици I3/III3 у драматизацији текста  
Мачак отишао у хајдуке 
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У Малом Пожаревцу, у органку Општинске библиотеке Сопот, 31. марта 2015, ученици 

нижих разреда и шестог разреда, њихови наставници и библиотекар, одржали су два часа 

посвећена јубилеју Бранка Ћопића. 

 

Програм у Малом Пожаревцу, 3. април 2015. 

 

Ученици нижих разреда певају песму Болесник на три спрата 
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Програм у Малој Иванчи, 22. април 2015. 

Ученици VI1 у драматизацији приповетке Чудесна справа 

 

Ученици VII1 у драматизацији  
одломка из романа Доживљаји Николетине Бурсаћа 
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Професионална оријентација 
 

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

ученике седмог и осмог разреда кроз петофазни модел, односно кроз пет корака до 

доношења одлуке: самоспознаја, информисање о занимањима, могућности школовања, 

реални сусрети и одлука о избору занимања. Ученици кроз радионичарски рад и реалне 

сусрете са светом занимања оснажују своје компетенције за правилан избор будућег 

занимања. У пројекат су успешно укључени и родитељи ученика у свим фазама 

реализације.  

У првом полугодишту ученици су 

упознали и освестили своје склоности, 

интересовања, способности и слабости. 

Затим су сакупљали информације о 

жељеном занимању. У последњем 

модулу 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. 

Наставници Техничке школе за 

дизајн коже из Београда посетили су 

нашу школу 30. априла 2015. Они су 

ученицима оба одељења осмог разреда представили образовне профиле средње стручне 

школе и указали на њене предности, а затим су поделили флајере  

П о с е т а  п о л и ц а ј ц а  и з  О д е љ е њ а  к р и м и н а л и с т и ч к е  п о л и ц и ј е  

У четвртак, 16. априла 2015. године, нашу школу је посетио полицијски службеник 

Одељења криминалистичке полиције Београд. Предавања су реализована у свим вишим 

разредима у трајању од по 45 минута. 

Са децом се разговарало о превенцији и последицама употребе наркотика, 

спречавању насиља над младима и међу младима, опрезу при коришћењу друштвених 

мрежа и остављања личних података и фотографија, као и о ризичним и неопрезним 

видовима понашања када је у питању проблем трговине људима. 

О свим поменутим темама деца су могла да постављају питања и добијала су 

адекватне одговоре. С обзиром на то да се у школи спроводи пројекат Професионална 

оријентација, једно од питања односило се и на врсте занимања које су присутне у 

Одељењу криминалистичке полиције. Деца су обавештена да је присутан и потребан 

широк спектар занимања као што су: форензичари, криминалистички инспектори, 

правници, психолози, лекари, лабораторијски техничари, ватрогасци спасиоци, стручњаци 

за рачунаре и сл. Гост је на крају нагласио да је поред стручних знања за сваког ко жели 

да ради у криминалистичкој полицији, важна и спремност за тимски рад. 

 

Данка Стојановић 

П о с е т а  ш к о л а м а  у  С о п о т у  

У оквиру реалних сусрета пројекта Професионална оријентација, 13. маја 2015. 

године, два наставника, Мирослав Станковић и Саша Живановић, и педагог школе Наташа 

Демић водили су ученике осмог разреда у посету двема средњим школама у Сопоту: 

Економско-трговинској школи и Машинској школе „Космај“.   

У свечаној сали Економске школе, професорка Гордана Николић заједно са две 

ученице трећег разреда упознала је осмаке са организацијом школе, образовним 

профилима који постоје, могућностима и проходностима које нуди ова школа. 
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Ученици су, затим, имали могућност 

да постављају питања о свему што их 

занима, а после су гледали филм о самој 

школи. По изласку из свечане сале, 

сваком ученику подељен је пропагандни 

флајер о школи. 

Након тога, наши ученици су имали 

прилику да погледају више кабинета: за 

наставу информатике и географије, 

кабинет за трговце, туристичке техничаре 

и за обуку пословних администратора.  

Такође, обишли су и библиотеку са 

читаоницом. Посета овој школи завршена 

је спортским активностима у сали и ван 

зграде на терену за кошарку. 

Наставници Машинске школе упо-

знали су осмаке са једним четворого-

дишњим и три трогодишња профила, 

организацијом и начином рада у сваком 

профилу, а затим су водили ученике у 

кабинет за компјутерско управљање и у 

машинску радионицу. Ученици су могли 

да виде CNC машину, савремену, компју-

терски управљану машину за обраду 

метала и других материјала, као и да чују 

начин прављења програма за обраду на њој. 

