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Драги читаоци, ове године ''Чаролије'' ће изаћи у мају и у јуну. У овом броју 
пишемо о дешавањима у школи, ту су литерарни и ликовни радови ученика и пројекти 
који су рађени на теме Дан планете Земље, Учионица без насиља, Светски дан књиге и 
Фудбал. 

Читајте и уживајте! 

Редакција часописа 

 

 

 

 
 
 

Пе ти  р а з р е д  

Освануло је јутро кад ја званично постајем ђак петак. Срећан сам и узбуђен. 
Једва чекам да стигнем до школе, целог распуста је нисам видео. Путем ми људи желе 
срећу у новој школској години. Видим другове и другарице из разреда. Звонило је и 
нестрпљиво чекамо разредног старешину. То је наставник физичког, Мирослав 
Станковић. Бирамо председника одељења, ја сам добио највише гласова. За мене је то 
велика част и одговорност. Онда смо упознали наставнице математике и српског и пуни 
утисака отишли кући. 

Свима у породици сам испричао како сам се тог дана провео у школи. 

Лука Гајић V2 
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Дешавања у школи 
 
Рзвојним планом, Акционим планом и Акционим планом за заштиту деце од 

насиља за ову школску годину је предвиђено осавремењивање наставе, побољшање 
комуникације међу наставницима и ученицима, сарадња међу одељењима, коришћење 
различитих облика рада, промовисање успеха школе, сарадња са локалном заједницом 
и поправљање функционалне и естетске опремљености школе. 

Самовредновање у седам предвиђених области је у нашој школи почело 
2005. године. Ове школске године се завршава први круг самовредновања у областима 
које до сада нису самовредноване: Школски програм и Годишњи програм рада, 
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета и Настава и учење. 

Најважније активности предвиђене у процесу самовредновања, а које су у 
вези и са Акционим планом за ову школску годину су: сарадња наставника у изради 
планова и усклађивање тема и корелација међу предметима, подстицање наставника 
на тимски рад, држање заједничких часова у свим одељењима једног разреда и 
извођење тематске наставе, подстицање ученика да самостално користе нове изворе 
знања (додатна литература, интернет) и самостална израда пројеката (рад у групама 
или појединачно) уз помоћ и упутства наставника. 

У лето 2009. године постављене су заштитне мреже на спортским теренима у 
сва три објекта школе. 
Направљена је летња 
учионица у Малој Иванчи, 
постављене су клупе испред 
школе, и ту се држе поједини 
часови. 

У октобру 2009. године 
завршени су грађевински 
радови у Малој Иванчи у 
приземљу школе који су 
започети у августу. Реновиран 
је и уређен простор две 
учионице, учионице за физи-
чко, библиотеке и ходника. 
Плафони су спуштени, поста-
вљена је нова расвета, окре-
чени су зидови и постављен 
нови под. Учионица која се 
користи као школска библи-

отека у Малом Пожаревцу у новембру 2009. године је реновирана, спуштен је плафон и 
урађени су зидови, али простор није још уређен и не може да се користи. 

Захваљујући доброј сарадњи са Градском библиотеком Сопот ученици, ипак, 
могу да користе књиге. У Малом Пожаревцу огранак Библиотеке ради уторком и петком 
и тада ученици и наставници могу да позајме књиге и користе стручну литературу. 
Тамо се држе часови библиотекара и библиотечке секције, разне активности у вези са 
остваривањем Акционог плана и излажу ђачки радови. 

Ученици првог, другог и трећег разреда су разговарали о читању књига, о 
лепом понашању и обавезама деце, а ученици четвртог разреда су представили 
пројекат Одељенски часопис, читали су своје радове и препоручили књиге својим 
друговима. Ученици петог разреда су разговарали о прочитаним књигама, о важности 
читања и сталног учења, ученици шестог разреда о важности сталног учења и рада на 
себи (час грађанског и веронауке) и важности информационе писмености (час 
информатике), а ученици седмог и осмог разреда су се упознали са стручном 
литературом у Библиотеци. Са наставницима је договорено да ученици раде пројекте и 
користе литературу из школске библиотеке или Градске библиотеке Сопот. 

Ученици су учествовали у раду ликовне радионице у Сопоту на тему ''Изглед 
мог места у будућности'' коју су водиле сликарке из групе Креативност за понети. Деца 
су била одушевљена радом у ликовној радионици. 

 

Слађана Галушка 
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Година Милутина Миланковића 
 
2009. године српски народ и српска наука обележили су 130 година од 

рођења и 100 година од доласка на Београдски универзитет Милутина Миланковића, 
једног од највећих српских и светских научника. Због тога је Влада Републике Србије 
прогласила 2009. годину Годином Милутина Миланковића. 

Милутин Миланковић се родио у Даљу у Барањи 1879. године у имућној 
породици. Завршио је средњу школу у Осјеку као ђак генерације. Потом прелази у Беч 
где је завршио студије грађевинске технике 1902. године, а само две године касније је 
и докторирао. 

До 1909. године радио је у Аустроугарској као инжењер, након тога, вођен 
патриотским побудама прелази на универзитет у Београду, где је изабран за професора 
рационалне механике, небеске механике и теоријске физике. Године 1924 изабран је 
за редовног члана Српске краљевске академије наука. Касније је био и потпреседник 
ове највише научне установе, редовни члан Немачке академије наука у Халеу, дописни 
члан бројних других академија и научних институција. 

Миланковић је по професији био грађевинац, астроном, математичар, 
геофизичар, али изнад свега утемељивач 
модерне климатологије и климатског 
моделирања. Радећи на проблему утицаја 
астрономских фактора на климу у току 
геолошке прошлости земље, Миланковић 
је на егзактан начин објаснио 
периодизације настанка, развоја и 
повлачења ледених доба у току 
протеклих 600 000 година. Доказао је да 
су прецесија, промена нагиба осе 
ротације и ексцентрична путања Земље 
око Сунца доминантни дугопериодични 
фактори на промену климе у геолошкој 
прошлости. 

Да је Миланковић геније потврђено је када је у часопису Наука објављено 
да су ови прорачуни били тачни. Израдио је и нацрт за реформу јулијанског календара, 
који је био прихваћен на Свеправославном конгресу цркава у Цариграду 1923. године. 
Иако је то најпрецизнији календар, никада није почео да се користи. 
 

Поводом обележавања ове годишњице држан је ноћни час географије, 
наставна јединица Васиона и Сунчев систем за ученике петог, шестог и седмог разреда. 
Кроз телескоп су ученици посматрали Месец у последњој четвртини и разговарали о 
његовим географским и физичким особинама. На редовним часовима ученици су 
посматрали шему у атласу и књизи у вези са положајем Сунца, Месеца и Земље и 

причали о последицама 
кретања Месеца. 

У децембру 2009. године 
је у Сопоту обележено 130 
година од рођења Милутина 
Миланковића. Ученици седмог и 
осмог разреда из Мале Иванче 
и Малог Пожаревца су у 
читаоници Градске библиотеке 
Сопот гледали филм о животу и 
раду Милутина Миланковића, 
прочитали своје радове на ту 
тему, а у холу Библиотеке 
направили изложбу својих 
пројеката, рађених на часовима 
географије, ликовних и 
литерарних радова. 

Слађана Галушка 
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Шта је још било 
 

Школска слава Свети Сава 
прослављена је у сва три објекта наше 
школе. У холу су изложени ликовни 
радови ученика на тему Свети Сава. 
Ученици, родитељи и наставници су 
присуствовали литургији у Поповићу и 
Малом Пожаревцу. После тога у школи у 
Малом Пожаревцу одржан је пригодни 
програм, изведена је Химна Светом 
Сави и драматизација текста о одласку 
Растка Немањића у манастир. Подељене 
су награде, иконе, за најбоље 
литерарне радове на тему ''Свети Сава'' 
и ''Црква као чувар традиције'' које су 
ученици писали за конкурс Парохије. 
Месна заједница је поклонила ђацима 
пакетиће, слаткише и сокове. У Малој 
Иванчи, у школи у присуству 
свештеника, пресечен је славски колач, 
певана Химна Светом Сави, деца су 
говорила о животу Светог Саве. У 
Поповићу у Парохијском дому ученици 
су извели пригодни програм, свештеник 
је са ђацима пресекао славски колач и 
одржао беседу, а потом је уследио 
славски ручак за ученике, наставнике и 
госте. 

Општин ск а  т а кмич ења  о в е  школ с к е  г о дин е  

Биологија: Ана Тесла VIII2 – 1. место, Теодора Жижак VII2 – 1. место 
Српски: Невена Стевановић VIII1 – 1. место, Теодора Жижак VII2 – 1. место, 

Зорица Добрић VIII2 – 2. место, Душан Симић VII2 – 3. место, Нина Илић VII1 – 3. место 
Математика: Алекса Тришић IV1 – 1. место, Теодора Жижак VII2 – 2. место, 

Душан Гајић V2 – 2. место, Филип ГајићVII2 – 3. место, Марко Бајић IV1 – 3. место 
Историја: Марко Стевановић VII2 – 2. место, Страхиња Петровић VI2 – 3. 

место, Марко Станковић VI2 – 3. место, Милош Симић V2 – 3. место 
Хемија: Теодора Жижак VII2 – 2. место 
Географија: Марко Симић VIII2 – 3. место 
Енглески: Невена Стевановић VIII1 – 3. место 
Рецитовање: Теодора Жижак VII2 – 2. место, Теодора Поповић IV2 – 2. место 
Ана Тесла је освојила 1. место на градском такмичењу из биологије и 

пласирала се на републичко такмичење. 
 
У вези са Акционим планом за заштиту деце од насиља одржано је школско 

такмичење у стоном тенису у марту 2010. године. Учествовало је 89 девојчица и дечака 
од петог до осмог разреда. Ученици су се дружили, учили се толеранцији и најбољи су 
добили дипломе. 

Чланови спортских секција учествовали су на општинским такмичењима у 
одбојци (девојчице и дечаци), рукомету (девојчице и дечаци) у Сопоту. Ученици петог, 
шестог и седмог разреда из Малог Пожаревца са наставником физичког присуствовали 
су ревијалном турниру у одбојци у организацији Одбојкашког савеза Србије и добили 
на поклон 15 лопти. 

