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Драги читаоци, Чаролије су опет са вама. Ове године се завршава реализација првог 

Развојног плана Школе и моћи ћете да прочитате шта се смо све урадили за три године. 

Почиње нови циклус у чије активности ће бити укључени наставници, ученици и 

родитељи. Педагог Јасмина Ковачевић саветује како треба учити, а наставница Радица 

Јаћимовић вам препоручује једну игру и поставља питања Ту је и прича о екскурзији. Али 

већи део Чаролија испуњен је вашим дивним литерарним и ликовним радовима. Сазнаћете 

који су ђаци на најбољи начин представили школу својим знањем. Ове године се 

обележава 110 година од рођења Десанке Максимовић и 150 година од рођења Драгутина 

Илића. За љубитеље игрица зашто и колико играти компјутерске игрице. А за оне који 

воле серију „Серанови“ изненађење на енглеском језику. Пуно среће у даљем читању и 

учењу, 
Редакција 
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ШТА ЈЕ БИЛО 
 

Ове школске године завршава се реализација Развојног плана 2005/2008. године. 

За те три године остварили смо : 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Мала Иванча 
Поправљена је и 

офарбана ограда око шко-

ле, и на спортском терену 

је постављено осветљење. 

На почетку школске 

2007/2008. године зграда 

школе реновирана, замење-

на је кровна конструкција и 

уређен је први спрат (спу-

штање плафона, кречење, 

замена електро исталације, 

постављање ламинатних 

подова у три просторије) 

Окречене су две учи-

онице. Једна од њих ће би-

ти кабинет за информа-

тику, у њој је двадесет ком-

пјутерских столова. Једна 

учионица у приземљу 

опремљена је за наставу 

физичког васпитања. 

 

Мали Пожаревац 
Окречене су учио-

нице, зборница и ходници, 

једна учионица је опре-

мљена као кабинет за исто-

рију и географију и у њој 

су офарбани ормани и сто-

лице, постављене полице за 

књиге и ту је смештена и 

школска библиотека, уре-

ђена је једна просторија за 

извођење наставе физичког 

васпитања, набављене су 

завесе, окачене слике и те-

матске апликације. Уре-

ђена је просторија за помо-

ћно особље у приземљу 

школе да би се простор на 

спрату, који је претходно 

имао ту намену, уредио као 

кабинет за информатику. 

Посађено је цвеће и 

поправљена и офарбана 

ограда. 

 

Поповић 
Офарбана је ограда и 

замењена је капија. затег-

нута жица око спортског 

терена и постављено осве-

тљење, посађено цвеће. 

Уређен је школски про-

стор, урађен је равнајући 

слој у учионицама и ходни-

ку, постављен под, окре-

чене су учионице, ходник и 

зборница, замењене су 

пећи за грејање, урађена је 

фасада и окречена. 

 

ОБЛАСТ НАСТАВЕ 
Наставници су при-

суствовали стручним семи-

нарима. 

У децембру 2007. го-

дине у нашој школи је 

одржан дводневни семинар 

„Школско оцењивање у 

основној школи“. 

Држани су угледни 

часови уз коришћење до-

датног материјала за обра-

ду наставне јединице и уз 

веће учешће ученика, што 

је те часове учинило дина-

мичнијим и успешнијим. 

Наставници су имали пре-

давања на Стручним већи-

ма и Наставничким већима, 

повећано је коришћење 

стручне литературе и не-

књижног фонда библио-

теке. 

Школске 2007/2008. 

године настављено је 

подстицање ученика на 

самостални рад и кори-

шћење литературе, књига и 

часописа. У првом полу-

годишту одржано је девет 

угледних часова, али је 

мало колега присуствавало 

тим часовима. Ипак, ти 

часови су важни, јер се 

подстичу наставници на 

коришћење додатних на-

ставних средстава и мате-

ријала, па се касније та 

пракса користи и на оста-

лим часовима. 

Купљено је осам ра-

чунара, четири рачунара је 

у једној учионици у Малој 

Иванчи, четири у кабинету 

за географију и историју у 

Малом Пожаревцу, али их 

ученици не користе. 

 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
У школи раде лите-

рарна, рецитаторска, дра-

мска, ликовна, еколошка, 

историјска, географска, са-

обраћајна библиотечка и 

спортска секција и хор. 

Повећан је број уче-

ника у спортској секцији и 

литерарној, нарочито у ве-

зи са писањем прилога за 

школски лист.  

Презентација секција: 

ученици су у оквиру сек-

ција припремали програм 

за прославу Светог Саве и 

Дана школе, спремали се за 

такмичења и учествовали у 

изради школског листа. 

Чланови драмске, реци-

таторске, ликовне и му-

зичке секције представили 

су нашу школу ученицима 

основних школа наше 
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општине у просторијама 

Градске библиотеке у Со-

поту у марту 2007. године. 

У Библиотеци су наши 

ђаци показали своје вешти- 

не, а чланице вокалне гру- 

пе које певају изворне на- 

родне песме су одушевиле 

све присутне и на позив 

Библиотеке учествовале су 

на манифестацији „Под 

липама на Тресијама“ 7. 

јула 2007. У децембру 

2007. године наши ученици 

учествовали су у програму 

поводом 220 година од 

рођења Вука Караџића 

заједно са ученицима 

Основне школе „Јелица 

Миловановић“ из Сопота. 

Чланови спортске секције 

учествовали су на такми-

чењима, општинском и 

градском. 

Стручна литература 

је доступна ученицима и 

наставницима, у Малом 

Пожаревцу у одељењу 

Градске библиотеке Сопот, 

а у Малој Иванчи у школ-

ској библиотеци. 

Пуно ученика и нас-

тавника наше школе су 

чланови Библиотеке града 

Београда и захваљујући 

томе Градска библиотека 

Сопот позајмљује школи 

књиге на коришћење. У 

фебруару 2008. године 

наши ученици су учество 

вали у програму за Дан 

библиотеке у Сопоту. 

Наши су ђаци учествовали 

на такмичењу „Црвени 

крст“ и на литералном и 

ликовном конкурсу „Дрога 

је баба рога“ у орга-

низацији Дома културе 

Сопот. Наши ученици су и 

чланови КУД Мали 

Пожаревац и као чланови 

фолклорне групе учество-

вали су у прослави Дана 

школе. 
 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

 

Угледни час из географије: Италија, историја, знаменитости, култура. 

Ученици су припремали час заједно са наставником, направили костиме, донели 

предмете који су карактеристични за Италију, писали и илустровали текстове о Италији. 
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ШТА ЋЕ БИТИ 
 

У мају 2008. почиње нови циклус развојног планирања за перид 2008-2011. 

Чекају нас нови задаци: 

 

Побољшање комуникације ученик – ученик и наставник – ученик на часу 

Осавремењавање наставе 

Већа сарадња међу одељењима истог разреда 

Интернет презентација наше школе 

Укључивање родитеља у дешавања у школи 

Естетско уређење школског простора 

Уређење учионица за наставу информатике 

Изградња монтажне фискултурне сале 

Увођење грејања на гас 

 

Наставници, ученици и родитељи ће бити укључени у активности којима ћемо 

остварити циљеве Развојног плана, пре свега да се повећа мотисаност ученика за рад, да се 

промовишу успеси ученика, да се побољша опремљеност школе и да нам буде свима 

лепше док боравимо у школи. 

 

 

 

Уређење дворишта је стални задатак за све нас. 
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МЕТОДЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 
 

 

Учење је основна активност, односно најангажованији когнитивни процес код 

ученика. Али како учити? 

Школска пракса показује да многи ученици уче онда када они мисле да треба 

учити и на начин за који мисле да је исправан. Често се дешава да такав неадекватан, па 

чак и погрешан стил рада остаје трајан. 

