
година VI * број 6 * јун 2010. године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЧААРРООЛЛИИЈЈЕЕ  
 
 
 
 
 
Лист ученика и наставника Основне школе 
''Милорад Мића Марковић'' 

Мала Иванча 



Чаролије број 6 2010. година 

страна 2 

Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча 
 
Уређивачки одбор: 
Софија Зећовић 
Јасмина Ковачевић 
Нада Аранђеловић 
 
Сарадници: 
Теодора Жижак VII 2 
Ивана Јекић VI1 
 
Директор 
Петар Јовановић 
 
 
Главни и одговорни уредник 
Слађана Галушка 
 
 
Технички уредник 
БИПИН 
Адреса редакције 
Основна школа  
''Милорад Мића Марковић'' 
Мала Иванча 
Трг братства и јединства 8 
11233 Мала Иванча 
телефон: 011 8253202 
 
 
 

 

Драги читаоци, у јунским ''Чаролијама'' пишемо о активностима ученика и 

наставника, ту су најбољи пројекти и литерарни и ликовни радови ученика. Теодора 

Жижак пише о школи, разговара са Аном Теслом. Ту су прилози о социјалним 

вештинама, екскурзији и неким важним годишњицама. Ивана Јекић разговара са 

писцем Урошем Петровићем. Читајте и уживајте! 

Редакција 

Школа  

Молим вас реците школа шта је, 

да ли je то играоница за децу  

или установа за образовање? 

На часовима никад и никоме не сметај, 

са свог места не гунђај и не шетај, 

то ствара неред и ружно је. 

Школе би све биле јадне 

кад би ђаци радили шта им на ум падне. 

У школу се иде да се нешто научи, 

труд марљивог ђака нека узор буде, 

јер само напор и рад ствара добре људе. 

Ивана Станковић VI2 
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Дешавања у школи 
 

Ради оствари-

вања задатака из 

Акционог плана на-

ставници су подсти-

цали ученике на 

самостални рад. Уче-

ници су израђивали 

пројекте из енглес-

ког, биологије, гео-

графије, физике, хе-

мије, математике и 

ликовног. Све више 

ученика користи ин-

тернет као извор 

знања и информа-

ција, додатну литера-

туру, енциклопедије, 

часописе и ТВ еми-

сије да би активније 

учествовали у наста-

вном процесу. 

Пред Ускрс ученици 

су писали и цртали на 

тему прослављања овог 

празника и бојили су и 

украшавали ускршња 

јаја. Ученици нижих 

разреда су са настав-

ником веронауке посе-

тили Библиотеку у Малом 

Пожаревцу и разгова-

рали о Ускрсу, симбо-

лици бојених јаја и 

погледали изложбу радо-

ва ученика наше школе и 

предшколске групе. Нај-

бољи радови су награ-

ђени књигама. Ученици 

виших разреда су са 

наставником ликовног 

посетили Библиотеку 

истим поводом. 

Ва с к р с  у  м о ј о ј  п о р о дици  

Васкрс је један од најлепших дана у мојој породици. Припреме почињу 

неколико дана раније, бирамо листиће и цветиће којима ћемо украсити јаја и 

смишљамо јела и слаткише који ће се наћи на нашој трпези за тај дивни празник. 

Ујутру неко од чланова породице одлази у цркву. Ове године ишле смо бака 

и ја. Литургија је била дуга, али некако другачија, свечана, веселија. Кад смо се 

вратиле кући, чекао нас је постављен сто као за славу и насмејана лица маме и тате. 

Честитали смо Васкрс једни другима и ручали. Куцали смо се фарбаним јајима. Звали 

смо оне које волимо и честитали ''Христос воскресе'', ''Ваистину воскресе''. 

Био је то свечан и диван дан. Мислим да је тако и у другим породицама. 

Лепо је кад се људи радују, кад је породица на окупу и кад су сви срећни и весели. 

Исидора Бабић IV1 
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Наставници су држали угледне часове. У I2 час музичког, Народна песма 

Зелени се јагода. Час је започео причом о меди који се пробудио из зимског сна и 

наишао на јагоду која га моли да је не поједе, јер је још мала. Ученици су смишљали 

наставак приче, а онда су слушали песму и певали по слуху. Цртали су јагоде и играли 

игру вруће – хладно, скривали су и тражили јагоде. Кроз обраду песме повезано је 

више предмете, свет око нас, српски језик, музичко, ликовно, физичко, сви ученици су 

учествовали у активностима, па је час био веома занимљив. 

У VII2 одржан је час географије, Јужна Америка, друштвено – географске 

одлике, становништво и 

насеља. Ученици су припре-

мили паное о Јужној Амери-

ци, највише о Бразилу као 

најпознатијој држави и гра-

довима Рио де Женеиру и 

Сао Паолу. Четворо ученика 

је излагало градиво о ста-

новништву, насељима, Ама-

зону и култури. Уз то слуша-

ли су музику Инка, играли 

самбу, носили пончо, тради-

ционалну одећу, и показали 

лук и стрелу. 