Ученици наше школе су учествовали на Београдском маратону 24. априла 
2010. године у трци задовољства и после тога прошетали градом са наставником 
физичког васпитања. 
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Дан Градске библиотеке Сопот прослављен је 24. фебруара 2010. године. 

На конкурсу ''Одрастање са књигом'' рад ученице наше школе је освојио 

прво место. 

Одра с т ање  с  књи г ом  

Сви смо, бар једном у животу прочитали књигу или две. Читали смо их из 
забаве, радозналости, жеље за знањем, занимљивости које оне садрже... Или ако 
ништа друго, читали смо их бар као обавезну школску лектиру. А она је била наш 
пратилац још од раног детињства. 

Ја сам се, још као сасвим мала 
девојчица, заинтересовала за књиге. У 
почетку су то биле сликовнице, са више 
слика него текста. Било је довољно да на 
слици нешто видиш и да знаш да се 
Пепељуга удала за принца и да су баку и 
Црвенкапу спасли од злог вука. Међутим, 
како сам одрастала, све ме је више 
занимало како су успели да спасу 
Црвенкапу, када је све указивало на 
супротно? У својој знатижељи, све чешће 
сам молила баку да ми чита, и она је у 
томе уживала. 

Али бака није могла стално да 
ми чита. Имала је других послова. Када 
није могла да ми чита, ја бих села на 
кревет и покушала сама да прочитам. 
Нешто сам на основу слика и разумела, 
али већину нисам, па сам зато звала баку 
и питала: “А, како се ово чита?“ Мало по 
мало, почела сам да разазнајем неке 
речи, прво оне просте, од два три слова, 
а затим све сложеније и сложеније. 
Понекад бих наишла на неку сложеницу 
која има десет и више слова, али, ни тад 
нисам престајала, јер сам била упорна да 
сазнам шта ће се десити, да ли ће принц 
наћи Пепељугу и како ? 

Тако сам ја, само из толике 
радозналости шта ће се десити на крају, 
научила да читам пре својих вршњака. Када сам научила и овај ''занат'', нисам се 
одвајала од књиге, много времена сам проводила у соби, читајући. Читање ми је 
годило, јер сам се поистовећивала са ликом о коме читам и тако одлазила у неки други 
свет, у којем су се дешавале различите, узбудљиве ствари. Поистовећивала сам се са 
Пепељугом и некoлико пута плакала када је Снежана загризла отровну јабуку. 

Онда је дошла и школа, па сам у њој открила другу врсту књиге – уџбеник. 
Уз уџбенике сам много сазнала о стварном свету. У читанци сам налазила различите, 
веома занимљиве песме, приче, бајке и басне. Тако сам, одрастала, учила и уживала у 
само свом свету књига. 

Када сам била мала волела сам бајке, а како сам одрастала све више су ми 
се допадале приче из стварног света. Међутим, оно што се од моје шесте године до 
сада није променило је да сам непоправљив романтик и да обожавам да читам љубавне 
приче и песме. 

Волим да читам књиге, и сасвим сам сигурна да ћу их волети целог живота. У 
књизи можеш наћи информације које до сад ниси знао, с њом се можеш забавити, 
уживати. Можеш побећи из стварног света када ти је то потребно, можеш се с књигом 
смејати, плакати, туговати, радовати се. С њом можеш све, баш све, ако тако желиш. 
Она те неће изневерити, неће те издати. Јер она je пријатељ! 

Теодора Жижак VII2 
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Учионица без насиља 
 
Учионица без насиља као део Акционог плана за ову школску годину је низ 

радионица, трибина, предавања и других активности које су педагог и библиотекар 
радиле са наставницима и ученицима. 

На почетку школске године наставници и ученици су упознати са мерама 
превенције и интервенције, сачињен је Акциони план са конкретним активностима кроз 
које ће се остваривати циљеви и задаци. 

На почетку првог часа 30. 9. 2009. године одржан је минут ћутања, по 
допису Министарства просвете, поводом смрти француског држављанина Бриса Татона. 
Педагог и библиотекар су били на првом, заједничком, часу одељења V1 и VI1 и 
разговарали на тему ненасиља и толеранције. 

То је и део пројекта који се спроводи на општинском нивоу. У октобру 2009, 
на иницијативу наше школе, одржан је састанак чланова школских тимова за заштиту 
деце од насиља и представника Општине Сопот. Предложили смо заједничку акцију 
Учионица без насиља за смањење насиља кроз причу о толеранцији, пријатељству, 
лепом понашању и разговор о важним питањима за децу. Требало је да ученици свих 
школа представе своје радове на ове теме. Акција је спроведена само по школама, 
сусрета ђака није било, јер је, због епидемије грипа, одложено окупљање деце. 

Педагог и библиотекар су обишле сва одељења и разговарале са ученицима 
о проблему понашања ученика у школи и ван школе. Упознале су ученике са 

активностима Тима за 
заштиту деце од насиља 
за ову школску годину и 
са темама о којима ће 
разговарати и препору-
чиле им да пишу и цртају 
на те теме, да искажу 
своја осећања и размиш-
љају о реаговању на 
насиље, о утицају меди-
ја, породице и школе. 
Ученицима је предло-
жено да напишу питања 
за које би желели одго-
воре, а стиде се да о то-
ме разговарају са друго-
вима и родитељима. Пе-
дагог и библиотекар ће 
одговорити на најзаним-
љивија и најважнија пи-
тања у свим разредима. 

Јасмина Ковачевић, педагог 

Особ а  к о ј а  с е  н е о би чно  п он аша  

Сваки човек има неко своје понашање и размишљање које га чини посебним и 
одваја од осталих. Мој друг Алекса се веома чудан лик. Ми живимо у различитим 
световима, ја у селу, он у граду, он се облачи другачије од мене, носи само шарену 
одећу, има необичну фризуру, воли другачије ствари. Има чудан поглед на ствари и 
превише је оптимистичан. Воли храну јаког укуса. Говори у цитатима, речи које 
изговарају јунаци филмова и серија. Воли да буде у центру пажње, али воли и да 
помогне другоме. Слуша музику ударајућег ритма, игра незанимљиве игрице и гледа 
хорор филмове. Има ружан рукопис, градски нагласак и воли да се игра са мојим малим 
братом. 

Свака његова особина чини га посебним и за мене јединственом особом и 
добрим другом без обзира на све разлике међу нама. 

Никола Павловић VII2 
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Дечија недеља 
 
Активности реализоване поводом Дечије недеље од 5. до 9. октобра 2009. 

године за ученике од првог до четвртог разреда: 
Програм за пријем првака у Дечији савез, 
Педагог је држао трибину за ученике, родитеље и учитеље на тему: За 

одрастање без насиља: 
дечија права, толеранција и 
ненасиље, 

Мали Пожаревац: 
Дечија права – ликовни 
радови ученика и израда 
паноа, на крају су све 
активности приказане на 
паноу у холу школе, 

Креативност на делу: 
цртање кредама у боји на 
школском терену, Спортске 
активности: фер плеј, 
колективне игре, 

Моја играчка: израда 
играчака, цртежа, писање 
на тему ''Најдража играчка'', 

Маскембал на тему ''Ја 
и мој пар'' (за ученике у 
Малом Пожаревцу у 

Библиотеци) и програм ''То сам ја, то смо ми - Мали манекени'' у Поповићу. 
Тако је остварено више задатака: развијање такмичарског духа, побољшање 

конмуникације, сарадња наставника и ученика, повећање угледа школе кроз сарадњу 
са локалном заједницом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици петог и шестог разреда са библиотекаром и педагогом су посетили 

Градску библиотеку и Центар за културу у Сопоту. Упознали су се са фондом 
библиотеке и књигама са темом решавања конфликата. У Центру за културу су 
разгледали сталну поставку ''Археолошки налази са Космаја'' у музејском делу Центра 
и изложбу ''Мале скулптуре за велику фугу'' у ликовној галерији. 
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Разговори, трибине, предавања 
 
Педагог и библиотекар су разговарали са ученицима у вези са проблемима 

понашања у школи и малолетничком делинквенцијом. Радили су са ученицима у вези 
са програмом рада Ученичког парламента и Вршњачког тима (учешће у раду школе, 
решавање сукоба међу ученицима). Разговарале су са наставницима у вези са 
пројектом Учионица без насиља и укључивањем свих наставника у тај пројекат кроз 
редовну наставу, нарочито на часовима српског језика, историје, физичког васпитања, 
ликовне и музичке културе, грађанског васпитања и веронауке и кроз часове 
одељенског старешине. Ученици раде литерарне и ликовне радове и кроз наставни 
садржај се упознају са примерима добрих дела. 

Разговори са ученицима и наставницима су указали на проблеме у 
комуникацији међу ученицима и наставник – ученици. На часовима и појединачно са 

члановима Тима за заштиту 
деце од насиља говорили су о 
понашању својих другова и 
другарица које није увек 
примерно, и добијали су савете 
како да реше несугласице и 
сукобе у школи разговором. 
Било је и притужби на начин 
како поједини наставници 
комуницирају са ученицима. 
Чланови Тима су разговарали 
са наставницима о томе, па се 
атмосфера на часовима по-
бољшала. Педагог и библио-
текар су одговарали на питања 
које су ученици постављали у 
оквиру радионице Све што сте 
желели да питате, а нисте 
смели. Теме су биле толе-

ранција, другарски односи, лепо понашање, бонтон, добра дела, односи међу 
половима, односи у породици. реакције на увреде, прихваћеност у друштву и избор 
пријатеља, религија, здрав живот, животни проблеми и како их решити. 

Библиотекар и педагог су присуствовали часовима грађанског и веронауке у 
петом, шестом, седмом и осмом разреду и договорили се са наставницима о темама за 
пројекте. Пети и шести разред су радили пројекте на тему Лепо понашање. Седми 
разред је радио пројекте на 
четири теме: Дечија права и 
одговорности деце, Емпатија 
и солидарност, Моралне 
вредности и Учешће ђака у 
раду школе. Тема за осми 
разред је Протокол о 
заштити деце од насиља. 
Библиотекар и педагог су 
одржали предавања на 
задате теме, библиотекар је 
набавио одговарајућу лите-
ратуру за ученике и са њима 
је читао и објашњавао, а 
онда су ђаци на хамеру 
израдили пројекте уз помоћ 
наставника и библиотекара. 