Успех ученика у школи, у знатној мери, зависи и од тога у ком степену су 

овладали знањима, техникама и навикама успешног учења. Свака индивидуа, мање или 

више, има диспозиције за учење, али начине на које треба нешто научити, треба учити и 

научити у процесу редовног школовања. 

Обично се говори о глобалној (учење градива у целини), партитивној (учење 

градива по деловима) и комбинованој методи учења. У погледу расподеле времена током 

учења говори се о методи учења расподељеног на време и о методи концентрисаног учења 

(учење градива одједном). 

Свака од ових метода има своје карактеристике. 

Глобална метода 

 Пажљиво прочитати градиво у целини с намером да се разуме и научи 

 Означити непознате речи и трагати за објашњењима 

 Активно репродуковати оно што се разумело и научило 

 Поново читати само оне делове градива који нису довољно схвачени и усвојени 

 Подвлачити битне делове текста 

 У неколико формулисаних теза утврдити суштину наученог градива 

Пракса је показала да је ова метода погоднија за старије и способније ученике, где 

је градиво смисаоно повезано у јединствену целину и које није много обимно. 

Партитивна метода 

 Прочитати текст у целини у намери да се схвати његова структура и суштина  

 Текст поделити на логичке целине 

 Читати први део текста с намером да се научи 

 Означити непознате речи и трагати за објашњењима 

 Активно преслишавање (у себи или наглас) 

 Уколико преслишавање не успе после првог читања, текст поново читати, или 

само оне делове који нису усвојени с намером да се овлада целином овог дела 

 Прелази се на други део, те се поступак понавља и тако редом док се не савладају 

сви делови градива 

Пракса је показала да је ова метода ефикаснија при учењу градива које није 

смисаоно повезано и градиво које је тешко и обимно. Ова метода је погоднија за млађе и 

мање способне ученике. 

Комбинована метода 

 Прочитати текст у целини у намери да се разуме и схвати структура и садржај 

 Поделити текст на логичке целине 

 Означити непознате речи и трагати за објашњењима 

 Прочитати прву целину у намери да се научи 

 Подвући оно што је битно 

 Активно се преслишати (у себи или наглас) 

 Формулисати тезу за ту целину 

 На исти начин обрадити другу целину 

 Две целине повезати у једнинствену целину и активно репродуковати 
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 После научене треће целине репродукција обухвата све три целине и тако редом 

док се не савладају сви делови и градиво у целини 

Ова метода се може организовати по два модела и то: 

1. читање градива у целини, а потом по деловима учење читањем и 

преслишавањем и то: 

1,      1+2,     1+2+3,       1+2+3+4,       1+2+3+4+5... 

2. читање градива у целини, а потом по деловима учење читањем и 

преслишавањем и то: 

1,     2,     1+2,      3,      1+2+3,       4,      1+2+3+4,      5,      1+2+3+4+5... 

 

Често се поставља питање како правилно распоредити време за учење одређеног 

градива? 

Расподељено учење у времену 

o градиво се учи истог дана када је и обрађено (ако је настава пре подне) или 

наредног дана (ако је настава по подне) 

o наредних дана, све до наредног часа, свакодневно се градиво понавља у 

виду активног преслишавања 

Доказано је да је боље оно учење које је расподељено у времену – учење се 

организује у више временских интервала, него оно учење које је концентрисано у времену 

– учење градива одједном. 

Разлози за то су следећи: 

 ако се градиво учи одједном, повечава се умор 

 при учењу градива у више временских интервала у паузама, долази до учвршћивања 

градива 

 у паузама се остварује повезивање новог и већ наученог градива 

 у расподељеном учењу ученици често, на нов начин, приступају истом градиву. Тако 

лакше и ефикасније сагледавају могуће везе унутар ученог градива 

 расподељено време омогучује и његово дуже памћење. 

 

Начин учења (учење градива у целини, учење по деловима или комбиновани 

начин учења), који ће се користити у времену које је предвиђено за учење, бира сам 

ученик према сопственом афинитету. Битно је да су му сви начини и захтеви познати, а 

он се сам одлучује који му у датим околностима највише одговара. 

 

Зато, да би ваше учење било успешно не жалите труд и време. 

 

САМО НАПРЕД! 
Педагог школе 

Јасмина Ковачевић 
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СТВАРАЛАШТВО 
 

 

 

 

 

Доживљај на распусту 
 

 

Једва сам чекала да почне летњи распуст, дани забаве и у јулу пут на море. Стиже 

и тај дан, ево нас на станици. Ја сам, наравно, одмах вукла маму да уђемо у аутобус, као да 

ће аутобус кренути раније ако што пре седнем. Међутим, није. 

Коначно смо кренули, ја сам се завалила у седиште и гледала кроз прозор. Али , 

убрзо је постало досадно. Поред нас су промицале зграде и уопште није било као што сам 

мислила да ће бити. Аутобус брекће и труцка по рупама, а његови точкови се споро 

окрећу. Какво супер путовање. Али , имала сам предосећај да ће бити још горе. 

Управо је постало. Заглавили смо у некој рупчаги од ресторана. То би требало да 

буде пауза. Онда пођемо, па станемо. Некоме је мука. А како нико није могао да поднесе 

звук (бљак) повраћања, мученика истерују напоље. А, што је још горе, мислим да је сва та 

узбуркана храна промашила кесу. 

Возимо се. Сад је мени мука! Пробала сам да се смирим и да мало дремнем. Али, 

две жене иза мене ми не дају ни ока да склопим. Чаврљају о лековитим биљкама и баш ме 

нервирају. Уф! Најзад, да мало ућуте. Срећа, заспала сам пре него што су поново почеле. 

Друга пауза. Баш се бајно проводимо шетајући, чекајући шофера, који је једе 

своју вечеру у три ујутру, и удишемо диван мирис бензина. Сјајно се осећамо цупкајући 

на стазици поред ресторана, окруженом контејнерима. Супер! 

Кренули смо. Ја сам задремала, кад оно - пале светла. Царина. Јоој! 

Гладна сам. Једем грисине. Пошто сам презалогајила, хтела сам да пијем воде. 

Одједном, аутобус нагло кочи. Полетела сам напред и испустила отворену флашу на под. 

Дивно је гледати поток воде по поду аутобуса. Мама је набацила осмех и правила се да је 

то неко други урадио, а кроз стиснуте зубе шапуће: „Шепртљо једна!“ 

Пошто целе ноћи нисам спавала од упаљених светиљки и цариника који звецкају 

својим ципелама и значкама, ја хтедох да дремнем. Затворам очи, а возач одврће радио на 

диско јачину. Викнула сам : „Утишај то!“ И таман, док ми је мама објашњавала да не смем 

тако да вичем и да ћемо обе имати непријатности због тога, возач стварно утиша! Али, 

мени се жеље не испуњавају тек тако. Нешто није како треба! 

Упс! Нисам смела онако да размишљам. Сад ми она песма одзвања у ушима. 

Водич се дере у микрофон, сви смо знојави, сунце пржи и никоме није ни до чега. 

Стижемо у луку и брзо се пењемо на трајект за Крф. Пола путника има морску 

болест и скоро свима је мука. Мени је стомак у грлу. 

Крф. Сви трче у своје апартмане, као да су одувек живели тамо. Али, авај – 

апартмани још нису слободни! 

Гледамо на сат и чекамо да нас пусте у собе. Сви уморни, бледи, исцрпљени и 

неиспавани после двадесет сати путовања. Стварно незабораван догађај. 