На крају посете ученици су добили пропагандни флајер школе и могли су да се, уз 

питања о свему што их занима везано за рад у школи, освеже соком и грицкалицама. 

Ученици су тог дана имали могућност да се упознају са једине две средње школе у 

општини и ми се надамо да ће им то помоћи да донесу праву одлуку о избору будућег 

занимања. 

Наташа Демић 
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Екскурзија ученика седмог и осмог разреда 

У т и с ц и  с а  е к с к у р з и ј е  

Осмог маја 2015. године смо пошли на екскурзију на Копаоник. Прво смо обишли 

манастир Жичу, који је саградио Стефан Првовенчани у близини Краљева. Манастир је 

уништен у 13. веку, а поново га је саградио Стефан Милутин почетком 14. века. То је 

једини манастир црвене боје у свету. Следећа дестинација је био манастир Љубостиња у 

близини Трстеника, у долини реке Љубостиње. Он је задужбина књегиње Милице, која је 

ту сахрањена, као и монахиња Јефимија. 

Онда смо отишли у Врњачку Бању, најпознатије и највеће бањско лечилиште у 

Србији. Вода је непријатног мириса и укуса, али је спасила животе многима. Некада давно, 

када бања још није била туристичко место, коњ по имену Вранац, који је био болестан, пио 

је воду са извора и оздравио је. Његов газда је схватио да је вода лековита и тада су људи 

почели да пију ту воду. Врњачка Бања је позната и по мосту љубави. Пред Први светски 

рат заволели су се учитељица Нада и српски официр Реља. Он је отишао у рат, па у Грчку 

и заборавио је Наду, а она је умрла од туге. Друге девојке у жељи да сачувају своју љубав 

на катанце су исписивале своја имена и имена момака и везивале катанце за ограду моста, 

на коме су се састајали Нада и Реља, а кључеве бацале у воду. Десанка Максимовић је 

инспирисана овом причом насписала песму „Молитва за љубав“, а мост је добио име Мост 

љубави. 

Наша авантура се наставила одласком на Копаоник. Сместили смо се у хотел 

„Јуниор“, вечерали, а онда смо се спремили за дискотеку. У дискотеци смо играли и певали 

целу ноћ, чак су нам се и неки наставници придружили. Око поноћи смо се вратили у собе 

и наставили са журком. Позвали смо неке другове у собу и причали скоро до јутра, а онда 

смо заспали. После доручка смо отишли на Панчићев врх. Било је хладно и било је снега, 

па смо се грудвали са наставницима. После ручка смо напустили хотел, посетили смо 

Крушевац и манастир Лазарицу, а онда смо кренули назад до Малог Пожаревца. Пут је био 

дуг, али уз добро друштво и музику нисмо га ни осетили. 

Екскурзија је била дивна, већ данима причамо о утисцима. 

 

Милица Милутиновић и Тијана Симић VIII2 
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Учење, игра и забава 
 

Ученици нижих разреда из Мале Иванче су 13. маја 2015. били у Миниситију у 

Београду, где су кроз игру и забаву учили о различитим занимањима. Они пишу како су 

доживели овај дан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када смо стигли у Београд, 

отишли смо у парк. Нина и ја смо се 

клацкале. После игре у парку, кренули 

смо у Минисити. Тамо је било јако 

лепо. Пробала сам да кречим, да 

правим кућу, да правим нешто од 

теста, па да будем банкар и трговац. 

Пред сам крај наше посете одиграли 

смо плесну кореографију коју нам је 

показивала једна тета из играонице. 

Ипак, највише ми се допало занимање 

зубара, када сам обукла бели мантил и 

својим другарима прегледала зубе. 

 
Јована Ољача II2 

Дан је био фантастичан. Рано 

ујутру смо кренули у Београд у 

Минисити. Када смо стигли прво што 

сам испробао било је занимање 

полицајац. То ми се свидео, јер сам 

обукао униформу и кажњавао људе за 

прекршаје. Био сам продавац у Максију 

и продавао сам разне производе. 

Највише ми се допала ватрогасна 

станица, ту сам облачио ватрогасно 

одело и шлем. Обишли смо Калемегдан, 

тамо смо купили сладолед и шетали. 

Следећи пут бих волео да обиђем и 

зоолошки врт. 

 

Милош Ристић II2 

Мени се у Миниситију баш све много допало, а поготово ми се свидело када сам 

била у Максију и кобајаги куповала. Било ми је забавно и док сам фарбала у кућици 

за молере. У овој играоници сам уживала и лепо сам се играла са другарима из 

разреда. Волела бих да дођем поново у Минисити зато што је баш забавно.  

 
Нина Павловић II2 

Када смо кренули у Минисити, био сам узбуђен и једва сам чекао да стигнем. 