Ученици петог, шестог и седмог разреда из Малог Пожаревца посетили су са 
педагогом, библиотекаром и наставником физичког васпитања Центар за социјални рад 
у Сопоту. Директор Центра Катица Жујовић је разговарала са њима о насиљу и 
решавању проблема насиља у породици и међу вршњацима. 



Чаролије број 5 2010. година 

страна 10 

Варци  у  љуб ави  н ема  м е с т а  

Љубав је нешто племенито, лепо и чисто. Љубав нас прати целог живота и 
не треба никад да нас напусти. Али, мене као да је напустила. 

Прошлог лета, кад сам била код бабе у Београду, упознала сам девојчицу 
Марију. Лепо смо се дружиле и прогласиле једна другу најбољом другарицом. Сваке 
вечери смо ишле у парк и причале о дечацима, гледале у звезде, маштале и сањариле 
о будућности, о средњој школи. Да нас је неко посматрао, мислио би да је то право 
другарство. Али, било је само с њене стране, а моја љубав је била лажна. 

Ја баш нисам имала потребу да је зовем сто пута на дан као она мене. 
Трудила сам се да да је заволим, али узалудно. Лагала сам да је волим, кад бих то 
изустила, прогутала бих кнедлу и осећала да се давим. Позове ме да возимо бицикл, а 
ја измишљам разлоге: ''Не могу, није ми добро, боли ме глава, стомак...'', било шта 
само да не изађем. Нисам хтела да је повредим, јер ме је она волела као сестру. 
Никако да јој кажем шта осећам, јер би она, вероватно, патила.  

На крају сам одлучила да се вратим кући у Мали Пожаревац. Размишљала 
сам о њој и у том ме прекинула њена СМС порука: ''Секице, шта радиш?'' Стегла сам 
јастук који ми је поклонила и почела да плачем... 

Јована Симић VIII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обележен је 16. новембар, Дан толеранције. Педагог и библиотекар су 

разговорали са ученицима свих одељења о потреби да се поштује туђе мишљење, да не 
треба имати предрасуде према другима само зато што су другачији од нас, да о свему 
треба разговарати и да се све може решити ако су сви спремни да сарађују. Питања су 
била: шта је толеранција, да ли смо толерантни, да ли је средина толерантна према 
нама, како се понашамо у школи, кући, на улици, како решити конфликт, шта је 
емпатија, одрастање и физички и емоционални развој и сазревање, разлике и однос 
међу половима, примери добрих дела и другарство. 

Педагог и библиотекар су организовали трибину поводом 21. новембра, 
Мећународног дана права деце и две деценије од усвајања Конвенције права детета, 
25. новембра Међународног дана борбе против насиља над женама и децом, и поводом 
обележавање Светског дана борбе против HIV-а и AIDS-а, 1. децембар. Оне су 
разговарале са ученицима и објаснили им шта је вирус HIV, а шта болест AIDS, које су 
сексуално преносиве болести, како бринути о свом здрављу. 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Борба против болести зависности 
 
У марту 2010. године у Центру за културу Сопот ученици седмог и осмог 

разреда су гледали филм на тему борбе против болести зависности. Жена, мајка прича 
причу о кћери која је постала наркоман и убрзо умрла, о распаду породице, о злу које 
носи дрога. Пре представе педагог је разговарао са ученицима о теми филма, а после 
пројекције о лику девојке наркомана која је одустала од свог живота и потражила 
решење у смрти, уместо у борби. Ученици су рекли да је страшно кад неко има 
проблема, па су им библиотекар и педагог објаснили да свако има проблема у животу, 
али да је живот оно највредније што имамо и за њега се треба стално борити и 
победити проблеме и несреће, а не дозволити да проблеми униште живот. 

У мају је за ученике седмог и осмог разреда организовано предавање 
Превенција наркоманије. Александар Малимарков, терапеут из Центра за превенцију 
наркоманије и бивши зависник Вук су предочили ученицима последице употребе дроге 
на људски организам и одговарали на питања. 

Општинско веће општине Сопот у оквиру превенције болести зависности је 
организовало конкурс за најбоље литерарне и ликовне радове на тему ''Љубав је све 
што ми треба''. Наши ученици су писали и цртали на ову тему и добили награде, књиге, 
за најбоље радове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Љубав  ј е  с в е  ш т о  ми  т р е б а  

Ко отвори срце своје отвара врата срећи. Главни чин те среће је љубав. 
Љубав захтева свакодневну негу и пажњу. Кад се деси свађа, најбоље је да смогнемо 
снаге и пронађемо речи благе, а у срцу спремност за опроштај да би свакој свађи 
дошао крај. Крутошћу се не може далеко стићи, разумевањем се на циљ стиже. Треба 
срце исцелити од мука, а испунити га снагом и вољом за добрим. Сваки осмех испуњен 
љубављу налик је зраку сунца који разгони тмурне облаке. 

Питам се зашто неки људи отежавају себи живот и свађају се, а не 
дозвољавају да их обузме љубав и осветли им прави пут. Љубав решава несугласице и 
доноси радост. 

Љубав има непроцењиву вредност. Свако треба да има љубав и да је другом 
пружа. 

Душан Симић VII2 
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Све  ш т о  ми  т р е б а  ј е  љуб ав  

 
Љубав дивно мирише као мајски цвет, 
љубав је кад Сунце греје Земљу, 
љубав је најбољи лек. 
Као љубав пчеле према цвету 
и срне према ланету, 
као љубав мајке према детету 
треба ми љубав јака као стена, 
дубља од мора и виша од гора, 
већа него цео свет. 
Љубав је кад све сја, 
кад маму, тату и секу 
и све на свету волим ја. 

Милица Бајић III1 

Све  ш т о  ми  т р е б а  ј е  љуб ав  

Све што ми треба је љубав, 
она ми много значи, 
нежна је и може се разбити. 
Све што ми треба је љубав 
која стиже у пролеће, 
и морам је пазити, или ће нестати. 
Све што ми треба је љубав, 
права, искрена и вечна, 
љубав од свих ствари највећа. 

Ана – Марија Марковић III1 

 

Све  ш т о  ми  т р е б а  ј е  љуб ав  

Најлепша ствар на свету је љубав и она је свуда око нас. Љубав је кад се 
воле мама и тата, кад се воле другови, кад се воле момак и девојка. 

А највише љубави је потребно у породици, то нам је подршка, то нам даје 
снагу. Најбоље је кад се мама и тата воле и кад воле мене. Ја сам срећно дете, 
родитељи ми пружају и пажњу и љубав и разумевање. 

Ако нема те љубави, деца су несрећна. А љубав је потребна свој деци света. 
Кад се одрасли поштују и воле, тада су и деца задовољна и срећна. 

Урош Божанић III1 
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Љубавав  ј е  с в е  ш т о  ми  т р е б а  

Једна од најважнијих људских особина је способност да воли. Љубав је 
најлепше осећање које човек може искусити. То је оно због чега се радујемо или 
плачемо, због чега нам срце јаче куца. Због љубави смо срећни, тужни, љути, 
замишљени, несигурни, често црвенимо, правимо будале од себе, пуно ризикујемо. 
Љубав је велика, наше мајке, очеви, браћа и сестре, баке и деке воле нас неизмерно и 
учинили би за нас све што могу. 

Љубав заљубљених је још већа, смешкамо се и збуњујемо и непрестано 
мислимо на вољену особу. Било да имамо пет или четрдесет пет година заљубљеност 
чини да пошашавимо, постанемо неодговорни, неорганизовани, не видимо ништа друго. 

Понекад, ако се осрамотимо због те заљубљености, пожелимо да се никад 
није десила. Али, дубоко у срцу, то није оно што мислимо. Колико год да је страшно ми 
не желимо да престане то осећање, јер је љубав лепа као да није са овога света. 
Изрека ''Боље је волети, па изгубити, него не знати за љубав'' је тачна. Свако треба да 
искуси то дивно осећање, прелепо и свемоћно и најјаче на свету. И онда би пожелео да 
га опет осети. 

Прича се да се не може живети само од љубави и ваздуха. А, можда и може? 
Уосталом, ваљда то и сами знате. 

Теодора Жижак VII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Љубав  ј е  с в е  ш т о  ми  т р е б а  

Љубав је једна од најлепших речи које постоје. Ниједна реч није тако 
кратка, а толико снажна и моћна. Око нас је свуда љубав и све је настало из љубави. 
Љубав покреће свет. 

Ја сам окружена љубављу. Љубав коју носим из породице ми је најважнија и 
она ме покреће. За мене је љубав подршка родитеља, лепа реч, осмех и њихова брига 
за мене. О љубави не треба да се прича, љубав треба показати. Осећам љубав у 
разговору са родитељима, у њиховој пожртвованости и ономе што чине за мене. 

Да би човек био потпун потребна је љубав пријатеља и њихова подршка, 
потребно је другарство. Ја волим своје другове и поштујем их и трудим се да им 
помогнем ако могу. И они ми узвраћају и то ме чини срећном. 

Надам се да ћу увек имати љубав својих најближих. Желим да и сва деца и 
сви људи света буду испуњени љубављу, јер ће тада свет бити бољи. 

Андријана Станковић VI2 
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Дан планете Земље 
 

Дан планете Земље Уједињене нације прогласиле су за дан посвећен борби 
против угрожавања животне средине. Реч је о највећем општеприхваћеном празнику 
"еколошке породице Земље" када се организују акције за креативну промену еколошке 
свести на локалном, националном и глобалном плану, у којима просечно сваке године 
учествује најмање пола милијарде људи. 

Међународни дан планете Земље обележава се од када је угинуо сав живи 

свет у заливу близу обала Санта Барбаре, због изливања неколико хиљада тона нафте 

у море. 

Идеја о прослављању Дана планете потекла је од Гејлорда Нелсона, 
тадашњег сенатора државе Висконсин. Године 1970. активисти широм Сједињених 
Америчких Држава и представници управе на различитим нивоима први пут су 
обележили 22. април - Дан планете Земље. 

Циљ успостављања тог дана било је упознавање јавности са еколошким 
проблемима. Наредних година Дан планете Земље обележаван је редовно широм света, 
а оно што је 1970. године изгледало маргинално постало је једно од важних питања у 
политици и друштву. Једна од кључних тема обележавања Дана планете јесте утицај 
климатских промена на животну средину и биодиверзитет. 