 
Теодора Жижак V-2 
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Само за њу 
 

 

Било је то пре четири године. Тренирао сам стони тенис и ишли смо на меч 

између два села Сенаје и Малог Пожаревца. Предиван дан, сунце, топло, а у ваздуху као 

да је могао да се осети мирис нових љубави које ће данас неко срести. Кад смо стигли у 

Сенају, чекало нас је велико изненађење. Тренер, који је требало да суди није дошао, па 

смо морали да играмо фудбал са ученицима школе у Сенаји. Тада сам упознао другове и 

другарице који ће , касније, ићи са мном у школу. Једна девојчица ми се много допала. 

Зове се ... Нећу да кажем њено име. Много је лепа, добра, паметна, али, и много је лукава. 

Не знам како, али одмах сам се заљубио у њу и та љубав траје и данас. 

Следеће године, у петом разреду, она је дошла у моје одељење. Мислио сам да ће 

то бити четири године незаборавне љубави. И било би тако да није у мени прорадило семе 

љубоморе. Ја сам је обасипао пажњом, чак сам јој и поклон купио за Дан заљубљених. 

Али, нисам смео да јој кажем колико је волим, колико патим због ње. Мој однос са њом је 

бивао све гори и сада, у осмом разреду, нас двоје не причамо и можда се никад нећемо 

помирити. 

Нико не зна колико ја патим, колико ме то боли и хтео бих да вичем на сав глас и 

кажем целом свету да је волим. 

Име те девојчице, за којом чезнем, ипак, остаће тајна. 

 
Илија Станковић VIII-2 

 

 

 

Пријатељско дописивање 
 

 

Драга моја другарице Кајо, 

Како си, како школа, да ли те брат и даље задиркује? Ја сам супер, школа као и 

пре, досадна... Иман новости за тебе. Поново идем на фолклор, идемо у Ваљево 11. маја, 

зар то није дивно? Чула сам да си повредила ногу, шта се десило? 

Код нас је сунчано, птице певају, све се пробудило... Никола је ишао на 

такмичење из српског, сад се спрема за градско. 

Долазили су бака Мира и деда Мидо, стално се смеју и причају неке старе 

вицеве.Причали су о теби и Алекси и освима нама, да смо добри, али увек морамо да 

направимо неку глупост. 

Имам CD са песмама Тошета Проеског, твог омиљеног певача. На жалост, он је 

преминуо.  

Да ли бака Буба остаје целе године код вас? Јадан деда Тома не зна шта да ради 

без ње. Али морам да га похвалим, јер изврсно кува. 

Моја мајка се запослила код Ђолета, само вежба да ради на компјутеру. 

Да ли твој брат Алекса мора да носи сталну протезу? Да ли је нашао девојку? 

Рекао је, да ће повести са собом кад дође на Златибор. Да ли ове године уопште долазите 

на Златибор? 

И још нешто. Мина те поздревља пуно, и цела моја породица. И ја те пуно 

поздрављам и љубим. Чујемо се ускоро, ОК? Наш поздрав: хо-хо-хо-љубим те; Q:-) 

Анђеле; р*. 

Твоја једина Бранка 

 
Бранка Максимовић VI-2 
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Била сам између страха и усхићења 
 

Једног поподнева чуле смо од маме радосну вест. Треба да идемо на Тресије у 

недељу на такмичење у свирању изворних дувачких инструмената. Зорана и ја смо скакале 

од среће, то ће бити наше прво такмичење у свирању фруле. 

После напорног вежбања и и нестрпљивог ишчекивања стаигао је и тај дан. Јутро 

је било предивно као да је знало да ће то бити најлепши дан у мом животу. Путовала сам 

са својим друговима аутобусом. Кад смо стигли, мој професор је већ био тамо.Као метак 

смо изашли из аутобуса. На Тресијама је било предивно, то је манастир на Космају код 

села Неменикуће. Двориште је било лепо уређено. 

Почео је програм, а трема расла у мени, бринула сам да не погрешимо нешто у 

извођењу. Бојала сам се да не изневеримо професора, родитеље, пријатеље, све који су 

нам драги и који су нас подржавали. Најавили су нас. Требало је да почнемо. Руке и ноге 

су ми се тресле, нисам знала шта да радим. Пријатељи су аплаудирали и бодрили нас, а и 

музика ме је водила. Страх је нестајао. 

После програма, проглашавање победника. Нисмо очекивале успех, али страх ме 

је обузео, ничим га нисам могла ублажити. 

Жири је нама доделио прво место. Страх је нестао, наступила је срећа. Пријатељи 

су нас загрлили, сви смо се радовали. Била сам између страха и усхићења. 

 
Јелена Милорадовић VIII-2 

 

 

 

Радознали сусед 
 

Зове се Милош Симић, познатији као Сима. Знам доста о њему иако је десет 

година старији од мене.Од малена њега су занимале разне ствари, на пример где се шта 

налази. Највише од свега занимало га је шта је у новом аутићу на даљински, па га је са пет 

година растурио. 

Кад је имао тринаест година растурио је мотор који је добио за рођендан. Његови 

родитељи су били љути због гомиле ствари по кући. Зато је морао негде да направи 

радионицу где би растурао ствари и проучавао делове. За ту радионицу они нису знали, а 

Сима је у њој научио много о машинама, алату... 

Кад је пошао у средњу школу добио је свој први рачунар и само је знао да игра 

игрице. Једног дана узео је шрафцигер, отворио кућиште и помислио да је рачунар 

немогуће раставити и саставити. Али, после неколико сати научио је и то. 

Данас је он најбољи сервисер у селу иако има само 23 године. Ради у једној 

фирми, али и приватно, и даље је радознао. 

 
Александар Симић VII-2 
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На вашару 
 

Пуно волим вашаре. Кад сам имао осам година, вашар је дошао у село, тата је 

одлучио да мог млађег брата и мене поведе да се мало забављамо. Били смо пресрећни. 

Тамо нас је чекао узбудљив призор, безброј тезги и два рингишпила. Узбуђено 

сам трчао од тезге до тезге. Било је пуно људи и деце. Продавци су наговарали муштерије 

да купе што више њихове робе и непрестано су хвалили своју робу. Децу су привлачиле 

играчке и куповала су их лакомислено. Ни ја нисам одолео. А, онда сам чуо гласну 

музику, то је био рингишпил. Власници су хтели да привуку децу. А, он се окретао јако 

брзо. Укочено сам гледао како се нека деца возе на њему. 

Касније сам видео два продавца како се свађају око тога ко има боље ствари. Било 

је веома смешно. Смешан је био и кловн, али сам ја морао да идем кући. 

 
Никола Павловић V-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вашару 
 

Вашар један од најзанимљивијих догађаја у току године. Тада људи могу да 

упознају културу и традицију других. У септембру је вашар у Коларима. Тамо има пуно 

занимљивог да се види и чује. Прошле године је било најбоље. Људи из различитих села 

су дошли да покажу своју културну баштину, старе занате и разну робу. Вашар је као 

велика пијаца, има свега да се купи. 

Али, најчешће, људи су време проводили под шаторима, где су, наравно, јели и 

пили и, да не заборавим, слушали музику. У ваздуху се осећао мирис јагњећег и прасећег 

печења. Био је то опојан мирис, да човеку пође вода на уста. 

Људи су ишли од тезге до тезге тражећи нешто добро да купе и цењкали се. Било 

је и животиња, папагаја, рибица, хрчака и малих куца. Најзанимљивије је било гледати 

хрчке како се играју. 

Један део вашара је био за децу, ту су били рингишпили, возићи, вртешке. Свуда 

бука. У једном киоску продавали су се слаткиши, лизалице, бомбоне. 