У V1 час српског 

''Хајдуци'' Бранислава Ну-

шића одржан је 6. маја на 

Ђурђевдан и започео је 

причом о хајдуцима и хај-

дучком састанку и растанку. 

Сви ученици су имали задатке. Анализирали су дело и причали о фабули, ликовима, 

хумору и васпитним методама некад и сад и колико су батине добар педагошки приступ 

или не. Извели су сценски приказ ситуације везане за дечије тумачење речи 

епидемија. Илустратори су то приказали на својим цртежима. 

У седмом разреду држани су угледни часови на тему Australia и British 

summer. Ученици су израдили паное у вези са лекцијама и причали о томе како они 

проводе лето и колико се начин живота разликује у Аустралији, Енглеској и код нас. 

Ученици у Малом Пожаревцу су се упознали са суграђанком Мирјаном Васић, 

уметницом, која израђује разноврсне предмете примењене уметности: иконе у 

дуборезу, ручне радове, пачворк комбинације стиропора и крпица, мозаике, 

декоративне фонтане. Присуствовала је часовима ликовне културе у свим одељењима. 

У петом, шестом и седмом 

разреду, у сарадњи са 

наставником, представила је 

деци технику осликавања 

стаклених предмета, а онда 

су ђаци сами бојили и 

декорисали темпером те 

предмете. Ђаци су наносили 

боје прстима чиме се 

повећава тактилни осећај и 

осећај прецизности. Радови 

ученика су веома лепи и 

маштовито израђени. Деца 

су имала одличне и разно-

врсне идеје. Овај вид 

сарадње је допринео да се 

искажу на нови начи и 

покажу нови ниво креати-

вности. На овај начин је настављенa сарадња са локалном заједницом. 

Слађана Галушка 
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Тематска настава 
Развојем науке и 

технике у савременом 

друштву ставара се потре-

ба да различите гране 

науке користе достигнућа 

других наука ради квали-

тетнијег развоја. Зато у 

школи треба променити 

дисциплинарни приступ и 

традиционалне методе на-

ставе и учења, и оса-

временити наставу интер-

дисцилинарним приступом 

у планирању и тематском 

наставом. 

Такав приступ под-

разумева повезивање са-

држаја различитих пред-

мета у целину која се 

односи на један проблем 

или тему и расветљава се 

са више страна. 

У различитим истра-

живањима интегративна, 

интердисциплинарна или 

тематска настава дефини-

ше се као комбиновање 

садржаја више школских 

предмета у један активан 

пројекат. Тако деца усва-

јају знања као што у 

реалном свету сагледавају 

одређену појаву. 

Циљ оваквог плани-

рања је подизање нивоа 

пажње ученика и усмера-

вање на стваралачки на-

чин расветљавања одре-

ђеног проблема са више 

страна. Ученици треба да 

препознају, повезују и 

примењују знања из 

других научних дисципли-

на, а наставници да про-

ширују своје компетенције 

и сарадњу са колегама. 

Тематско планирање 

се разликује од класичног 

по томе што наставници 

групишу наставне теме и 

наставне јединице својих 

предмета у заједничке 

целине, МОДУЛЕ. 

У годишњем и 

месечним плановима, 

одређују се теме које је 

могуће тематски обрадити. 

Наставници заједнички 

осмишљавају облике ра-

да, технике и наставна 

средства која ће кори-

стити у обради одређеног 

модула. 

Уобичајени облици 

рада су: индивидуална 

активност, рад у паровима 

и малим групама, групна 

размена, групна дискусија 

и излагање, саопштење. 

Технике које се 

обично користе су: техни-

ке активног и коопера-

тивног учења: класифи-

ковање, играње улога, 

симулација, истраживање, 

решавање проблема, рад 

на тексту уз коришћење 

различитих средстава 

изражавања и комуни-

кације. 

Тематска настава је 

начин приступања сазна-

вању и важно је у исходу 

имати знања повезана у 

системску целину. Оваква 

настава је и контекст за 

достизање бројних педа-

гошких циљева. 

Усмереност на раз-

личите садржаје и дис-

циплине укључује, анга-

жује и развија способно-

сти у различитим области-

ма интелигенције: језич-

ке, логичко-математичке, 

музичке, телеснокине-

стетичке, интерперсона-

лне, итраперсоналне, про-

сторно-визуелне. 

Тематски приступ 

настави подразумева и 

укључивање медија који 

карактеришу различите 

дисциплине; ликовно, фи-

зичко, музичко, матема-

тика, природне, друштве-

не и техничке науке итд. 

Укључивањем раз-

личитих медија ангажују 

се различити путеви са-

знавања, од умних до чул-

них, који су важни не 

само за активирање деце, 

већ и за креацију и 

памћење. 

Кључна ствар у 

тематској интердисципли-

нарној настави представ-

ља рад у малим групама 

који могу да осветљавају 

један аспект теме или 

постављеног проблема. 

Ако то чине на начин 

креативне игре и истра-

живачког рада онда се ова 

прича потпуно заокружује 

и остварује на најбољи 

могући начин. 