И у нашој школи је обележен овај дан. 
Одржан је заједнички час петог, шестог, седмог и осмог разреда у Малом 

Пожаревцу и наставника Љиљане Николић, Бранке Миладиновић, Биљане Пљеваљчић 
и Саше Живановића. После уводне речи наставника географије о нашој планети 
ученици V2 и VI2 су говорили о грађи Земље и о загађивачима атмосфере, литосфре и 
хидросфере, а Сара Павловић је прочитала песму о нашој планети. Наставница 
биологије је причала о заштити животне средине и лошем утицају загађивача на живот 
и здравље популације на планети, а наставник техничког о рециклирању. 

У Малој Иванчи су 22. априла на часовима географије ученици упознати са 
проблемима загађивања животне средине. Ученици осмог разреда су имали час на 
терену, обишли су село и наишли на огромне депоније механичког отпада, видели су и 
да не постоји заштита изворске и изданске воде. 

Љиљана Николић, наставник географије 

Наша  п л ан е т а  З емља  

Живих бића на њој има 
драга је и мила нама свима. 
Континената много има 
нагде лето, негде зима. 
Тако си нам лепа, плава 
и Сунце те обасјава. 
Свуда брда и планине, 
равнице и долине. 
Реке, мора, океани, 
теку векови и дани. 
Кад си у страшном бесу 
ерупције тебе тресу. 
Жарко срце у теби куца 
па ти онда кора пуца. 
Страшно нас ужасава 
што из твог грла тече лава. 
Ако ти је до нас стало, 
умири се, стани мало. 
И ми ћемо се о теби бринути 
и нашу околину пазити 

Сара Павловић VI2 
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Ученици нижих разреда су причали на тему очувања животне средине и 

писали саставе, ученици осмог разреда су радили пројекте из француског и енглеског 

језика. 

Ra l j a  p r o p r e  e t  s a i n e  

La pureté est la moitié de la santé, il est important de garder l'environnement. 
Ralja, notre rivière, est contaminée. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi on le fait. 
Pourquoi jeter les ordures dans la rivière, qui devrait être propre, claire et pleine de vie? 
Dans une rivière, on devrait regarder le soleil, et dans la nôtre on ne voit que les ordures. 
C'est triste. Et les animaux ont le droit de nager dans une eau propre et claire. Pourquoi 
agissons-nous ainsi, pourquoi ne pensons-nous pas à notre rivière cachée et petite, à notre 
environnement et à nous? 

Nous les enfants, nous adressons ce message à nos copains et à nos copines: 
tournez autour de vous-même et ne jetez pas de déchets! Et vous, les adultes, nettoyez les 
décharges publiques que vous avez faites! 

Одељење VIII2 

Раља ,  ч и с т а  и  з д р ав а  

Чистоћа је пола здравља, важно је сачувати човекову околину. Наша река 
Раља је загађена. Зашто? Треба се запитати зашто то радимо? Зашто бацати ђубре у 

реку која би требало да 
буде чиста, бистра и пуна 
живота? У реци би требало 
да се огледа сунце, а у 
нашој се види само ђубре. 
То је тужно. И животиње 
имају право да пливају у 
чистој и бистрој води. Зашто 
смо такви, зашто не 
мислимо на нашу скривену, 
малу реку, на наше 
окружење и на себе? 

Ми као деца пору-
чујемо другарима: окрените 
се око себе и не бацајте за 
собом смеће! А ви, одрасли, 
очистите депоније које сте 
направили! 

 

Желим  д а  с а ч у вам  п л ан е т у  З емљу  

Буди ме најлепши хор, хор природе. Безброј гласова се натпевава. Весело 
цвркућу птице, петао раноранилац кукуриче. Цврчци цврче у уснулој трави. Пчеле 
вредно зује од цвета до цвета, шуште мирисни јорговани, ветар дозива дан. Гледам 
Сунце како пољупцима буди маслачке и беле раде. Размилели се мрави. Чини се да 
будна сањам. 

Има ли ко права да ову планету скрнави? Да ли су потребни закони и 
прописи да бисмо сачували земљу по којој ходамо и која нас храни, воду коју пијемо, 
ваздух који дишемо. Хајде да покупимо разбацане папириће и све што природу ружи. 
Нека свако засади по једно дрво годишње. Хајде да више волимо Земљу или бар 
онолико колико она воли нас. Птице ће запевати гласније, воде ће жуборити веселије, 
а будуће генерације ће нас по добру памтити. 

Исидора Бабић IV1 
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Светски дан књиге 
 
Генерална директорка УНЕСКО-а Ирина Бокова поручила је, поводом 23. 

априла, Светског дана књиге и ауторских права, да је потребно још једном размислити 
о промоцији тог незаменљивог алата знања, с обзиром на око 760 милиона неписмених 
данас у свету, од којих су две трећине жене. Књиге, према њеним речима, омогућавају 
и развојне могућности за све, а посебно за младе људе. 

“Слобода читања, учења, приступа културама и истраживања, основно је 
људско право. Свакоме мора бити омогућено да има приступ књигама”, поручила је 
Бокова. 

У светлу појављивања нових форми књига, промена у дизајну, продукцији и 
приступу садржају књига, хитно је потребно присетити се и да нема развоја књига без 
поштовања ауторских права.  

Министарство културе Србије прогласило је 2010. Годином књиге и језика и 
у складу с тим најавило низ акција посвећених унапређењу домаће издавачке 
делатности и промоције српске књижевности у иностранству, уз посебно подстицање 
превођења дела домаћих аутора на стране језике. 

Светски дан књиге обележен је у нашој школи активностима ученика и 
наставника током пет дана, од 19. до 23. 4. 2010. године. 

У Малој Иванчи одржани су заједнички часови настаника српског и 
библиотекара у петом, шестом, седмом и осмом разреду. Библиотекар је говорио о 
почетку прослављања тог дана, о историји књиге и библиотека, о важности читања и 
проналажењу информација у библиотеци. Споменути су и велики писци чије се 
годишњице обележавају 2010. године, Антоан де Сент Егзипери и Марк Твен, и њихова 
дела која су ученици читали. У другом делу часа ученици петог и шестог разреда су 
читали своје радове на тему 
Лет кроз детињство – писмо 
Малом принцу, а на часовима у 
седмом и осном разреду настав-
ник српског је са ученицима 
разговарао о приповеткама Иве 
Андрића, ''Прича о кмету Сима-
ну'' и ''Књига''. Библиотекар је 
одржао час у првом, другом, 
трећем и четвртом разреду. 
После приче о почетку обеле-
жавања овог дана, књигама и 
библиотекама, ученици су при-
чали о својим омиљеним књи-
гама и ономе шта су из књига 
научили. Споменули су и да је 
важно да се читају различите 
књиге, и песме и приче и 
романи и енциклопедије. 

У Малом Пожаревцу одржани су заједничкии часови наставника српског, 
библиотекара и педагога у шестом и осмом разреду у Библиотеци. Библиотекар је 
говорио о почетку прослављања тог дана, о историји књиге и библиотека, о важности 
читања и проналажењу информација у библиотеци. Ученици шестог и осмог разреда су 
уз помоћ наставника израдили пано на тему живота и рада Антоана де Сент Егзиперија 
и читали су радове на тему Лет кроз детињство – писмо Малом принцу. Ученици првог 
и другог разреда су са наставницом Љиљаном Вићовац, библиотекаром и педагогом 
разговарали о важности књиге и читања, а онда су ученици причали шта воле да 
читају и зашто, и шта су научили из књига. 

Библиотекар, наставник енглеског језика и педагог одржали су заједничке 
часове у петом и седмом разреду у Библиотеци. Ученици петог разреда су цртали 
радове на тему Мали принц и поставили их на пано. Ученици трећег и четвртог разреда 
су са библиотекаром и наставником Лидијом Николић причали о Светском дану књиге и 
о књигама које читају и зашто. 

Слађана Галушка 
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Егзипери – сто десет година од рођења 
 
Антоан де Сент Егзиперy родио се 1900. године у Лиону у осиромашеној 

аристрократској породици. 1921. године мобилисала га је француска авијација. У 
Стразбуру се обучавао за пилота. 9. јула 1921. године имао је свој први самостални 
лет, а већ наредне године добио је пилотску дозволу. 1926. године, осим што се поново 
вратио летењу, објавио је и своју прву причу, „Авијатичар". Био је један од пионира 
међународне ваздушне поште, у време када су авиони имали тек неколико 
инструмената. Пилотирао је на опасној линији од Тулуза у Француској, до Дакара у 
Мароку. 1928. године постао је управник забаченог аеродрома Кеп Џуби у Рио де Оро у 
Сахари. Дом му је била дрвена колиба, а спавао је на сламарици. 

Изолован, Егзипери се полагано све више заљубљивао у пустињу и 
искористио је њену грубу лепоту као позадину за своју најчувенију књигу - „Мали 
принц". 1929. године објавио и свој први роман „Јужна пошта", која је славила 
храброст првих пилота и победу комерцијалне употребе авиона над железницом и 
поморским саобраћајем. Исте године je постављен за управника компаније за ваздушну 
пошту са седиштем у Аргентини. Сент Егзипери је летео преко Анда и ова искуства је 
описао у свом бестселеру из 1931. године „Ноћни лет", који ће му донети бројне 
награде. Колико је роман био популаран сведочи и његова екранизација која је 
уследила већ 1933. године, са Кларком Гејблом у главној улози.  

30. децембра 1935. године у 14 часова и 45 минута његов авион је пао у 
Либијску пустињу. Егзипери и његов 
копилот уз себе су имали само кафу, 
чоколаду и шаку крекера. Убрзо су 
почели да доживљавају халуцинације, а 
након три дана на њих је налетео син 
неког бедуина и спасао их. Након овог 
догађаја, Егзипери је почео да пише за 
„Парис-Соир", извештавао је са 
прославе Првог маја у Москви, слао 
извештаје током Шпанског грађанског 
рата. 

Егзипери је живео као 
путник, незасити авантуриста, па је 
упорно наговарао Аир-Франце да му 
допусти да поново буде тест пилот, 
упркос несрећи коју је доживео 1935. 
године. 1937. године успео је да купи 
нови авион, али ће и са њим доживети 
неколико несрећа у Гватемали. 1939. 
године, на наговор свог пријатеља, 
књижевника Андре Жида, написао је и 
објавио књигу о својим искуствима 
„Ветар, песак и звезде", и освојио награду Француске академије наука. 