Отац ме је изненадио, купио ми је касетофон, баш велики. Требало је да кренемо 

кући. Почела је кишица и продавци су скупљали робу. Вашар се завршавао. 

Чекам следећу годину и следећи вашар. 

 
Марија Алексић V-2 
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Посао који волим 
 

Највише ми се допада списатељство. То је писање књига и романа. Писцу мора 

прво да падне на ум идеја. Он размишља о тој идеји и насловљава књигу. Почне, из 

почетне реченице развијају се идеје о даљој радњи, из тога нове и ... 

Писцима је све дозвољено. Могу да употребе колико желе глагола и придева који 

се односе на именицу да дочарају своје мисли. Често користе речи и појмове који су нама 

непознати, можда чак и нестварни, али то је зато што их обузима списатељски дух. Нашли 

су праве речи којима описују идеју баш као што желе. Писци се не смеју прекидати у тим 

тренуцима, јер, ако им нека ситница, само на тренутак скрене пажњу, можда ће нестати 

права реч. 

За мене су писци велики ствараоци. Имају снаге и талента да створе и својим 

речима дочарају један потпуно нови свет, са новим ликовима и догађајима. Могу да 

мењају стварност, насмеју и науче читаоце многим стварима. 

 
Теодора Жижак V-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занатска радионица 
 

Занатска радионица је место где има много занимљивих ствари, алата и машина 

да би занатлија урадио посао што је боље могуће. 

Занатска радионица за обраду дрвета се налази у центру села. Стара више од сто 

година, али изгледа одлично, јер је реновирана. Мала је, у њој је пуно алата и дрвене грађе 

и изгледа пренатрпана. Улазна врата су нова, тек направљена. Прво што се види кад уђете 

је огромна машина за обликовање и сечење дрвета. Око ње је читав низ разних машина 

које не знате чему служе. Под је прекривен пиљевином, због ретког чишћења претвара 

радионицу у нешто налик птичјем гнезду. Плафон је прашњав, пун паучине, а у једном 

углу је рупа кроз коју улети понеки врабац кога је тешко избацити. У десном углу 

просторије је мала пећ да зими греје. а ту су и два стола и гомила полица за алат. Столови 

су избушени, са разлогом, у рупице мајстор ставља ситан алат, шрафцигере, турпије и цео 

прибор за резбарење дрвета. Испод столова су кутије са ексерима и разним електричним 

ручним машинама Зидови су чађави од пећи која понекад напуни просторију димом. На 

десном зиду су два прозора. У једном углу су нова врата и прозори, спремљени за купца. 

У радионици мајстори раде посао који воле и праве разне корисне ствари. 

 
Немања Алексић VII-2 
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Нисам говорила истину 
 

Имала сам осам година и волеле сам да испробавам мамину одећу и обућу. 

Била сам сама код куће и нико није могао да види шта радим. Обукла сам дугу 

хаљину коју је мама највише волела и обула сам њене сандале са штиклом. Узела сам 

шминку и нашминкала се. Мало сам изгризла кармине и ставила превише сенке и на крају, 

као свака дама, узела сам лак за нокте Нисам успела да намажем нокте, јер сам чула да 

лупају врата и да ме мама зове.Почела сам да скидам њене ствари и да бришем шминку, 

али сам толико журила да сам просула лак по хаљини. Само сам савила хаљину и стрпала 

у орман. Мама је ушла и видела да седим. Ништа нисам рекла, него сам изашла из собе. 

Плашила сам се да ће се мама наљутити. 

Прошло је месец дана. Мама је погледала у орман, нашла хаљину и питала ме да 

ли сам ја то урадила. Признала сам. Мама се није наљутила много што одмах нисам рекла 

истину. Али ја више нећу радити такве ствари и крити истину и себе довести у непријатну 

ситуацију. 
Андријана Станковић IV-2 

 

 

Шта учинити да нам у школи буде боље 
 

Да би нам у школи било боље деца не треба да се бију, причају на часу, пљују, 

вичу, љубе друге ученике и уједају. Ако неко не слуша, наставница треба да виче да би се 

то дете смирило. Деца која слушају су добра деца, деца која не слушају су, углавном, 

лоши ђаци. Деца треба да причају само кад их наставница нешто пита и кад дигну два 

прста. Да би то било могуће треба још клупа и столица да свако може да седи сам. 

Волела бих да је у нашој школи лепша и боља фискултурна сала, са новим 

струњачама, коњићима и да има кош да играмо кошарку. Волеле бих да има више цртежа 

у ходницима и учионицама и да имамо нове табле. 

Пошто градска библиотека ради два пута недељно, нама треба библиотека у 

школи у којој бисмо могли сваког дана да узимамо књиге. Та наша библиотека би требало 

да има пуно књига. 

Ми бисмо боље учили да је наша школа окречена светлим бојама и да можемо да 

слушамо музику и гледамо неки цртани на телевизији за време одмора кад не можемо 

напоље јер пада кишица. 
Јелена Илић II-2 

 

 

 

У библиотеци 
 

Библиотека је место где се позајмљују књиге. Тамо има пуно књига, све су лепе и 

све се разликују по писцу и тексту. У бублиотеку сам се уписала кад сам имала три 

године. Књиге сам узимала годину дана, па сам се други пут уписала у другом разреду. 

Док сам била мала, волела сам да узимам сликовнице, и, замисли, од тада се ништа није 

променило. 

Књига је најбољи друг, па је треба чувати и на време враћати. И библиотека зове 

мене. Једном сам дошла и нисам знала шта бих да читам, али ми је библиотекарка 

помогла. У библиотеци никад није досадно зато што свашта може да се чита. 

У библиотеку идем радосно, уз књигу учим читање и сазнајем нешто ново о свету 

који ме окружује. 
Теодора Поповић II-2 
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Искрено сам пожелео 
 

Дуго већ имам компјутер који много волим и често користим. Он је био модеран 

кад смо га купили, али технологија је ишла напред и он је застарео. Пожелео сам да 

добијем нови компјутер. 

Ја нисам, као већина деце, користио компјутер само за играње игрица, него сам 

правио презентације, креирао рекламе, попуњавао табеле, почео да учим базе података, 

водио електронски дневник и учио енглески језик. Да бих пратио новитете био ми је 

потребан нови рачунар. Гледао сам разне емисије на телевизији да бих се спремио за њега. 

За мој десети рођендан жеља ми се испунила. Једва чекам да научим да обрађујем 

слике и правим једноставне филмове. Пресрећан сам. 
Лука Гајић III-2 

 

 

 

Мој деда 
 

Мој деда је благ човек. Има фин глас који ми греје срце током зиме, косу попут 

сунца, очи плаве као море. Дружимо се играјући фудбал и гледајући утакмице. Он ме 

теши кад сам тужан. Правимо фигурице од дрвета и разне кућице. Понекад се шетамо по 

селу. Некад он викне на мене, али ја знам да је то за моје добро. 

Он нема неки посебан хоби. Он и ја се бринемо о живини. Сваког јутра 

сакупљамо кокошја јаја. Купио ми је и кикирезе, јер зна да их ја волим. Сада их сваког 

јутра пуштам у двориште и храним. 

Ретко кад идемо у град, али онда се лепо забављамо. Увек се шалимо један са 

другим. Понекад покушавам да га научим да игра игрице, али то никад не успем, јер он 

брзо оде. 

Деду много волим и највише времена проводим са њим. 
Милош Стевановић III-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чаролије бр 3  страна 15 

 

У пролеће 

 
У нашем свету 

пролеће је стигло 

и све у природи 

на ноге дигло. 

Дигла се трава, 

дигло се цвеће, 

пуно је смеха  

пуно је среће. 