 

 

Јасмина Ковачевић, 

педагог 
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Часови тематске наставе 
 

Ове школске године смо подстицали тимски рад и држање часова тематске 

наставе, већу корелацију између предмета у обради теме, заједничке часове 

наставника и стручних сарадника и активно учење кроз израду пројеката. 

У I2 тема је била Пролеће и реализована је кроз све предмете у два дана. 

Тема првог дана је била Пролеће у песмама, а другог О пролећу. Ученици су 

употпунили своја знања о пролећу и богатили речник, на часовима српског читали су 

песме. На часу света око нас причали су о 

пролећу у парку, на ликовном су цртали и 

сликали догађаје са екскурзије, на часу 

музичког певали су песме о пролећу. 

У II1 тема је била Пролеће и 

реализована је кроз све предмете у три дана. 

Теме дана су Пролећно јутро у шуми, Весници 

пролећа – промене у природи (време, биљке, 

животиње, људи) и Са првим ластама. На 

часу енглеског обрађена је тема What are you 

wearing? кроз текстове Seasons, Weather, 

Clothes. Урађен је пано са песмама и другим 

текстовима о пролећу и ликовним радовима 

ученика. 

У III1 тема је била Остаци прошлости и 

реализована је кроз све предмете у три дана. 

Теме дана су биле Приче и обичаји наших 

предака и Трагови прошлости. Ученици су 

причали о народној књижевности, обичајима 

и веровањима, на часу енглеског о празни-

цима које празнују Енглези, Ускрс и Ноћ 

вештица, на веронауци о обичајима и религи-

ји, крштењу и венчању, на часовима ликов-

ног цртали су и правили од сламе старе куће. 

У IV1 тема је била Сачувајмо планету Земљу и реализована је кроз све 

предмете. Теме су биле Живот на планети Земљи, Производња и потрошња и Желим да 

сачувам планету, која је урађена на Светски дан планете Земље 22. априла. Ученици 

су користили енциклопедије и интер-

нет за додатне информације о овој те-

ми, писали су о потреби очувања жи-

вотне средине и илустровали своје 

радове на часовима ликовног. На часу 

одељенског старешине ученици су са-

купљали смеће у школском дворишту. 

У Поповићу, у првом и тре-

ћем разреду, тема је била Пролеће и 

реализована је у четири дана кроз све 

предмете. Ученици су обишли село и 

разговарали о променама у природи у 

пролеће и писали о ономе што су 

видели. Сакупљали су плодове и 

израђивали слике и колаже од листо-

ва, цвећа, траве и других материјала. 

На часовима света око нас, природе и 

друштва и чувара природе тема је била Чувајмо природу. Причало се о уређењу школе 

и дворишта и села. Четвртог дана тема је била Лепоте мог краја и ученици су говорили 

и о ловишту у близини села. 

У V1 тема је била Презент и обрађена је кроз предмете српски, енглески и 

француски језик на заједничком часу. Ученици су давали примере и налазили 

сличности и разлике у три језика, грађење, основа, наставци и значење облика. 
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У VII1 тема је била Пејзаж и урађена је на часовима српског језика и ликовне 

културе на три часа. Ученици су читали есеј Потера за пејзажима који је написао 

сликар Пеђа Милосављевић. У анализи текста је направљена корелација са историјом и 

географијом, а онда и са ликовном културом - начин на који сликар, писац, описује 

предео. Кроз ликовне радове ђаци су представили оне мотиве из есеја који су их 

посебно инспирисали. 

Тема Велика светска открића обрађена је кроз предмете историја и 

географија у VII2 на четири часа. На часовима географије обрађена је тема Велика 

географска открића, откриће Америке и других делова света, колонизација, светске 

силе, утицај на даљи развој Европе и света, ширење енглеског, шпанског, португалског 

и француског језика. На часовима историје обрађена је тема Мануфактура и 

индустријска револуција и велика географских открића и њихов утицај на историју 

Европе и света. 

Теме Геометрија тела и Кубизам обрађене су кроз предмете математика и 

ликовна култура у VIII2. Ученици су 

израђивали тела од картона и 

припремали реферат ''Кубизам и 

геометрија''. 

Тема Косовски тематски круг 

обрађена је кроз предмете историја, 

српски језик и ликовна култура у VI2. 

Ученици су за заједнички час историје 

и српског језика припремили два 

пројекта: Историјски догађај и Косов-

ска битка у народној епској поезији. 

На још три часа анализирали су песме 

косовског циклуса и разговарали о 

периоду Моравске школе (одраз у 

архитектури, сликарству и вајарству), 

а на часовима ликовне културе радили илустрације. Ђаци су радили у групама, учили 

се тимском раду и оспособљавали за самостални рад. 

У седмом разреду наставници грађанског васпитања, веронауке и 

библиотекар обрадили су тему Моралне вредности на четири часа. Библиотекар је 

припремио за ђаке литературу на ову тему и помагао им да израде пројекте. 

Објашњени су појмови: морал. морално, етика, хришћански морал, а ученици су казали 

које вредности цене код других. Вероучитељ је говорио да вера учи човекољубљу и 

врлинама које су основна 

морална начела: поштење, исти-

нољубивост, човекољубље, раз-

боритост, хуманост, толеранција. 