По избијању Другог светског рата придружио се војсци летећи у извиђачкој 
ексадрили. Након пада Француске 1940. године, избегао је у САД. 1942. године пише 
„Малог принца", којег ће наредне године и објавити. „Мали принц", дечија књига за 
одрасле, преведена је на преко 150 језика. Тврди се да је ова књига најпродаванија на 
свету после „Библије" и „Капитала" Карла Маркса. Уобичајено се сматра да је ретка 
ружа, која се спомиње у књизи, његова жена. 

1943. се поново придружио Француском ратном ваздухопловству у северној 
Африци. 31. јула 1944. године послали су га у мисију извиђања у долини Роне, која је 
претходила инвазији савезничких снага на југ Француске и више га нико никада није 
видео. Његов авион је нестао, а не зна се да ли је оборен, да ли је авион пао 
несрећним случајем или је у питању самоубиство. Повода за ово последње давао је сам 
Егзипери, који се у овом периоду осећао изоловано и усамљено, те сматрао да му 
будућност не доноси ништа добро. Немачки ратни дневници тога дана нису забележили 
ниједно обарање непријатељских авиона у том региону. Недовршени рукопис „Мудрост 
песка", као и неке његове личне белешке објављене су постхумно. 
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„У необузданој 

страсти за великом 

авантуром и победом, као 

и креативном делу, крије 

се највише задовољство." 

(Егзипери) 

„Смисао се не 

крије у стварима, већ у 

нашем ставу према њима." 

(Егзипери) 

„Ми не тражимо 

вечност, мислио је. Оно 

што тражимо је да дела и 

циљеви не изгубе свој 

смисао." 

(Егзипери - „Ноћни лет") 

 

„Ми не наслеђујемо земљу 

од наших предака, ми је 

позајмљујемо од наших 

потомака." 

(Егзипери) 

„Она не личи на остале, већ је више налик детету или анђелу који је сишао 

са неба." (Егзипери - „Сећање на ружу") 

 

Из „Малог принца" 
 
„Од свакога треба 

захтевати само оно што он може 

да пружи..." 

„Тако сам живео сам, 

без икога с ким бих могао 

истински поразговарати..." 

„Ако кажете одраслим 

особама: „Видео сам једну лепу 

кућу од црвених опека са 

цвећем у прозорима и 

голубовима на крову...", они 

нису у стању замислити ту кућу. 

Треба им рећи: „Видио сам кућу 

од милион долара". Тада ће 

узвикнути: „Како је лепа!" 

„Човек се осећа мало 

усамљен у пустињи... Човек је 

усамљен и међу људима, рече 

змија." 

 „Оно што ме највише 

узбуђује код овог малог уснулог 

принца, то је његова верност 

једном цвијету, то је слика једне 

руже која зрачи у њему као 

пламен лампе, чак и када 

спава..." И чинио ми се још 

крхкији. Треба добро чувати 

лампе: најмањи ветрић може их 

угасити. 

„Очи су слепе. Треба 

тражити срцем." 
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Ле т  к р о з  д е т ињс т в о  –  п и смо  Малом  п ринц у  

Година је 1997. Ја сам беба од годину и по дана. Моји родитељи и ја смо на 
тераси, рано је пролеће и трешње у дворишту са тек рођеним листовима ме очаравају и 
весело пружам руке ка њима. Са друге стране је шљива окићена белим латицама, 
смејем се и слатким кикотањем засмејавам родитеље. 

Година 1999. Већ сам четворогодишњи дечак. Весело се на камиончићу 
вртим на мајском сунцу. У мојој земљи је рат и изнад наше куће прелећу авиони уз 
велику буку и, у једном тренутку, уз ухопарајући прасак пробијања звучног зида. Јако 
сам уплашен и збуњен. 

Јун, 2002. година. Са мамом седим у уској и врло високој просторији и чекам 
плавокосу жену која ће ме нешто питати, како је рекла моја мама. Уствари, та жена је 
школски педагог и она ће ме тестирати за упис у први разред. Ставља розе кружиће на 
којима су нацртани бројеви и животиње на сто испред мене. Плавокоса жена се на 
крају смеје и помази ме по глави. 

Јул, 2004. година. Након дугог путовања стижем у дедино родно место. 
Обожавам га и после распакивања спремам се за толико прижељкиване базене. Место 
је предивно, поготову у сумрак када су улице у хладу и околни врхови се опраштају од 
већ залазећег летњег сунца. 

Септембар, 2006. година. Тек смо кренули у школу и, незаинтересован за 
нову лекцију из математике, гледам кишне капи како немилосрдно шибају изнемогло 
лишће. Учитељица ме опомиње и ја се нагло тргнем и слушам шта остали причају. 

Новембар, 2008. година. Код бабе и деде сам. Посао је добро кренуо, 
направили смо ручак и позвали ближу родбину. Баба одлази да провери шта је са 
дедом који је десет минута раније отишао по теткин капут. Враћа се унезверена и зове 
нас да да дођемо у собу. Деда је имао инфаркт. Следећа четири сата проводим у 
болници. 

Јануар, тек је почела 2010. година. Будим се и размишњам како ћу провести 
данашњи мокри, досадни дан. Дижем поглед према прозору и храстовим гранама. Беле 
су. Устајем и видим да је село завејано дивним, сувим снегом који ме мами напоље. На 
брду сам, високо изнад куће и села. Дубоко удишем свежи, јутарњи, снегом 
прочишћени ваздух. И размишљам о свом детињству. 

Мали принче, знам да треба уживати у детињству, јер оно носи тренутке које 
доживотно памтимо. И држе нас вечито младим. 

С поштовањем, 

Павле Варсаковић VIII2 
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Радови ученика 

Т о  с ам  ј а  

Зовем се Урош, рођен сам ноћу 7. септембра 1995. године. Ја, прво лице 
једнине, трунка прашине у простору. Ја као јединка, као човек који ће моћи много тога, 
наравно, уз помоћ оних који су ми живот подарили, родитеља. Толико тога желим да 
урадим, да дам смисао свом животу, да га учиним срећним и лепшим. А да ли ћу бити 
срећан? Хоћу, сигурно, ако жеље ускладим са својим могућностима. Морам брзо да 
живим, јер имам толико тога да дам и кажем. 

Понекад сам неповерљив, ћутљив, замишљен. Покушавам да ухватим све 
што ме окружује и што се од мене тражи. Желим да постанем фудбалер. И успећу у 
томе. Остварићу свој лични печат у овом лудом времену и онда ће неко рећи: ''Знате, 
то је Урош, онај мали који је копао и рукама и ногама и стигао до овог што је сада.'' 

Урош Живановић VIII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пу т о в ање  

Ближио се крај школске године, причали смо о распусту и тата је рекао да 
ћемо овог лета ићи код његовог стрица на планину Влашић у Босни. 

Путовали смо до тамо девет сати. Планина је прелепа, свеж ваздух, благ 
ветрић, дрвеће. Следећег дана смо ишли на водопад. Понели смо мало хране. Шетали 
смо пет километара и баш смо се уморили, па смо сели на камен изнад водопада да 
предахнемо и једемо. Пут до водопада је био клизав, пун маховине и закрчен камењем. 
Сишли смо до подножја где се налазила пећина. Тата је рекао да је дубока цео 
километар и да су се ту скривали хајдуци и партизани. Вода је донела дебла на обалу и 
ми смо се сместили на њих. Вода је бистра и за пиће, нађе се и по нека пастрмка, али 
је веома хладна, па није за купање. 

Враћали смо се другим путем који води ка врху Бабиновац. На дрвећу је 
било црвених табли на којима је писало: ''Пази, мине!'' и ''Минирано!''. Тај део планине 
није био очишћен од мина из последњег рата. На Бабиновцу смо свратили у ресторан 
да се одморимо и поједемо сладолед. Било је то лепо путовање и радо бих поново ишла 
тамо. 

Вања Вујиновић VII2 
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Кад  с ам  б и о  м али  

Кад сам био мали, био сам несташан, нисам волео никога да слушам и све 
сам радио по своме. Није ме држало место. Волео сам да се играм, имао сам пуно 
играчака и један воз ког сам са пуно радости стављао на шине, управљао њим и гледао 
како се креће. 

Волео сам да се играм у дворишту, најчешће са животињама. Обрадовао бих 
се кад би ми у госте дошао неко с ким сам могао да се веома дуго играм и био бих 
тужан кад би гост отишао. Ако неко од другова није желео да се игра са мном био сам 
љут. 

Волео сам да маштам и цртам разне нестварне ликове и био срећан кад неко 
похвали мој рад. Гледао сам цртане филмове и замишљао да сам ја главни јунак и да 
побеђујем зло. Био бих бесан и викао бих ако зли јунак побеђује. 

Да постоји временска машина, повремено бих се вратио у то лепо време. 

Лука Гајић V2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кад  с ам  б и о  м али  

У детињству деци није потребно много ствари да буду срећна. Сваког дана 
после школе ја сам одлазио до једног лешника у мојој башти. То је било моје омиљено 
дрво. Њега бих, уз мало маште и нешто грана и канапа претворио у дворац из снова. 
Он би лако постао кула за посматрање животиња, војни бункер или нешто слично. 

Једном сам направио нешто налик на колибу, али много мање. Била је ниска, 
толико да сам само ја могао проћи кроз врата, а унутра је било места за двоје. У њој 
сам проводио доста времена. Али једног дана се срушила. И онда сам направио 
платформу на лешнику где сам учио и јео лешнике. Била је стабилна и на њој сам 
уживао сваког дана. 

Више не идем на то место, али је лепо сетити се свега што сам направио кад 
сам био мали. 

Милош Стевановић V2 
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Хоћу ,  е т о  б аш ,  х о ћ у  

По природи нисам тврдоглава и неразумна особа, али тог дана се све 
променило. Почело је у школи на часу математике. Наставница је прозвала моју 
другарицу да уради задатак. Она није знала, па је узела моју свеску, без одобрења, да 
би преписала решење. Наставница је шчепала свеску и видела чија је. И мој живот се 
окренуо наопачке. Мислећи да помажем другарици, наставница ме је напала. Онда је 
позвала моје родитеље и рекла им да ми другови доносе порно материјал, да ме 
упознају са момцима, а да ја њима за узврат радим задатке. 