Мирише јоргован, 

певају птице, 

ливада је пуна 

радосне дечице 
Верица Илић IV-1 

 

 

 

 

 

У пролеће 

 
У пролеће је свет шарени 

као цветак малени. 

По ливади скаче зека, 

а јеленче тражи млека. 

У шуми се освежило дрвеће, 

а по трави цветало је цвеће. 

Сељаци вредно раде 

и нове куће граде. 

Лепо мирише свет 

као велики, велики цвет. 
Ивана Јекић IV-1 

 

 

 

 

Да сам ја краљ 

 
Кад би мене поставили за краља 

радио бих само шта ваља. 

Наредио бих да се људи воле 

и да деца не иду у школе. 

Увео бих закон луди 

да децу слушају људи. 

Кад бих ја краљ био  

време бих зауставио. 

Деца би увек била деца  

и увео бих аутобус до Месеца. 
Стефан Тришић IV-1 
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Путујем у сновима 

 
Путујем кроз снове, 

кроз пределе нове 

и слике ми лете, 

ех, чудни свете. 

Путујем, а нигде пута 

без бицикла и аута. 

Никад не знам где ћу ићи 

да ли ће ме змија стићи. 

Али, ето мени спаса, 

стиже један згодни даса 

и отвара широм врата, 

мој спасилац, супер тата. 

Какав је то чудан свет, 

некад ружан, некад леп, 

ал' опет путујем кроз снове 

кроз пределе увек нове. 

 
Наташа Јоксимовић III-1         

 

 

 

 

 

 

Крила 

 
Авион има крила 

да лети до Нила, 

да од среће скаче  

и од туге плаче. 

Он лети високо, 

тачно испод неба, 

то је мали соко, 

авиончић Деба. 

Пролазимо поред Сунца, 

а он почне да муца. 

Крило му се једно слегне, 

он се насмеши и легне. 
Нина Илић III-1 
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Пролеће је стигло у мој крај 

 
Зелено лишће је обасјано зрацима сунца.Небом се шири цвркут птица, а висибабе 

и љубичице су се расуле свуда. Ласте и роде стигле су са југа и праве своја гнезда. Људи 

ужурбано раде, сеју кукуруз, обрађују баште. Све буја и цвета и све је весело. 

Вредне пчеле скупљају мед. Сунце је лептирима дало нова крила и они лете 

мирисним ливадама. Кад пролеће дође све на боље пође, а моје село је тада најлепше. 

 
Теодора Марковић III-1 

 

 

Стигло је пролеће 
 

Пролеће је сасвим тихо ушло у моје село, као да се ушуњало. Крије се већ данима 

негде иза облака или можда иза дрвећа као да се са нама поиграва.А, знам да је ту негде, 

сасвим близу. 

Мноштво љубичица, висибаба, јагорчевина, зумбула и нарциса лагано лелуја на 

ветру и поздравља свет. Маслачак у свом жутом шеширићу весело помаља своју уснулу 

главицу и дозива пролеће.  

Буде се вредне пчелице, јуре у загрљај бресквином цвету. Сунце својим топлим, 

великим, жутим рукама милује траву. Птице се у јатима враћају у наш крај. 

Видим пролеће очима цвећа, чујем га песмама птица и осећам његов дах у својој 

коси и на свом лицу. Добродошло пролеће! 
Исидора Бабић II-1 
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Моје село 

 
Описаћу вам моје село 

тако лепо, а није бело. 

Крај њега речица Раља  

стално понешто ваља. 

Жао ми је што није чиста, 

што отпад носи, уместо да блиста. 

Против тога дижем глас  

и за реку тражим спас. 

Насред села шепури се школа,  

ал'. као да плаче од бола, 

сваке године све мање ђака,  

па се згурила ко нека бака. 

Пут је кривудав и пун рупа, 

центар, станица и стара клупа. 

Иако ствари овако стоје, 

волим ово село зато што је моје. 
III-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечаци и девојчице 
 

Девојчице ће рађати децу,а дечаци не. 

Девојчице носе сукњице, а дечацима је то смешно. 

Девојчице воле штиклице и фризуре. 

Дечаци не умеју да чувају тајне као девојчице. 

Дечаци воле да се туку, девојчице не. 

Дечаци ће добити бркове кад порасту. 

Девојчице умеју више да воле. 
III-3 
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Ћао, до виђења 
 

Ближи се крај и ове школске године. Али после овог летњег распуста, нећемо се 

враћати у старе школске клупе, већ ће свако од нас кренути својим путем у нову школу, са 

новим друговима. 

Неки говоре да једва чекају да оду одавде. Ја не. Желела бих да још мало задржим 

осећај да сам дете. Али, знам да сваки дан тражи све више одговорности, знам да долази 

свет одраслих. 

Сећам се првог разреда, веселих игара, несташлука, првих знања. Трећи разред 

памтим по рекреативној настави на Тари. И данас препричавамо лудорије које су се тад 

десиле. У петом разреду добили смо нове другове из Поповића и нове наставнике и све је 

било другачије, али постали смо врло сложно одељење.  

Наставници су нас терали да пуно учимо, понекад сам их мрзела због тога, али сад 

знам да су ми и помогли. Научила сам биологију, математику, историју, али научила сам 

да је учење важно за мене саму, не само због оцена. Научила сам да чувам пријатеље, да 

праштам, да волим. Кроз свађе и помирења и дружења учила сам шта је важно за живот. 

Време је пролетело, ми смо се мењали, глупирали, патили, одрастали Школа, у 

којој смо се упознали, волели, свађали, заљубљивали, бежали са часова, нас је повезала, а 

сад ће нас раставити. 

Заборавићу на ружне догађаје и речи, памтићу само лепе дане. Можда ћемо сви 

заједно славити годишњице матуре, а можда и не. Идем даље, живот ме чека. 

 
Јелена Стевановић VIII-1 
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КОМПЈУТЕРСКЕ ИГРИЦЕ 
 

Родитељима је све што деца чине “на своју руку”, тј. што није учење за школу – губљење 

времена. Ретко када помисле да је гледање спортских догађаја или читање новина, можда њихов 

лични губитак времена. Са друге стране, као што имате критеријуме за добре и лоше филмове или 

књиге, тако ни све компјутерске игре нису исте. 

Различита истраживања су доказала да компјутерске игре имају и позитиван и негативан 

утицај. Позитиван утицај се остварује ако су добро изабране тј. прилагођене узрасту детета и ако 

је контролисано време проведено пред рачунаром. Ови позитивни ефекти односе се на побољшано 

рефлексно памћење, развијенији смисао за иницијативу и логику, бољу концентрацију. Такође, 

могу утицати на побољшање моторних вештина и сналажење у простору, посебно код млађе деце. 

Зато, уместо олаког одбацивања или површног прихватања компјутерских игрица, 

размислите о могућим предностима и недостацима. 

 

ПРЕДНОСТИ компјутерских игрица: 

Нови приступ учењу 
Едукативне игрице нуде велики извор информација. Свако учење кроз игру је лакше и 

брже, а оно научено се дуже се памти, јер је део личног искуства за разлику од класичног седења 

над књигом. Играјући се, дете није ни свесно да учи. 

На жалост, веома је мали број активности које омогућавају овакав вид учења. Када крене 

у школу, учење кроз игру постаје готово сасвим заборављен начин учења. 

Савладавање основа компјутера 
Игрице су основа компјутерске писмености, а овај облик писмености је језик будућности. 

Већина данашњих великих познаваоца рачунара започела је упознавање са новим технологијама 

управо преко игрица. 

 

Нова, чаробна искуства 
Није много вероватно да ће се на путу до школе дете срести са витезом у шареном 

оклопу, или се борити са 

трансформерс чудо-

виштима или бити 

суперхерој НБА кошар-

кашке лиге, без обзира 

колико то жарко жели. 