Ученици су писали на хамеру 

дефиниције и примере за добро, 

морално, и лоше, неморално, 

понашање. 

Тема Алкохол и алко-

холизам обрађена је кроз пред-

мете хемија и биологија у VIII2. 

Прво су ученици причали о 

породици и факторима који утичу 

негативно на функцију породице, 

затим о хемијском саставу и 

настајању алкохола и лошем ути-

цају на организам, и о понашању 

алкохолисаног човека. Драмати-

зација сцене у кафани, трошење новца и непримерено понашање су послужили за 

причу о повећаној агресији, деменцији, алкохолном лудилу и уништавању породице 

као последицама алкохолизма. На крају је један ученик говорио о фазама лечења 

алкохолизма, а остали су израдили пано на ову тему. 

Слађана Галушка 
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Тимски рад 
 

Под појмом тимског рада подразумевамо облик активности у којој се подела 

рада заснива на непосредној сарадњи равноправних чланова. Циљеви су заједнички, 

договорене акције су усклађене, јасна је подела улога и одговорности, постоји 

појединачна и заједничка одговорност, успех и неуспех је заједнички. Тим има своја 

правила, механизме и процедуре одлучивања; свако може имати своју идеју, али је 

потребна и спремност да се од ње одустане када се бира најбоље решење. 

Тимска настава подразумева тимове наставника и ученичке групе различите 

величине, еластично планирање и реализацију наставног градива, различите величине 

простора и времена за остваривање планираног садржаја и коришћење разноврсних 

савремених наставних средстава. Наши ученици и наставници раде у три школска 

објекта, у три села, и заједнички часови дају прилику да наставници и ученици раде 

тимски. Ове школске године више радимо тимски и ученике навикавамо на рад у 

групама. 

Наставници и стручни сарадници раде у Стручном активу за развојно 

планирање, Стручном активу за развој школског програма, Тиму за самовредновање и 

Тиму за заштиту деце од насиља, а ученици у Вршњачком тиму и Ђачком парламенту. 

Педагог и библиотекар су радили тимски са наставницима грађанског 

васпитања и веронауке на часовима редовне наставе и кроз радионице. 

Израда школског листа је, такође, била прилика за тимски рад ученика и 

наставника. Сарадња наставника српског језика, педагога, учитеља и библиотекара и 

вредних ученика довела је и до другог броја ''Чаролија'' у овој школској години. 

Одржани су заједнички часови оба одељења петог, шестог, седмог и осмог 

разреда. То је била прилика да наставници раде тимски. У шестом разреду заједнички 

час енглеског језика држала су оба наставника, кроз такмичење из граматике ђаци су 

се припремали за писмени задатак. У седмом разреду час су заједнички држали 

наставник математике и историје, тема је била ''Математика кроз историју – Питагора и 

Питагорина теорема'', ученици су били врло мотивисани са рад. 

У осмом разреду математику су држала оба наставника и увежбавали са 

ученицима задатке из области Геометријска тела. На часу српског језика у шестом 

разреду обра-

ђена је песма 

Смрт мајке Југо-

вића, ученици 

једног одељења 

су је радили на 

претходном ча-

су, па су помог-

ли својим друго-

вима да анали-

зирају фабулу, 

ликове и стил-

ске фигуре. Часу 

су присуство-

вали и настав-

ник енглеског и 

библиотекар. 

На часу историје 

у шестом разре-

ду наставник је 

организовао 

квиз. Ученици 

осмог разреда 

разговарали су 

са педагогом, а сви су се највише радовали часовима физичког васпитања и спортским 

такмичењима. Ови часови су подстицали сарадњу наставника и ученика, такмичарски 

дух ученика и ферплеј однос према такмичењу. 

Слађана Галушка 
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Сусрет са писцем 
 

И ове године, у мају, ученици наше школе дружили су се са писцем Урошем 

Петровићем. Сусрет је започео разговором са писцем, ученици су постављали питања, 

нарочито они који су га прошле године упознали. 

• Како је протекла година од нашег прошлог сусрета? 

Управо сам се вратио из Италије где сам представио своје књиге. До сада 

сам написао осам књига. 

• На ком сте језику тамо причали? Колико језика говорите? 

Енглески говорим добро, пошто сам председник Менсе у Србији 

коресподенцију са председницима Менсе у свету водим на енглеском. Енглески је данас 

потребан свима и због коришћења компјутера, све више ће се користити интернет. 

А протекле године сам се бавио 

фотографијом. Добио сам награду за фотогра-

фију часописа National Geographic, а Microsoft је 

изабрао четири моје фотографије за нови 

Windows. Награда је била вожња Плавим возом 

до Сремских Карловаца. Али најлепша награда 

је за фотографију на конкурсу Најлепши осмех, 

од 25000 слика изабрана је моја и добио сам 

аутомобил рено. Исплати се, кад радиш нешто 

што волиш, да будеш најбољи. 