Покушавала сам да им објасним да то није истина, али узалудно. Била сам 
бесна на своје родитеље и кад би ми нешто рекли само бих окренула главу. Инатила 
сам се, од тренутка кад су више веровали некој ''непознатој'' жени него мени. Више 
нисам марила за њих. 

Јадину утеху пружала ми је најбоља другарица којој сам се јадала. Она ми је 
саветовала да разговарам са родитељима, али ја нисам желела. Зашто бих причала са 
њима кад ми не верују. Терала сам по свом, супротстављала им се на све могуће 
начине. Пожелела сам и да попустим у школи и тако им покажем да су погрешили. Али, 
схватила сам да би то било лоше само за мене. 

Поправили су се односи у мојој породици, ја сам изгурала по своме и 
победила у тој бици. 

Јована Петровић VIII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прич а  д о т р а ј а л е  л у т к е  

Кад сам била мала волела сам да се играм са луткама. Правила сам им 
фризуре, облачила их, шила им хаљинице и сукњице, лечила их и давала им разна 
имена. За мене су лутке биле жива бића и правиала сам куће у којима су оне живеле, 
чак сам и причала са њима. 

Године су пролазиле, ја сам све старија и сада ми није занимљиво играње са 
луткама. Пре две године мама је однела на таван све моје играчке и лутке. 

Једном сам тражила играчке за малог брата и нашла једну своју лутку. Била 
је прашњава, чупава није личила на ону са којом сам се некад играла. Узела сам је и 
боље погледала. Као да је добила неку моћ, почела је да блиста и зрачи лепотом. 
Уплашила сам се и испустила је. Она је устала и почела да прича. 

Причала је о свом животу у џаку са другим играчкама. Била је у тами, тужна, 
остављена и усамљена. Питала ме је зашто сам је оставила и тако лако заборавила. 
Остале играчке нису хтеле да је приме у друштво, јер је била моја омиљена лутка и са 
њом сам проводила највише времена. Замолила ме је да је вратим у собу и не остављам 
је у џаку. Послушала сам је и понела, али је она, одједном, изгубила сјај, лепоту и 
говор. Посматрала сам је, размишљала и одлучила да је држим у соби, јер ми је некад 
много значила и била најбољи друг. 

Андријана Станковић VI2 
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Волео  б и х  д а  т е  р е ч и  н и с ам  н ик ад  р е к ао  

Речи које никад не би требало да кажемо су речи увреде или речи 
понижења. Оне могу изазвати љутњу, бес и страшан бол у души. Невероватно је што 
само једна таква реч може прекинути велико пријатељство, па чак и љубав. 

Имао сам девет година и могао сам да разликујем добру реч од оне коју 
нисам смео да кажем. Неколико месеци раније добио сам брата. Све бебе плачу, али ја 
то нисам баш разумео. Вече је било тмурно. Дан је прошао лоше и једва сам чекао да 
се заврши. Хтео сам да што пре одем у земљу снова и заборавим на све бриге. Баш кад 
сам се ушушкао и затворио очи, чуо сам несносну и веома узнемирујућу буку. Надао 
сам се да ће престати, али није. Изнервирао сам се и режећи као пас отишао сам до 
његове собе. Отворио сам врата и викнуо: ''Ућути, ти мали билмезу!'' Мој брат је почео 
још јаче да плаче, а мама ме је изгрдила. 

Онда сам схватио шта сам рекао. Осетио сам бол у души, моја савест је 
прорадила. Ове речи су остале у мом сећању и још увек се кајем што сам их изговорио. 

Никола Павловић VII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл уша ј у ћи  м у з ик у ,  с е т и о  с ам  с е  

Музика је дивна и чудна ствар. Мелодија може да поведе на дубоко 
размишљање. Класична музика, рани рок и модерни поп су моји омиљени музички 
правци. Прошлог лета сам био на планини Рајац. Једног јутра сам се пробудио јако 
рано, око четири ујутру. Имао сам неки чудан осећај, боље рећи нагон да идем у 
шетњу. Понео сам MP3 плејер са омиљеним песмама. Отишао сам на врх Рајца, сео на 
клупу, ставио слушалице и гледао зраке који полако извиру иза брда и најављују 
Сунце. Почела је композиција ''О, фортуно'' из ''Кармине Буране'' и у истом тренутку ме 
је обасјало Сунце. Почео сам да схватам колико је мој живот срећан и пун радости. 
Сунце се рађало и ја сам помислио да музика коју слушам описује мој живот. Смена 
ритма и мелодије сећала ме на детињство, на лепе трнутке са породицом и на добре 
пријатеље и све радости мог живота. 

Павле Варсаковић VIII2 



Чаролије број 5 2010. година 

страна 24 

Сл уша ј у ћи  м у з ик у ,  с е т и л а  с ам  с е . . .  

Музика је саставни део мог живота, многе песме ме подсећају на догађаје 
који су ми се десили. Али постоји једна ''моја'' песма, ''Моје малено'' и подсећа ме на 
бившег дечка и лепе тренутке које сам провела са њим. Када смо били заједно, увек би 
ми певао ту песму. Звао би ме и казао стихове: 

''Моје малено, ти си живот мој 
Све док земљом ходам бићу само твој...'' 
Заволела сам ту песму и стално је певала. А онда сам почела да плачем кад 

чујем ту песму, јер ме подсећа на њега, а ја сам желела да га заборавим. 
Почела сам да излазим са другарицама. Једне вечери смо биле у ноћном 

клубу Caff 98. Мало смо се смарале, а после је било баш лепо. Играле смо и видела сам 
дечка који ми се свидео. У једном тренутку сам чула песму ''Моје малено''. Осећала сам 
се грозно, обукла сам јакну и кренула кући. Нисам могла песму да избацим из главе. 
Код куће сам је поново слушала и почела да плачем. Хтела сам да избацим бол из себе. 

Од тада подсећа ме на лепе тренутке у животу, а не више на њега. Ту песму 
сам стално слушала и уз њу лудо играла и нашла нову љубав којој ја сада певам ''Моје 
малено, ти си живот мој...'' 

Катарина Шмит VIII2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама ,  в о лим  т е  

Моја мама се зове Снежана. Има прелепе зелене очи које ме сваки пут 
милују погледом и дају неку чудну енергију. Није висока, али има лепу, дугу, црну 
косу. Највише је волим на целом свету. Увек је пуна позитивне енергије, стално 
спремна за шалу и увек ме насмеје кад ми је најтеже. Она је сјајна куварица, добила је 
све најбоље рецепте од моје баке која је одлична куварица. Све кућне послове заврши 
на време, а ја јој понекад помогнем. Тада је она срећна, али кад видим послове које 
она себи задаје, изгледа као да јој нисам нимало помогао. 

Она ради у пољопривредној апотеци у приземљу наше куће. Кад је топло, 
има више посла, а зими веома мало. Веома је способна и брза иако је мало пуначка. 
Она је веома паметна, одлично говори енглески језик и помало руски. Често ми помаже 
да урадим домаће задатке из енглеског. Ако се на неколико дана одвојим од ње, то ми 
тешко пада. Знам како би страшно било да се на дуже одвојим од ње и зато јој често 
кажем ''Мама, волим те.'' 

Душан Гајић V2 
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Фудбал - у сусрет Светском првенству 
 
Први писани споменици, који потврђују постојање лопте, везани су за 

историју кинеског царства и династију Хоу, која је владала до 255. године пре нове 
ере. У време владавине те династије спомиње се игра лоптом под називом чух-ких. 
Претпоставља се да је лопта била јајастог облика, и да је била пуњена крзном 
животиња. Следећи запис о овој игри датира између 32. и 6. године пре наше ере, када 
је цар Шенг Ти дозволио народу да, у слободно време, игра ову игру. Из Кине, у VII 
веку, ова игра је пренесена у Јапан. 

Прве трагове игре лоптом у Европи налазимо у Грчкој и Риму, такође у VII 
веку. Биле су то неке комбинације фудбала и рукомета. 

Многи средњовековни писани подаци говоре о 
играма са лоптом између XIII и XVI века које су се играле 
на народним светковинама, у време поклада и других 
црквених празника. Енглески краљ Едвард III забранио је 
народу ову игру 1349. То исто, нешто касније, учинио је 
и Карло V у Француској. Оба владаоца су своје одлуке 
образложили тврдњом да је ова игра толико окупирала 
народ да га одвраћа од корисних ствари. 

У XIV и XV веку, у Италији, у Фиренци, играла 
се нека врста фудбала која се звала ''Фирентински 
калчо''. У земљи која је била првак света, фудбал се и 
данас назива калчо. 

Први запис о фудбалу у Америци датира из 
1634. године. Из њега се може сазнати да су Индијанци 
из Масачусетса играли једну утакмицу од јутра до вечери 
и том приликом “лопта је терана босим ногама врло далеко”. 

На почетку XIX века, разне игре са лоптом коначно су прихватиле и енглеске 
приватне школе. Дотадашње, искључиво индивидуалне спортске вежбе у тим 
племићким школама, полако уступају место играма са лоптом. Историја бележи да је 
студент Вилијам Веб Елис у школи Рагби 1823, играјући са својим друговима, у једном 
тренутку зграбио рукама лопту и потрчао пољем према циљу, мада су неписана 
обичајна права то забрањивала. Његови вршњаци прихватили су и тај начин играња, 
па је нешто касније то постала најомиљенија игра са лоптом у Рагбију. 

Дуго времена, све до 1855, утакмице се играју само између појединих 
школа. Тако је било све до оснивања првих клубова: Шефилд клуб 1855, Халам клуб 
1857. и Блекхит клуб 1859. Само нешто касније, 1863. уз помоћ нових правила, рагби и 
фудбал су као игре одвојене, па је историја модерног фудбала управо од тада и 
започела. 

Тада су представници енглеских колеџа, у којима је дотле традиционално, 
негован рагби фудбал, одлучили да одвоје фудбал од рагбија и да уз помоћ 
специфичних фудбалских правила, ову игру уврсте у нову спортску активност својих 
студената. Одлука о одвајању фудбала од рагбија убрзо се показала веома 
целисходном. Фудбал је масовно, спонтано прихваћен, од студената у Кембриџу, 
Оксфорду, Рагбију и Хароу и међу радничком и школском омладином, широм Енглеске. 