Компјутерске 

игрице омогућују детету 

улазак у различите улоге 

(принчеви, чаробњаци, 

звери, суперхероји…) и 

тако, многе дечје жеље 

могу бити лако 

остварене. 

Овај вид 

идентификације је дале-

ко моћнији него када се 

чита књига, јер рачунар 

нуди визуелну слику, 

или када се гледа филм. 

Дете сада активно уче-

ствује тј. његови покрети утичу на одређене активности које изводи лик из компјутерске игрице. 

Игрице дају осећај натприродних моћи и осећај важности који тако често недостаје нашој 

деци. 
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Ослобађање од напетости 
Деци су вентили за избацивање потиснутих емоција, наталожених, збуњујућих искустава, 

или једноставног вишка енергије потребни колико и одраслима. 

Међутим, док одрасли, поред игре, познају и неке друге облике за каналисање напетости 

или стреса (медитације, мали ритуали, разговори са пријатељима, физичке вежбе….) за дете је 

игра често једини прихватљив вентил за превазилажење оваквих стања. Док играју игрице, деца 

уче да поштују правила и тако повећавају способност самодисциплине и аутономије. 

Учење енглеског језика 
Почетне основе енглеског језика, на пример, које дете усваја већ и гледањем страних 

цртаних филмова или коришћењем тастатуре при игрању компјутерских игрица, представља 

велику олакшицу када буде почело свесно да учи страни језик. 

НЕДОСТАЦИ компјутерских игрица: 

Здравље 
Услед дуготрајног седења, могући су негативни утицаји на вид због оптерећења и 

напрезања очију, а због опште телесне неактивности долази до слабљења тонуса мишића, смањене 

кондиције, кривљење кичме. 

Исте последице могуће су и услед дуготрајног гледања ТВ-а. Даље, мања потрошња 

калорија доводи до гојазности, слабе кондиције, опадања интересовања за спортске активности.  

Агресивност 
С обзиром да деца нису формиране личности, насилни садржаји заиста могу подстаћи 

њихову агресивност, јер деца не могу да процене ефекте свог понашања. Гледајући своје 

родитеље, окружење, вршњаке – она се уче одређеном понашању. Када су у великој мери 

''филована'' понашањем ликова из компјутерских игара, и ова понашања преносе на лични план, 

копирају, прихватају као 

сопствена. 

Али, да ли су 

компјутерске игрице 

опасније по количини 

насиља него цртани или 

акциони филмови, или 

било који други 

садржаји којима су 

изложена деца? За 

разлику од игрица које 

су фиктивне, измиш-

љене, остали садржаји, 

из других медија много 

имају већу моћ, јер су 

често стварни, а тако и 

опаснији. 

На жалост, да-

нашња култура је култура насиља (филмови, књиге, спотови…) од које је немогуће побећи или 

изоловати дете и било би површно сву кривицу бацити само на компјутерске игре. Уосталом, нису 

све игрице агресивне. Данас на тржишту постоје и оне које немају насилан садржај, које су, пре 

свега едукативне или забавне. 

Неосетљивост на стварност 
Агресивни садржаји из различитих медија могу формирати неосетљивост детета за 

стварно насиље или стварне, реалне догађаје из његове свакодневице 

Одсуство маште 
Играчу није остављен ни делић креативног домишљања. У одређеној игрици, он има 

своје задатке, боју косе и одећу, баш као што су и његови противници, препреке, жељене награде 

увек унапред одређене. Немогуће је направити било какав потез који није предвиђен самом игром. 

Слично као и у цртаним филмовима, оно што је у једном кадру фатално, у другом као да се није ни 

догодило. 
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Деца која осим рачунара не желе никакво додатно друштво имају само субјективан 

доживљај да им је то довољно. Игре које захтевају више играча развијају социјализацију детета, 

уче га тимском раду, неопходности поштовања одређених правила, елементима као што су 

стратегија, срећа, а компјутерске игре то не подразумевају. 

Одсуство комуникације 
За дете предшколског и основношколског узраста веома је битно да стекне основе 

вербалног изражавања које ће касније даље надограђивати. С обзиром да једна игра врло често 

''вуче'' у следећу, убрзо деца постају прави стручњаци у компјутерским терминима, али невешти у 

обичној, свакодневној комуникацији. Захваљујући рачунарима, вербална комуникација се све 

више запоставља и слаби. 

Са друге стране, старија деца се могу упецати у он-лине комуникацију и игре. Ове 

заједнице играча лако могу развити осећај припадности код детета. Неке игре траже формирање 

група или кланова тј. посебних тимова који се боре као екипа против других кланова. Онлине 

пријатељи можда нису оно што тврде да јесу, и може бити ризично давати личне податке на 

Интернету. 

Заразност 
Не постоји никакав документ који би одредио који стадијум играња компјутерских 

игрица се сматра претераним тј. зависничким. Ипак, када се дете једном упеца, без обзира да ли 

истражује све нивое у једној игри, или гута игру за игром, биће тешко одвојити га од рачунара. 

Ако се не виђа са пријатељима, избегава комуникацију и не прихвата ни један други начин 

провођења свог слободног времена, постоји основа за формирање зависности, или се она већ 

развила. 

Међутим, проблем није само у играма, већ у општем стању детета, његовој емотивној 

зрелости, осећању несигурности, неприхваћености, или сл. У тинејџерским годинама и касније, 

стечена зависност од компјутерских игара је знак да ове особе имају одређене психолошке 

проблеме којима су игре послужиле само као окидач. 

Улога родитеља 
Охрабрујете децу да воде здрав живот. Понудите друге садржаје. Покажите примером. 

Смислите нешто што ће детету бити занимљивије него да седи испред рачунара сатима. Понудите 

му своје друштво. 

Укључите га у 

спортске акти-

вности, уметничке 

радионице. 

Подразу-

мева се да може да 

игра и комп-

јутерске игрице, 

али ви водите 

рачуна о избору 

игара, колико су 

едукативне, коли-

ко агресивне, ко-

лико прилагођене 

његовом узрасту. 

Пратите 

колико сати дете 

проводи играјући 

се. Направите сис-

тем ограничења. 

На пример, ако прекорачи договорено време, следећег дана неће играти своје игрице. Чувајте се 

претеривања. Време предвиђено за компјутер зависи од дететовог узраста. 

Ипак, ово време не би смело да буде на штету физичких активности и игре са 

вршњацима. 
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ЗАБАВА 
 

Ако се нисте играли занимљиве географије, сад је право време за то 
 

Попуни празна поља речима које почињу на слово К. 

 

Држава Град Река Планина Биљка Животиња Занимање Предмет Поени 

Пољска Париз Пек Проклетије Пасуљ Пума Поштар Полица  

Кенија   Килиманџаро    Клавир  

 

Кад попуниш сва поља почни нову игру. Изабери друго слово и сети се појмова. 

Игра је занимљивија ако је играш са другима. 

Да ли сте знали? 

Килиманџаро је највиша 

планина у Африци. Они који се пењу 

на њен врх пролазе кроз пет веома 

различитих зона: кроз кишну шуму, 

мочваре и пустињу, преко снежних 

пољана до ледених литица. 

Кенију називају ''колевка 

човечанства'', зато што су на њеном 

тлу пронађени многи археолошки и 

фосилни остаци који указују да су ту 

живели први људи. 

Када је почео да губи слух, 

Бетовен је одсекао ногаре свог 

клавира и положио га на под. Под је 

био од дрвених дасака, па је Бетовен, док је свирао, могао да осећа вибрације. 