Радим и дуге ствари. Доктор Ранко 

Рајевић, оснивач Менсе, и ја смо, изнервирани 

лошим пласманом наших ученика на ПИСА тесту, 

одлучили да нешто направимо. Тако је настао 

програм који је већ почео да се користи у 

школама. Држимо предавања на педагошким и 

учитељским факултетима и држимо семинаре за 

учитеље и наставнике. То је нови приступ 

школи, јер по садшњем систему у школи се 

награђује оно што се научи, а по новом треба да 

се награди онај ко нешто повеже. Доступност 

информацијама је све већа, али је важно 

повезати те информације. Резултати су одлични, 

ђаци лакше памте и боље уче. Програм је 

акредитован и сада се тражи и у другим 

државама, прикључило се и шест европских 

земаља. Програм је фокусиран на предшколски 

узраст и ниже разреде основне школе, јер се у 

дечјем мозгу највише тога догађа до седме 

године, односно до 12. године. До тад се највише може утицати на интелигенцију. 

Суштина програма је да се у млађем узрасту деца стимулишу да размишљају и да се не 

уче да се највише вреднује памћење напамет. 

• Колико треба времена да се напише једна књига? 

Мени годину дана, од када сам почео да пишем сваке године сам објавио по 

једну књигу. 

• Које сте књиге и писце волели да читате кад сте били у школи? 

Волео сам ''Господар прстенова'', гледао сам и филм, али филм понекад 

уништи књигу, а поново сам ту књигу читао кад сам био у војсци у Босни, волео сам да 

одлутам у тај свет. У седмом разреду сам чуо за Достојевског, па сам читао ''Записе из 

мртвог дома'', то су записи из Сибира, са робије, и није за децу али сам хтео да се 

правим важан. И волео сам да читам Џека Лондона, роман ''Мартин Идн'', помало 

аутобиографско дело, једна је од оних књига због којих сам постао писац. Ја данас 

радим оно што волим. Био сам представник једне немачке фирме, канцеларија, 

секретарица, пуно пара, путовао сам, али сам хтео да се бавим уметношћу, што нигде 

није лако, нарочито не у Србији. Данас се бавим само уметношћу. Може човек, ако 

нешто стварно жели, да то и оствари, али мора да ради стално. Не осећам се добро ако 

увече легнем, а нема нечег новог што сам урадио тог дана. 
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• Како сте добили идеју да пишете ''Загонетне приче''? 

То су приче које се морају решавати. Кад сам био дечак седели смо увече 

поред ватре и решавали такве приче, морали смо да размишљамо. Хтео сам да 

напишем књиге које ће створити такву атмосферу. И кад читате, немојте гледати 

решења, нема користи од тога. 

• Да ли пишете поезију? 

Поезија није примарна, али постоје песме у лектири за други разред и неким 

антологијама. Не волим да пишем нешто обично, па су и те песме необичне. Треба 

писати са уживањем и онда ће се књиге читати са уживањем. Написао сам једну песму 

од 10000 строфа, на једној страни, све су различите и све имају смисла. Спада у 

необичну књижевност, урађена је помоћу математичке матрице, постоји велики број 

комбинација и коју год комбинацију да изаберете има смисла. Може да уђе у Гинисову 

књигу рекорда, а за сада је само заштићена у Заводу за патенте. 

• Да ли сада пишете нешто? 

Спремам две књиге, једна ће бити наставак ''Тајне Гинкове улице'', главна 

јунакиња Марта силази у подземље и решава тајне. 

• Какав сте ђак били у основној школи? 

У шестом и седмом разреду нисам имао све петице, али сам увек умео да се 

снађем. Питао ме наставник о некој књизи коју нисам прочитао, а ја сам испричао сва 

она општа места која постоје у књигама, применљива за све књиге и извукао се. 

• Шта мислите о школи данас? 

Рекао сам већ да нисам задовољан, али човек не треба да критикује нешто 

ако не понуди неку врсту решења. Зато сам направио програм који ће побољшати 

ситуацију у школи, приступ учењу је другачији. Доктор Рајевић је лекар, изучава мозак 

и начин на који функционише да би се лакше памтило. Стално примамо нове 

информације, али само 10% тога остане у сећању, треба наћи начин да се побољша 

памћење асоцијацијама, снажним сликама и то је оно чему ми учимо учитеље, а они 

после ђаке. 

• Да ли сте сањали да ћете постати писац? 

Нисам, тек са 35 година сам написао прву књигу. 

• Шта сте хтели да будете кад сте били мали? 

Хтео сам да постанем Индијанац. 

• Која је земља на вас оставила најјачи утисак? 

Јужна Кореја, тамо има јако чудних ствари и људи су јако мудри. Не славе 

рођендане, него имендане, култура им је врло интересантна. 

• Где и кад сте рођени и где сада живите? 

Рођен сам у Горњем Милановцу 8.4.1967. године, живео сам у малом месту 

до седме године и имао сам узбудљиво детињство као Том Сојер. А онда сам се 

преселио у Београд и сад живим у Београду. Али срећом живим у кући и имам 

двориште и дрвеће у дворишту и не осећам да сам у великом граду. 