Попели смо се лифтом и угледали град као из бајке. Пожелео сам одједном 

све да испробам, сва занимања су ми привлачила пажњу. Ишао сам из просторије у 

просторију. Био сам опасни полицајац који зауставља и проверава све аутомобиле, 

пилот који управља авионом, модни креатор који ствара нове и чудне моделе. 

Највише сам се задржао у просторији где су радили молери и пекари. Као молер, 

обукао сам униформу, узео четке и боје и бојио платно испред себе. Као пекари, 

могли смо да продајемо пециво, торте и колаче. Могли смо и да месимо тесто, што 

нам је било још занимљивије зато што је тесто било право. Од њега смо правиили 

разне облике и настајала су чудна пецива. 

Пуни утисака вратили смо се кући. 
Стева Секулић IV1 

Ниједан излет није био као овај. Када нам је учитељица рекла да идемо у 

Минисити, нисмо знали шта је то. Рекла нам је да се ту можемо упознати са разним 

занимањима. Дан пред полазак био сам узбуђен и нисам могао да спавам. 

Размишљао шта бих могао да будем и да ли ћу све успети да стигнем. Када сам 

видео колика је зграда Београђанка, где треба да идемо, прво сам питао да ли има 

лифт. Лифтом смо се попели и угледао једну прелепу велику просторију. Дрхатао 

сам од узбуђења. Нисам могао да одлучим шта ћу све бити, па сам кренуо редом. 

Све ми се допало, али бих ипак издвојио посао водитеља. Са другарицом сам водио 

емисију, тема је била нестала принцеза. Нешто слично смо радили у школи. 

 

Драган Васиљковић IV1 
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Стручно усавршавање и сарадња са другим школама 
 

Школска 2014/2015 године донела је обиље активности у области стручног 

усавршавања. Осим семинара који су организовани за све наставнике и стручне сараднике 

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. 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. 

Током реализације пројекта остварена је сарадња са ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи, 

која је наша партнерска школа, а затим и са другим учесницима Пројекта током похађања 

електронског курса. Пројекат је обухватио две врсте активности:   

- семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи (12. и 13. јануар 2015. 

у партнерској школи ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи), 

- пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала – опште образовање и 

развој људског капитала. 

Наставници и стручни сарадници су савладали два модула програма Развионице на 

обукама одржаним у ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи (4. октобар и 31. јануар 2015.), а у 

фебруару и марту 2015. су похађали електронски курс Основе учења и наставе, којим су 

обухваћенa преостала три модула. Као задаци са семинара из октобра и јануара урађени 

су планови за побољшање рада из области Настава и учење са циљем да се побољшају 

резултати матурског испита и тестови (српски језик, математика, комбиновани тест), а 

знања из онлајн обуке су примењивана током другог полугодишта. 

Први консултативни састанак одржан је у ОШ „Милорад Мића Марковић“ у Малој 

Иванчи, 22. априла 2015. године. Састанку су присуствовали наставници српског језика, 

математике, биологије, хемије, физике, историје и географије из школе домаћина и из 

партнерске, као и стручни сарадници и директори. 

Састанак је започео разговором у вези са применом наученог на обукама, 

остваривањем акционог плана побољшања рада и могућностима за планирање додатних 

активности. Упоређена су школска постигнућа ученика и резултати матурских тестова и 

истицан начин на који се још могу користити резултати током израде плана унапређења. 

Истакнута је важност школског учења и стварања подстицајне средине за учење, примене 

пројектне наставе, рефлексије и самовредновања ученика и сл. Наставници су навели да 

се у школама од раније већ примењују модели препоручени у Развионици, као што су 

пројектна настава и вршњачко учење, самостални и истраживачки рад ученика и сл. 

Полазници су затим погледали снимке са два часа (српски језик и математика) и били 

у улози посматрача који треба да прате и вреднују квалитет часа уз употребу чек листе са 

39 индикатора. На основу тога, 

урађен је акциони план за 

посматрање шест часова у 

мају. Идеја је да наставници из 

једне школе посматрају час 

наставника истог предмета из 

друге школе у оној мери која то 

буде организационо могућа. 

Резултати посматрања ће бити 

презентовани на састанку 

крајем маја 2015. године. 

Стручни сарадници, 

наставник информатике и 

директори школа упознали су 

се и са начином вођења 

просветног картона. 

 

Наташа Демић 

Слађана Галушка 
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..  

Ученици нижих разреда из Мале Иванче  
у Миниситију уче о различитим занимањима 
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Ученици седмог и осмог разреда у шетњи 
поред манастира Жича и на Копаонику 

Александра Илић VII2 