 
Радица Јаћимовић, наставник географије 
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УСПЕСИ НАШИХ ЂАКА 
 

Општинска такмичења 
Енглески језик: 

1. место Јелена Стевановић VIII-1. 

Биологија: 

1. место Александар Ђурђевић VIII-1; 

2. место Милан ЈовановићVII-1. 

Српски језик: 

1. место Јелена Стевановић VIII-1; 

2. место Теодора Жижак V-2; 

3. место Дејан Кувекаловић V-1, Јована Петровић VI-2, Невена Стевановић VI-1, 

Јелена Милорадовић VIII-2. 

Географија: 

1. место Милан Јовановић VII-1; 

3. место Ивана Кувекаловић VIII-1. 

Матеметика: 

1. место Никола Павловић V-1;  

2. место Александар Ђурђевић VIII-1, Стефан Тришић IV-1; 

3. место Марко Јоцић VIII-1. 

Историја: 

1.место Теодора Жижак V-2; 

2. место Марко Симић VI-2, Жељко Петровић VII-1. 

Хемија:  

2. место Јелена Стевановић VIII-1; 

3. место Јелена Милорадовић VIII-2. 

Рецитатори: 

1. место Теодора Жижак V-2, Теодора Поповић II-2; 

3. место Немања Јовановић II-2. 

Мали фудбал: 

Екипа наше школе освојила је 1. место. 

 

У књизи ''Сто младих талената Београда за 2007. годину'' објављене су песме 

Јоване Несторовић VI-1 и Јелене Стевановић VIII-1. 

 

Општинско такмичење Црвеног крста: 

Ученици IV-1 освојили су 2. место 

Ученици IV-2 освојили су 3. место. 
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ГОДИШЊИЦЕ 
 

150 година од рођења Драгутина Илића 
 

На дан рођења Драгутина Илића, писца прве научнофантастичне драме у историји 

светске књижевности, више установа у Србији које се баве истраживањем и 

популаризацијом фантастике и званично је почело скуп акција „2008 – година српске 

фантастике“. 

Драгутин Илић је српски писац рођен 1858. у Београду. Члан познате 

књижевничке породице. Бавио се поглавито писањем, као и политиком. Умро 1926.  

Позната дела: После милијон година, 1889, (драма), Секунд вечности, 1921.  

Аутор обимног списатељског опуса у коме преовлађују драме (преко двадесет), 

Илић је сачинио прво аутентично НФ дело на српском језику. Иако је и пре драме После 

милијон година било српских аутора у чијим се остварењима јављају извесни елементи 

научне фантастике (А. Стојковић, С. Милутиновић Сарајлија, Ј. Суботић), тек је Илићево 

дело у потпуности жанровски одређено. Фантастика се јавља и у низу других Илићевих 

драма, односно романа и прича, али тамо она има другачији предзнак, јављајући се као 

фолклорна, религијска или мистичка. 

Једино у драми После милијон година постоји амбиција да се фантастично 

рационализује, што представља темељно НФ покриће. Посреди је својеврсна антиутопија 

чија се радња, како то следи већ из наслова, збива у далекој будућности. Са попришта 

еволуције нестало је хомо сапиенса, односно два последња његова представника, мудри 

Натан и његов син Данијел, суочавају се са новим сојем житеља Земље и посетилаца са 

Меркура, бићима која припадају својеврсном Духо-свету. Агонална окосница драме 

заснована је на разликама између примитивних и еволуираних људи. Насупрот Натану и 

Данијелу, припадници Духо-света представљају оличење супериорног интелекта што је 

саздао савршено рационалан свет моћне науке и потпуног благостања, али и остао 

потпуно лишен емоционалности. Изузетак у овом погледу нису ни жене: Данијел ће се већ 

на први поглед заљубити у прелепу Светлану, али она уопште неће бити у стању да схвати 

природу његових осећања, што ће несрећног и безнадежног младића на крају навести на 

самоубиство, у чему ће му се придружити и отац. Ово коначно ишчезнуће хомо сапиенса 

Илић прихвата као еволуциону нужност вишег реда, али његова наклоност, разумљиво, 

остаје на страни Натана и Данијела који дижу руку на себе управо из моћних 

емоционалних уверења, потврдивши коначно тиме своју исконску људскост које су 

лишени житељи Духо-света. Но, оно што овај мелодрамски сиже чини унеколико 

модерним и што оправдава поднаслов драме – трагикомедија – јесте особен иронијски 

помак, са елементима црног хумора (на пример, очевицима самоубиства Натана и 

Данијела смета једино то што је оно почињено ножем, па је тако оштећена кожа и 

осујећено ваљано препарирање) и гротеске, који се јављају на сециштима два потпуно 

различита погледа на свет. 

Трајна вредност Илићевог дела нипошто није ограничена само на српску научну 

фантастику: посреди је једна од првих аутентичних антиутопијских визија у светским 

размерама (примера ради, парадигма овог поджанра, Велсов Времеплов, објављена је тек 

шест година касније, 1895), као и једна од првих НФ драма уопште (ако не и прва). 

Пред крај списатељске каријере Илић се вратио научној фантастици у кратком 

роману Секунд вечности. Овај источњачки роман прича повест злосрећног индијског 

принца Пањати-Сахиба који ће на дан венчања доживети сасвим необично НФ искуство. 

Одлучивши да пре поласка на обред ода последњу пошту несрећно умрлој драгани 

Дамјанти, чија је последња жеља била да се он ожени њеном посестримом Радхом, 

Пањати-Сахиба силази у девојчину гробницу, да би се, када после неколико тренутака 



 

Чаролије бр 3  страна 26 

изиђе из ње, обрео чак деведесет година у будућности. Иако за овај обрт аутор не даје 

никакво НФ објашњење (будући да га на то не обавезује природа дела које не припада 

овом жанру), већ га једино користи да би оснажио средишњу замисао романа да је живот 

само пуки сан и опсена, посреди је ипак први „хрономоцијски скок“ у српској научној 

фантастици.  

 

Прича о почецима НФ жанра у Србији везана је за још једног аутора, па је ово 

прилика да се и он спомене. 

Лазар Комарчић, заборављени писац 
Први српски писац научне-фантастике Лазар Комарчић рођен је 1839. године у 

селу Комарици код Пљеваља. У Ваљеву се школовао и у овом граду је завршио 

Учитељску школу да би се запослио као учитељ у селу Липе код Смедерева. Пошто је овај 

посао био престижан, али не и добро плаћен Комарчић је отворио механу како би зарадио 

довољно новца. 

Своје прве приче објављује 1874. године у листу Шумадинка, да би само годину 

дана касније покренуо и уређивао листове Будућност и Збор. 

После српско-турских ратова 1876-1878. Комарчић се преселио у Београд. У 

престоници постаје политички активан и прикључује се Напредњачкој странци Илије 

Гарашанина. Његов партијски задатак био је уређивање страначког часописа Видело. 

У том периоду Комарчић објављује своје приповетке, па за дело Један разорен ум 

добија и награду Краљевске академије. Можда је тај књижевни успех и био пресудан да 

напусти часопис и потпуно се посвети писању. Тада ствара своја најзначајнија дела - 

романе Два аманета и Драгоцена огрлица и две збирке приповедака. Ипак, његова 

књижевна слава била је пролазна и у тренутку када је штампе изашло дело Једна угашена 

звезда мало ко је и знао за њега. Иронијом судбине, управо због овог дела га се и сећају 

данашњи писци и критичари. 