Први период, који је трајао од 1863. па до 1925, може се условно назвати 
периодом конституисања фудбалске игре зато што су се у њему десиле све досадашње 
најбитније промене правила ове игре. Овај период развоја фудбала карактеришу 
настојања да у њему овлада дух споразумевања и организовања и на медународном, а 
не само на државном плану, што је и постигнуто оснивањем ФИФЕ у Паризу 1904. 
године. Други период трајао је од 1925. до 1954, и донео је променe распореда играча 
на терену трагајући за распоредом који увек побеђује. У трећем периоду од 1954. па до 
1974. године више нема значајних фудбалских тактичких достигнућа без наглашеног 
присуства физичких квалитета појединаца и тимова. Дошло до потпуног спајања и 
интегрисања специфичних индивидуалних способности појединаца у колективну игру. 
Четврти период развоја фудбалске игре, који почиње од 1974. и који је још у току 
успео је да сједини све припреме у једну, да их учврсти па чак и да их унапреди. Тада 
је, захваљујући онако универзалним техничким, тактичким и физичким захтевима, овај 
стил и начин играња формулисан као "Тотални фудбал", као синоним за модерну игру. 
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Фудбал  у  С р би ј и  

Хуго Були је 1896. године из Хамбурга, где је студирао трговину, донео прву 
фудбалску лопту са собом, у свој Београд. Исте године, Хуго Були је основао "лоптачку 
секцију" Београдског гимнастичког друштва "Соко" и организовао је демонстрацију 
фудбалске игре код Небојшине куле испод Калемегдана. Први званични фудбалски 
клуб на територији претходне Југославије основан је у Суботици 1901. године под 
именом "Бачка". 1903. године у Београду је основан фудбалски клуб "Соко", а исте те 
године у Крагујевцу и "Шумадија". 

После Првог светског рата, у новој држави Срба, Хрвата и Словенаца, у 
Загребу је 1919. године основан Ногометни Савез Југославије. Први наслов првака 
Југославије освојио је "Грађански" из Загреба 1923. године. И, коначно, 1923. године, 
наш Фудбалски савез је био примљен и у савез ФИФЕ. 1927. године је формирана прва 
лига Југославије са 10, а убрзо потом повећана је на 12 клубова. Фудбалски Савез сели 
се из Загреба у Београд 1929. године и од тада до данашњих дана налази се на истом 
месту на адреси Теразије 35. 

Наша два највећа клуба ФК „Црвена Звезда“ и ФК „Партизан“ основани су 
1945. године, дакле одмах по завршетку Другог светског рата. Потпуну експанзију 
фудбалска игра доживљава, на нашим просторима, у периоду од 1950. до 1970. године. 
Тада се на репрезентативном плану постижу и највећи резултати који су оставили траг 
до данашњих дана. Од 18 Светских првенстава ми смо учествовали на 8. Најзначајније 
резултате постигли смо на првенствима одржаним 1930, 1962. и 1990. године. 

Сећање  н а  ше з д е с е т е  и  с е д амде с е т е  г о дин е  2 0 .  в е к а  

Клуб у Малој Иванчи је основан 1948. године, и звао се Мала Иванча. Ја сам 
био ученик учитељске школе. а они старији у селу који су пре рата играли фудбал 
формирали су клуб. Прву утакмицу играли смо у Врчину, њихов клуб је био у 
општинској лиги и био је појам за нас и победили су нас са 8:0. Нисмо били нимало 
увежбани, а они су били прави клуб. Али, три године касније звали смо Врчин у посету 
и победили смо их са 3:0. Тад је у клубу било пуно младих играча и играли смо 
утакмице од Мале 
Крсне до Белог 
Потока. Обишли смо 
цео Космај и Гроцку. 
То су биле при-
јатељске утакмице, 
клуб још није био у 
такмичарском систе-
му. Нисмо имали ни 
голове, него две 
мотке као стативе, а 
дугачку мотку за 
пречку нисмо могли 
да нађемо, па смо 
користили конопац. 
Једино је био про-
блем кад лопта удари 
у конопац, да ли је 
био го, или не.  

ФК ''Младост'' 1959. година, Осипаоница – М. Иванча 1:5 

 
Главни човек у тиму је био Љубомир Савић, тадашњи шеф рачуноводства у 

задрузи, и он је као најстарији држао екипу на окупу. Задруга је за спорт и културу 
издвајала 1% прихода и из тих пара се финансирао клуб, опрема, путовања. А играчи 
су били све школовани људи, на функцијама у селу, шеф месне канцеларије, 
потпредседник општине, управитељ школе, шеф станице. 

Прво игралиште на коме смо играли било је у подножју Воденичког брда, иза 
Драгине куће. А људи су се спремали целе недеље за предстојећу утакмицу. Дође 500, 
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600 људи, младих и старих и девојке и младићи и сви навијају. А после утакмице на 
терену игранка са музиком из петог реона. Игра се коло, а мала деца играју фудбал, то 
је била прилика да се људи окупе и друже. Имали смо и навијаче, веома гласне, који су 
се посебно припремали за навијање. 

Судија је био онај ко зна правила игре, и ја сам неко време био судија, али 
су неки играчи били старији од мене, па ме нису баш слушали. 

Клуб је тек је 1968. године ушао у општинску лигу и добио име ''Младост''. 
Кад сам већ радио у школи и кад је у другом делу дворишта поравњан терен 

купили смо гумене лопте и сви су у школи били задовољни. Било је неколико ученика, 
мало престарелих и сви су играли у школској екипи. Играли смо против екипа у Раљи и 
Рогачи. Са школом у Раљи смо највише сарађивали, организовали смо сусрете и 
такмичења ђака и у знању и у спорту, али је фудбал увек био посластица. После 
спајања са школом у Малом Пожаревцу почело је ривалство између два села. Пре тога 
су одрасли играли утакмице и дружили се, али је Пожаревац био више окренут 
Младеновцу, а касније су играли ђаци и дружили се. 

Драгиша Којић, пензионер, некад директор школе ''Милорад Мића Марковић'' 

Колик о  ј е  фудбал  б и о  в ажан  ђ ац има  

 
Била је 1962. година и било је пуно ђака. Кад звони за час, ученици се 

поређају испред улаза. Једног дана моји ђаци, ученици четвртог разреда, играју за 
време одмора фудбал и не дођу у ред пред почетак часа и закасне за час. И после кажу 
да нису чули звоно. Ја их опоменем да пазе, али следећег дана они опет играју фудбал 
и не маре за звоно. Ја их опет опоменем да гледају где су остали ђаци, ако не чују 
звоно, али су они толико волели фудбал да сам морала да их стално подсећам да треба 
да дођу на час. 

Радмила Којић, учитељица у пензији 

Сећање  н а  о с амде с е т е  и  д е в е д е с е т е  г о дин е  2 0 .  в е к а  

 
Почео сам да играм фудбал у четвртом разреду, 1968. године. Било је у 

Малој Иванчи по два одељења у разреду, па смо имали такмичење између одељења. 
Играли смо и са ђацима из Малог Пожаревца, па са осталима у општини, а ишли смо и у 
Београд на градска такмичења. Фудбал је био једини масовни спорт у селу осамдесетих 
и једина атракција и прилика да се дружимо и забављамо. И ђаци и они старији 
скупљали су се у школском дворишту и играли. 

Касније сам играо у клубу ''Младост'' у општинској лиги у којој је било 16 
клубова. Утакмице су се играле недељом, наш терен је био на вашаришту на Трешњи. 
Било је увек пуно навијача, наравно и девојака иако нису биле организоване као 
данашње навијачице. 

Клуб је постојао годинама у селу, али са прекидима у раду, па је 1980. 
године званично регистрован и одржао се до данас. Сећам се прве утакмице после 
обнове клуба, играли смо против Малог Пожаревца и били смо срећни и узбуђени, за 
нас је то био важан догађај. Те 1980. године формиран је у селу и ромски клуб ''14 
октобар'', и он је нам је био највећи ривал. Кад се играо дерби у селу, била је то 
фешта, онда је било највише гледалаца, дође 500 људи и сви навијају. 

Од 1985. године био сам председник клуба, организовао сам превоз на 
утакмице, бринуо о свему. Клуб се финансирао од чланарине коју су плаћали мештани, 
љубитељи фудбала и од новца који је давала општина. На утакмице смо путовали 
аутобусом, имали смо попуст преко Феријалног савеза и водили смо навијаче са собом. 
Тада је наш терен већ био испод пруге. 

Не играм више фудбал, али, кад чујем да се окупљају клинци на терену, 
одем да их гледам. Деца уживају у игри и свађају се и радују, баш као што смо и ми. 

 

Томислав Стевановић, бивши фудбалер, сада љубитељ фудбала 
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З ашто  в о лимо  д а  и г р амо  фудб а л  

Мој теча је живео на Копаонику и кад би завршио све послове изашао би на 
врх брда и почео да тапка лопту. То би одјекивало планином и његово друштво би се 
убрзо скупило. Играли су фудбал до касних вечерњих сати. Једном, кад сам био код 
њега, повео ме је на фудбал и тада сам први пут заиграо и много ми се свидело. 

Сада кад сам старији фудбал је моја свакодневица и не могу без њега. 
Сваког дана моји другови и ја остајемо после школе и играмо два, три сата. Често се 
свађамо, али и договоримо како ћемо даље и настављамо игру. Волели бисмо да 
организујемо првенство у школи и да учествују сви ученици и да се такмичење одвија у 
две категорије у мушкој и женској. Можда би могли тимови да буду мешовити. Ми 
дечаци волимо да играмо са девојчицама, јер тада имамо лепши поглед на свет. 

Фудбал је најбољи и најлепши спорт на свету. У игри можемо да покажемо 
све своје знање и спортску вештину. Фудбалери су веома популарни. Мој сан је да и ја 
постанем познат и славан. Играм за Раднички  већ годину дана, као везни играч и као 
штопер. Тренираћу упорно и прећи ћу у неки већи клуб, а једног дана, можда, 
постанем велики фудбалер. 

Ових дана причамо о фудбалу и радујемо се Светском првенству. 

Горан Јовановић VII2 

Ми  в о лимо  фудб ал  

 
Кошарка, одбојка, тенис, 

хокеј, рагби, рукомет, сви су 
спортови корисни за здравље, 
али ми највише волимо 
фудбал. То је нај-
занимљивији, најлепши, нај-
динамичнији спорт. Не треба 
да у школи буде разлике 
између дечака и девојчица и 
да само дечаци играју 
фудбал. Ако постоји женска 
репрезентација, зашто у 
школи нема женског фудбала? 
Било би много занимљивије 
да постоје мешовите екипе и 
на часу физичког и на 
светском првенству. 