• Где бисте волели да путујете? 

У Перу. А сад се спремам да идем на реку Пек, да берем печурке и да 

испирам злато. 

Ивана Јекић VI1 

 

После овог разговора Урош Петровић је представио своје књиге и рекао да 

је роман ''Пети лептир'' уврштен у лектиру и да су искуства наставника одлична, сви 

ђаци су по први пут прочитали књигу за лектиру. Тај роман је помало страшан, али 

деца воле да читају страшне ствари, а и наша култура и митологија су пуне страшних 

прича. Онда је причао своје загонетне приче из још необјављене књиге, а ђаци су 

успешно решавали загонетке и добили на поклон лоптице са смајлијем. 

Ево приче број 90 која је остала без решења за све оне који воле да 

решавају загонетке. Она гласи: 

То и кад скроз нестане, 

увек пола остане. 

Пола кад му одузмеш 

то ће цело остати. 
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Ђаци о школи 

Мо ј а  школ а  

Школа у Малом Пожаревцу није најновија, нити најбогатија, нити 

најпознатија, или нешто слично, али је пуна живота, и није, као неке школе, хладна и 

досадна. Школа је стара, основана давне 1862. године, ова данашња изграђена 1932, 

па дограђена касније и веома је јака, јер још увек траје. Има приземље и спрат, све 

укупно пет учионица, салу за физичко, зборницу, кабинет за информатику и још неке 

просторије. Немамо централно грејање, већ пећи на дрва и угаљ, а у сали велику 

грејалицу. 

Часови су углавном интересантни и на сваком се може нешто научити, макар 

то биле и особине наставника. Понекад географију, или историју имамо напољу, у 

природи, а наши разговори тада, неспутани зидовима, су фантастични. А некад 

ученици преузму улогу наставника, па предају наставну тему и одговарају на питања и 

кажу пуно корисних информација. А на часовима спорта ослобађамо вишак енергије, 

играмо фудбал, кошарку, одбојку. 

Колико је час занимљив зависи од наставника и од њихових могућности да 

нас забаве и испричају нам интересантну лекцију. Наставника има разних, поносних, 

строгих, чудноватих, смешних, необичних... Али свако има своју чар која га чини 

посебним и другачијим од осталих. 

Све у свему, ја волим своју школу, она је место за учење, дружење и 

опуштање. Није нарочито опремљена, али је пуна пријатеља, пријатности и љубави. 

Теодора Жижак VII2 

My  s c h o o l  

My school is not the newest, the richest, the most famous or something like that, 

but it is full of life and it's not boring. It's old, founded in 1862, built in 1932, and very 

strong because it's still here. There is a ground floor and the first floor. There are five 

classrooms, a staff-room, a gym and a computer room. We have coal stoves and a heater in 

the gym. 

The classes are mostly interesting and you can learn something in each class, at 

least the character of the teachers. Sometimes, we have history and geography outdoors 

and our conversation then, unrestrained by the walls, is fantastic. And sometimes the pupils 

take over the teachers part and teach, give the lecture, answer the questions and say a lot 

of useful information. When 

we have sport classes we 

release stress and energy, 

we play football, basketball, 

volleyball. The quality of the 

class depends on teachers 

ability to amuse us and tell 

us an interesting lesson. 

There are different tea-

chers, proud, strict, odd, 

funny, unusual... But every-

one has charm that makes 

him special and unlike the 

others. 

All in all I like my 

school, it's a place for 

learning, keeping company 

and relaxing. It's not 

especially equipped, but it's 

full of friends, pleasure and 

love. 

Теодора Жижак VII2 
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Радови ученика 

Ј у н ак  д ан а  

Најзад, након много кишних дана, уследио је низ топлих, идеалних за 

одлазак на купање. Тог јутра сам се пробудила рано уз помоћ моје мале браће код 

којих сам боравила за време летњег распуста. Отишли смо на Саву, ујна, моја браћа, 

другарица. Вода је била баш за купање и све је више људи долазило. 

Ја сам пливала и занета својим мислима отишла даље него што сам мислила. 

Дно под ногама је нестало, мрдала сам рукама и ногама, а онда сам остала без ваздуха. 

Моја другарица је видела да се давим и пришла ми, али и она је лош пливач и почела 

је да се дави. Срећом, у том тренутку је наишао човек са чамцем који нам је помогао да 

се спасемо. Све се дешавало брзо и сви су били уплашени, али и срећни, јер се 

пливање добро завршило. 

Човек који нас је спасао је за мене велики јунак, захваљујући њему ја сам 

жива. А ја сам научила да треба да бринем о себи, ако не умем добро да пливам, не 

смем да се удаљавам много од обале.  

Јована Петровић VIII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желим  д а  з а б о равим  

У животу постоје ствари и догађаји које бисмо радо заборавили. То су 

тренуци током којих смо уплашени и забринути. 