Та књига је, уз дело После милијон година Драгутина Илића, прво научно-

фантастично дело на српском језику. Нажалост, управо та жанровска припадност није 

могла да придобије књижевну критику. Чак ни посвета овог дела Илији Гарашанину није 

помогла да дело буде примећено. Била је скоро бласфемија приклањати се жанру који ни у 

остатку света није сматран довољно озбиљним без обзира на популарност дела Жила 

Верна и Херберта Џорџа Велса. 

Колико год је у неким тренуцима сматран значајним писцем Комарчић је пред 

смрт 1909. године био прилично заборављен. 

 

Преузето из Енциклопедија научне фантастике, Просвета; Београд, 1990. 
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110 година од рођења Десанке Максимовић 
 

Десанка Максимовић је рођена 16. маја 1898. у Рабровици код Ваљева.У 

Бранковини је провела детињство а гимназију је завршила у Ваљеву. Почетком августа 

1933. године удала се за Сергеја Сластикова. Није имала деце. 

Студирала је Филозофски факултет у Београду, на одељењу за светску 

књижевност, општу историју и историју уметности. 

Након дипломирања на Филозофском факултету, Десанка Максимовић је најпре 

радила у Обреновачкој гимназији, а затим као суплент у Трећој женској гимназији у 

Београду. У Паризу је провела годину дана на усавршавању као стипендиста француске 

владе. Након што је од 3. септембра 1925. године радила око годину дана у учитељској 

школи у Дубровнику, прешла је поново у Београд где је радила у Првој женској 

гимназији. Једна од њених ученица била је и Мира Алечковић, која је такође постала 

песникиња и блиска пријатељица Десанке Максимовић. Почетком Другог светског рата је 

отишла у пензију, али се у службу вратила 1944. и у истој школи остала до коначног 

пензионисања, 1953. 

Дана 17. децембра 1959. изабрана за дописног члана Српске академије наука и 

уметности, а 16. децембра 1965. за редовног члана. 

У четвртак, 11. фебруара 1993. године, у својој 95. години, у Београду је 

преминула Десанка Максимовић. Сахрањена је у Бранковини код Ваљева. 

Десанка Максимовић је била песник, приповедач, романсијер, писац за децу, а 

повремено се бавила и превођењем, махом поезије, са руског, словеначког, бугарског и 

француског језика.Објавила је око педесет књига поезије, песама и прозе за децу и 

омладину, приповедачке, романсијерске и путописне прозе. Своје прве песме је објавила 

1920. године у часопису Мисао. 

Њена поезија је и љубавна и родољубива, и полетна, и младалачка, и озбиљна и 

осећајна. Неке од њених најпопуларнијих песама су: Предосећање, Стрепња, Пролећна 

песма, Опомена, На бури, Тражим помиловање и Покошена ливада. 

Чувши за стрељање ђака у Крагујевцу 21. октобра 1941, песникиња је написала 

једну од својих најпознатијих песама Крвава бајка - песму која сведочи о терору 

окупатора над недужним народом у Другом светском рату. Песма је објављена тек после 

рата. 

 

СТРЕПЊА 
Не, немој ми прићи! Хоћу издалека 

да волим и желим твоја ока два. 

Јер срећа је лепа само док се чека, 

док од себе само наговештај да. 

Не, немој ми прићи! Има више дражи 

ова слатка стрепња, чекање и стра'. 

Све је много лепше донде док се тражи,  

о чему се само тек по слутњи зна. 

Не, немој ми прићи! Нашта то и чему? 

Издалека само све ко звезда сја; 

издалека само дивимо се свему. 

Не, нек ми не приђу ока твоја два! 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Ученици седмог и осмог разреда ишли су на дводневну екскурзију на Златибор и 

Тару. Једна словенска легенда каже како је планину Тару због њених бројних и 

непоновљивих лепота изабрао добри бог Тар да на њој проживи свој божански живот. По 

њему је планина добила име. 

Ученици су посетили Етно село у Сирогојну, уживали на језеру на Златибору, 

обишли су Мокру гору и Кустуричин град и возили се Шарганском осмицом 
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Ученици петог и шестог разреда ишли су на једнодневну екскурзију Орашац, 

Топола, Опленац, Аранђеловац.Посетили су Карађорђев град у Тополи и цркву Светог 

Ђорђа на Опленцу. После ручка наставник Слободан Карановић организовао је квиз, 

постављао је питања везана за предавање водича. 

 

Ученици од првог до четвртог разреда ишли су на једнодневни излет.Прво су 

обишли Фрушку гору и манастир Хопово. Затим су посетили кућу Јована Јовановића 

Змаја у Сремској Каменици, Природњачки музеј у Новом Саду, зграду Богословије у 

Сремским Карловцима и гроб Бранка Радичевића на Стражилову. 
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ЗАБАВА 
 

Како гледање серије „Серанови“ утиче на гледаоце? 

 

 

Sweet dreams 
 

Every night I dream about famous people. And that is because before I go to bed I 

watch Los Serranos, my favourite series. 

Then I go to Spain, to Santa Justa where they live. I am in their house, I meet all of 

them and I am so happy. Fran Perea iz there, he is so cute. They act, it is interesting, but I wait 

them to finish the set. 

Finally, we go to Serrano’s bar and eat Serrano’s ham and drink juice. Mmm. It is 

delicious. Later we go shopping and, of course, to school. Oh, this school is really big, nice, full 

of boys. 

And, unfortunately the clock is waking me up. 

I hope I will go to Spain, I will speak Spanish, I will live my dream. 
Анђела Марковић VII-1 

 

 
 

 

Sweet dreams 
 

At weekends I go to drama classes. I have a very good time and in the future I see 

myself as an actress. 

At night, when I close my eyes, I imagine the theatre and Madrid. I am famous and a 

very rich girl there. I’ve got a big house, a swimming pool and a garden. I drive a long black car. 

And I am not alone. My friend, a good looking, young man, is with me. He’s got long black hair 

and he holds my hand. 

In the evening we go to the theatre, we share the changing room and we get ready for 

the play. When the play is over, we get a lot of flowers, and we know we are successful The 

happy couple goes to the Night club and celebrate. Sometimes we get drunk and then walk home  

Life is good. 

It is, even now, but I can’t wait to grow up and go to Spain. 
Теодора Косанић VII-1 
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Квиз за љубитеље историје и географије 
 

 

1. Ко је први опловио најјужнију тачку Африке? 

2. Који јужни океан је Васко де Гама успео да пређе? 

3. Како су се звала три Колумбова брода којима је допловио до Америке? 

4. Шта су морнари мерили да би утврдили географску дужину на којој се налазе? 

а) угао елевације неке звезде или Сунца 

б) Брзину ветра 

в) месечеве фазе 

5. Када је српска држава имала излаз на два мора? 
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Ликовни радови: 

Теодора Жижак V-2, Марко Стевановић V-2, 

Кристина Чукић V-2, Зорица Добрић VI-2, Сандра Ивковић 

VII-2, Бранка Максимовић VI-2, Катарина Ђорђевић Шмит 

VII-2 и Зорана Миловановић VII-2 
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Мом разреду VIII-1 
 

Заволех вас од првог дана 

када смо у школске клупе сели, 

и та учионица пространа 

изгледаше ми као свет цели. 

Постадосмо тада браћа по књизи, 

имали смо исте снове и муке, 

заједно смо писали контролне у бризи  

задатке су радиле наше дрхтаве руке. 

Прве љубави и прве свађе, 

весели дани и ноћи без сна, 

све тужно и све најслађе 

деси се за осам година. 

Прођоше наши заједнички дани, 

пролетеше ове године луде, 

растајемо се, знате то и сами, 

кренућемо даље, па шта буде. 

Ћао, другови моји, 

свако својим путем креће, 

храбро, нико се не боји, 

желим вам пуно среће. 

 
Јелена Стевановић VIII-1 

 

 

 