Волимо да јуримо за 
лоптом, трчимо и бранимо. 
Гледамо утакмице на 
телевизији и кад видимо неки 
занимљив потез играча, 
пробамо и ми да га изведемо.  
Сваког дана играмо у женским 
екипама, понекад само у 
мешовитим са нашим 
друговима из разреда. Једино 
што може да поквари 
утакмицу су свађе, али и то се 
изглади и онда смо срећне. 
Уосталом девојчице се мање 
свађају него дечаци, јер 
фудбал је фантастичан. 

 

Вања Вујиновић VII2 
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Светско првенство 

Уру г в а ј  1 9 30 .  

 
Светско првенство у фудбалу 1930. године било је прво званично светско 

првенство, којим је отворена нова страница у фудбалској историји. Одржано је у 
Уругвају од 13. до 30. јула. ФИФА је изабрала Уругвај за првог домаћина на састанку у 
Барселони зато што је Уругвај 1930. славио стогодошњицу независностии, а и 
Фудбалска репрезентација Уругваја је освојила златну медаљу на Олимпијским играма 
1928. у Амстердаму. 

Светско првенство у Уругвају 
било је једино за које нису биле потребне 
квалификације. ФИФА је позвала све 
своје чланице да учествују. До рока за 
пријаве 28. фебруара 1930, пријавиле су 
се репрезентације Бразила, Аргентине, 
Перуа, Парагваја, Чилеа, Боливије, САД и 
Мексика, али ни једна прекоокеанска 
земља није хтела учествовати због 
великих трошкова које би им 
проузроковала удаљеност до Јужне 
Америке и пут преко Атлантскога океана. 
Након што је и Енглески фудбалски савез одбио позив, Жил Риме, председник ФИФА-е, 
одлучио је уз помоћ уругвајске владе спонозорише пут прекоатлантским земљама. 

Само су се четири репрезентације из Европе одлучиле да путују; Белгија, 
Француска, Румунија, и Југославија.  

Догодила се још једна реприза са финала на Олимпијским играма 1928. у 
којој су се састали Уругвај и Аргентина. Пошто се (сада традиционална) утакмица за 
треће место није играла на овом светском првенству, догодило се једини пут да није 
било утакмице између полуфинала и финала. Наиме, дошло је до споразума између 
репрезентација Југославије и САД, по којем је треће место требала да заузме екипа 
чији противник из полуфинала буде освојио Светско првенство. Пошто је то био 
Уругвај, противник Југославије из полуфинала, Југославија је заузела треће место на 
првом Светском првенству одржаном у Монтевидеу. 

Ј ужна  Африк а  2 010 .  

Светско првенство ће се одржати ове године у Јужној Африци тачно сто 
година од проглашења независности од Велике Британије и само 19 година од укидања 
апартхејда. Утакмице ће се играти у девет градова и на десет стадиона. 

Новоизграђени Грин Поинт стадион један је од визуелно најизазовнијих 
стадиона Смештен је на једном од најтраженијих земљишта у подручју Кејп Тауна, само 
стотинак метара од мора с једне стране и неколико стотина метара од великих 
планинских масива с друге. 

Нелсон Мендела Беј 
стадион смештен је на обалама 
језера Норт Енд у Порт 
Елизабету и први је стадион 
намењен фудбалу у целом 
околном подручју. 

Новоизграђени Мосес 
Мабхида стадион у Дурбану 
сјајна је архитектонска 
иновација, а своју инспирацију 
за дизајн вуче из заставе Јужне 
Африке. Челични лук који 
пролази преко стадиона на 
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једној страни је расцепљен у два, док се на другој страни спаја, симболизирајући 
јединство некада разједињене нације. Стадион, који већ сада спада у највеће свјетске 
класе, има капацитет 70 хиљада гледалаца,и на њему ће се играти једна полуфинална 
утакмица. 

Фри Стејт стадион, који се налази у граду Блоемфонтеин, дом је 
најватренијих навијача у целој Јужноафричкој републици. 

Елис Парк стадион налази се у средишту Јоханесбурга те је угостио многе 
спортске догађаје, укључујући епско финале Куп конфедерација између Бразила и 
САД-а. 

Стадион Ројал Бакофенг који се налази у граду Рустенбургу на северу 
Јужноафричке републике, име је добио по људима које живе на том простору. 
Интересантно је како је 1999. године Бакофенг добио правну битку с државом по којој 
му припада 20 посто све платине која се извади у рудницима на њиховом историјском 
обитавалишту. 

Сокер сити стадион у Јоханесбургу највећи је стадион у Јужној Африци и 
својим изгледом 
изазива дивљење и 
страхопоштовање. 
Место је то првог 
масовног митинга на-
кон пуштања Нелсона 
Манделе из затвора 
1990. године. Стадион 
је нашироко цењен као 
срце фудбала у Јужној 
Африци, јер је угостио 
бројне важне утакмице 
кроз историју. Повећан 
му је и капацитет па 
тако сада утакмицама 
може присуствовати 95 
хиљада гледалаца. 
Иначе, стадион је 
дизајниран по узору на 
афрички лонац, познат као "цалабасх", а посебно је упечатљив ноћу. Додајмо како ће 
се на овом стадиону играти утакмица отварања Светског првенства и финале. 

Стадион Мбомбела један је од новоизграђених стадиона за Светско 
првенство 2010. године. у Јужноафричкој републици, а име је добио по локалној 

општини. Иначе, Мбомбела је назив на језику 
Сисвати, што је један од 11 службених језика у 
Јужној Африци и дословно значи "много људи 
заједно у малом простору." 

Стадион Лофтус Версфелд налази се 
граду Тсхване у Преторији и један је од 
најстаријих стадиона у Јужној Африци. Стадион је 
био коришћен за велике спортске манифестације 
од 1903. године, а прве конкретне структуре, које 
су могле примити само две хиљаде гледалаца, 
изграђене су од стране Градског већа Преторије 
1923. године. 

Назван по једном од најпознатијих 
синова борбе и еманципације у Јужној Африци 
против режима апартхеида, стадион Петер 
Мокаба има велико историјско значење у овој 
држави. Стадион је изграђен у граду Полокване у 

Лимпопо провинцији, а дизајн, који је углавном бетонске конструкције, инспирисан је 
локалном иконом, баобаб дрветом. 

 

Текстове о фудбалу приредила Слађана Галушка 
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Лично с т  к о ј у  п ошт у ј ем  и  в о лим  

Не познајем га, али осећам да знам све о њему. Волим Кристиана Роналда. 
Његово пуно име је Кристиано Роналдо Дос Сантос Авеиро. Рођен је 5. фебруара 1985. 
године у Фоунталу, главном граду острва Мадера у Португалији. Висок је 184 cm. Има 
смеђу косу и таман тен. Тренутно је фудбалер Реал Мадрида. 

Почео је да игра са три године. Често је изостајао са часова због љубави 
према фудбалу. Са десет година постао је познат у свом крају, са једанаест отишао од 
куће, а 2003. године постао први Португалац који је заиграо у Манчестер Јунајтеду. 
Тамо је провео шест година и сада признаје да му недостају ти тренуци. 

Он воли своју породицу и помаже свима, јер су сиромашни. Никада му није 
било тешко да помогне другима, или да уради нешто што му тренер зада. На терену 
игра увек најбоље што може, све до последњег тренутка. Фудбал му је све. Иако нема 
много слободног времена и мора да уради три хиљаде склекова дневно, никад се није 
жалио. Освојио је све трофеје који се могу освојити. Познато је да и немогуће 
ситуације на терену може да окрене у корист своје екипе. Репрезентација Португалије 
се највише узда у њега. 

Њега воле и стари и млади, и дечаци и девојчице. Он не зна шта је лењост и 
потпуно заслужује дрес Реал Мадрида. Многима је смешно што ја њега толико волим, 
али то је тако. Нико као он није заслужио моје поштовање и љубав. 

Тамара Живановић VI2 

Прич а  д о т р а ј а л е  л о п т е  

Некада давно и ја сам имала власника. Није се одвајао од мене. Био је добар 
дечак и била сам му драга. Сатима се играо са мном, била сам му омиљена играчка. 
Нису му били важни аутомобили, пушке и друге занимације, само ја. Држао ме је поред 
кревета, било ми је лепо са њим и била сам срећна. Имала сам предиван живот, али 

сам знала да неће довека бити тако. И није било. 
Мој власник постајао је све бољи и бољи у 
фудбалу. Био је одличан, сви су га волели и 
дивили се његовом дриблању. Сви су знали да ће 
постићи велики успех. 

Из малог места отишао је у велики град. 
Желео је да ме понесе, али пртљага је било 
превише и он није хтео да ме негде изгуби. Био је 
тужан што оставља мене и све драге особе. Али, 
најтужнија сам била ја. Отишао је мој мали дечак, 
мој нераздвојни друг. Осећала сам се јако лоше, 
као да сам постала безвредна, што и није било 
далеко од истине.  

Родитељи мог власника, Кристиана, 
нису желели да ме баце. Знали су да сам њиховом 
сину била омиљена играчка. Нису желели да ме 
оставе у кући, па су ме ставили у стари подрум у 
који се улазило само ако се нешто оставља. Била 
сам потпуно сама, све време на једном месту. 

Недостајао ми је мој Кристиано. Понекад су се његове сестре играле са мном, али то 
није било исто. Сећала сам се свега што сам радила док је мој дечак био ту и знала сам 
да то више ни са ким нећу радити.  

Године су пролазиле, а ја сам још увек била у подруму. Кад би Кристиано 
долазио у посету, била бих пресрећна, али све је то трајало кратко. Нисам му више 
била играчка. Сада му је свака лопта била иста. Играо је са њих хиљаду, а није видео 
разлику. Ипак сам срећна, сада је он фудбалер Реал Мадрида и успешан је. Надам се 
да ме се сећа и да му недостају заједнички тренуци које смо провели нас двоје. Ја мог 
малог Кристиана нећу никад заборавити. У подруму сам, али имам успомену и увек ћу 
бити срећна што сам једном била његова. 

Тамара Живановић VI2 
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