Током  летњег распуста, сваког поподнева, долазили су другови у моје 

двориште да се играмо, а највише смо волели да играмо фудбал. Једном смо се 

окупили, поделили у две екипе и почели игру. Мој брат је био на голу. У току игре јако 

сам шутнуо лопту ка голу, мој брат је дочекао руком и ударио и онда почео да виче. 

Плакао је и викао на мене. Схватио сам да се повредио и уплашио сам се. Питао сам га 

да ли га боли, а он је почео још више да плаче. Од страха и бриге и ја сам заплакао. 

Родитељи нису били ту, па сам позвао деду. Узнемирио се кад је видео Милоша и почео 

да виче на обојицу. Ја сам и даље плакао и запиткивао да ли је Милош добро. Деда га 

је одвео лекару, испоставило се да је Милош поломио руку. Осећао сам се лоше, а и 

Милош ме је окривио. Нисам знао хоће ли ми опростити. 

После неког времена Милош се одљутио и све се вратило на старо. Иако 

желим да заборавим овај догађај, мислим да ћу га се сећати целог живота. 

Марко Стевановић VII2 
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Ученици IV1 били су веома вредни ове школске године. Представљамо 

њихове литерарне и ликовне радове на следећим странама. 

Наш  у ч и т ељ  

Прођоше брзо четири године ове, најлепше године живота наших. 

Као кад лупиш дланом о длан, беху лепе, али кратке као зимски дан. 

Имали смо срећу да за учитеља имамо друга и родитеља. 

Од првог дана смо га заволели и у школу без страха одлазили. 

Научио нас је да пишемо, рачунамо, да цртамо и певамо, 

да будемо добри и поштени људи, да нас се не стиде родитељи. 

И зато ти хвала, учитељу, за сваки са нама проведени час. 

Памтићемо те кроз цео живот наш, много те волимо, треба да знаш. 

Растанак овај нам тешко пада, ал' се тешимо и држи нас нада, 

четири године још бићеш са нама, у школи виђаћемо те сваког дана. 

Дејан Бабић IV1 

Учи т ељ  

Нормално је да у свакој школи сваки ђак учитеља воли. 

Ми имамо учитеља младог који нам се осмехује благо. 

Некад од нас много тражи, ал' надам се да ће бити блажи. 

Градиво којем нас учи понекад нас много мучи. 

Учитељ је за нас везан, како ће, кад одемо даље,он сам? 

Сваког дана сретаће нас он у школи 

и причаће нам да нас још увек воли. 

Ана Ширник IV1 

Мама  

Кад се сунце буди 

и јутро се смеши, 

тад устане наша драга мама. 

Увек је нежна, мила, 

волим кад ме помилује 

руком као свила. 

Сваку тему, сваки проблем 

она са мном реши. 

У мене улаже велики труд, 

јер она ја мој најбољи друг. 

Маму ћу увек волети 

и никад је нећу изневерити. 

Душан Бранковић IV1 

Маца  п и ј а н иц а  

Једна мала маца већ сатима спава, 

мора да се напила, па је боли глава. 

Узела је сека марамицу малу 

и својој је маци повезала главу. 

Донела је тањир, сипала јој млека 

и почела да прича маци мала сека. 

Немој, мацо, више пити кад ти каже сека, 

глава неће да те боли ако пијеш млека. 

Исидора Бабић IV1 
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Зима  

''Мрзим зиму'', 

рекла би моја баба. 

''Што је досадна ова зима'', 

каже мој тата. 

''Како је дивно и романтично'', 

сањари мама. 

Снег је пао, стазе завејао. 

Дошла зима и у наше село, 

па сад сви облаче 

зимско одело. 

Деда стари бунду је навукао, 

у шуму се спустио 

и дрва довук'о. 

Бака ломи гранчице, 

у шпорету ватра пуцкета, 

на кући се оџак дими, 

у лонцу купус крчка. 

Стрика кува ракију 

у земљаном ћупу 

мачка се шћућурила 

и чека миша на рупу. 

Зима је свима показала зубе, 

ветрови хуче као да свирају 

трубе. 

Поља и долине прекрио снег 

бели, 

свако се дете весели, што пре 

на санкање жели. 

У долини речица окована ледом 

по њој клизе деца неким 

чудним редом. 

Брда бела, грање бело, како је 

идилично моје село. 

Алекса Тришић IV1 

 

 

 

 

Ок т о б ар с к е  б о ј е  у  м ом  к р а ј у  

Кад је зелена, летња књига прелистана, прочитана и препричана, октобар је 

решио да одбаци њене старе листове. Цела природа је обојена палетом боја. Где год 

погледам шаренило. Октобар је са зелених шума и ливада скинуо капуте и обукао сада 

нове жуте. Једино бор и јела не остају без одела. По увелој трави опало лишће прави 

шарени ћилим, по њему газе животиње док траже храну. 

Небо је прошарано сивим облацима који покушавају да сакрију сунце. 

Црвене и жуте руже прекриле су двориште и као да ме моле да их уберем и ставим у 

собу. У воћњацима, богатим зрелим плодовима, висе црвене, жуте и зелене јабуке, а 

весела дечија галама се чује на све стране и непрестано траје. 

Стигао је октобар и донео најлепше боје. 

Лазар Илић IV1 
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Пролеће  о к о  м ен е  и  у  м ени  

Прошла је хладна зима, сад је лакше нама свима. 

Ливаде препуне цвећа, стигле су ласте, весници пролећа. 

Шума радосно стоји у у својој новој зеленој боји 

По дрвећу птичице гнездо граде, у баштама људи поврће саде. 

Свуда жагор веселих птица, песма славуја, цвркут сеница. 

Сунчеви зраци весело се смеју, ратари њиве лагано сеју. 

Све мирише, нема суморне кише, шарени се цвеће, стигло је пролеће. 

Пчелице своје кошнице роје, животиње младунце броје. 

Ја сам срећна, трчим, лакше радим и учим. 

Све и у мени цвета, више ми ништа не смета. 

Ивана Јекић VI1 

С ти г а о  ј е  м а ј  

Стигао је месец мај у мој крај и као да је рај. 

Сунце јаче греје и са децом се смеје. 

Лептирићи плави у зеленој су трави. 

Снег више не пада, сунце сада влада. 

Стигао је месец леп, усрећио читав свет. 

Алекса Тришић IV1 

Црвени  к р с т  

Црвени крст је кућа већа 

у њој се дели само срећа. 

У тој кући раде добри људи, 

тамо нико није лоше ћуди. 

Ту адресу зна свет цео 

ту се чини добро дело. 

Радници раде све боље и боље, 

јер помажу с много воље. 

Црвени крст помаже свима 

има га у свим крајевима, 

и то на начина више 

да се туга са лица избрише. 

Јована Жмурић IV1 

По с т ани  д а в ал ац  к р ви  

Кад будем мало већа 

шта ћу да урадим знам 

Храбро ћу руку да пружим 

и крв ћу радо да дам. 

Чика доктор ће да зна 

коме ће крв да да. 

Болесноме, јасно,  

одмах да не буде касно! 

Желиш ли и ти медаљу части, 

да си у нечему први, 

помисли на оне који пате 

и постани давалац крви! 

Признање веће не можеш 

стећи, нити освојити. 

Када нечији плач у смех претвориш 

вечни ћеш шампион бити! 

Исидора Бабић IV1 
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Ј а  г л е д ао  с ам  С у нц е  н а  и с т о к у  

Био сам са породицом у Грчкој, на Халкидикију, у месту Полихорно. То је 

мало, мирно место, дивно за одмор. Био је август, крај августа. Ми смо се забављали, 

купали, играли. Првих дана сам сам се само одмарао и устајао касно. Једног дана сам 

одлучио да пораним и гледам излазак Сунца на мору, да видим какав је то призор. 

Пробудио сам се рано, изашао на терасу и чекао. Напокон, ево га. Сунце излази, види 

се одсјај у води као у заљубљеним очима светлуцави сјај, као да говори: ''Ево га 

Сунце, можемо да започнемо дан''. Било је као у бајци, седео сам, посматрао и то је 

било нешто што ћу довека памтити. Птице су летеле, све је било умирујуће. 

Зазвонио је телефон, погледао сам, било је време за почетак школе, био је 

1. септембар. Насмејао сам се и помислио како су сви у разреду сада сморени, а ја 

уживам овде. 

Филип Гајић VII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ј а  г л е д ао  с ам  С у нц е  н а  и с т о к у  

Ах, дивног ли призора, рађење новог дана, блиставог Сунца које буди и 

враћа живот. Сваког дана изнова на истоку се појављује пламичак црвени и прелази у 

огромну лопту бљештаве светлости. Ретко виђамо тај очаравајући призор, али се ја 

сећам једног. 

Био сам мали и имао кошмар из ког сам се пробудио раније. Био сам 

уплашен и нисам могао да заспим. Не знам колико је било сати. Моју собу је обасјао 

зрачак светлости и моје очи су заблистале. Малом зраку су прискочили други зраци у 

помоћ и сви заједно натерали велику сенку мрака у повлачење. Дрвеће је сијало, тепих 

траве прекривен росом шљаштио. Пламен на истоку је растао. Осетио сам узбуђење, 

нестрпљивост, неизвесност. Тада се појавио наранџасти полукруг и растао и постао 

круг и одбијао је мој поглед као да се стиди. Заборавио сам на кошмар, нежни зраци су 

ме брзо успавали. Кад сам се пробудио Сунце је било изнад куће. 

Никола Павловић VII2 
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О ,  к а к о  д и вн о  мирише  б а г р ем  

Једно свеже, пролећно јутро. Пробудила сам се. Птице су цвркутале на 

ораху испред куће. Тата ме је звао да идем са њим и помогнем око пчела, јер деда није 

био код куће. Спремила сам се, узела шешир и села у ауто. Стигли смо на ливаду на 

којој тата држи пчеле. Пространа је, пуна дивљих јагорчевина и белих рада. Око 

ливаде пуно багремова. Одатле пчеле узимају полен и праве мед. Помогла сам тати и 

кад је отишао да провери нуклеусе, то су помоћне кошнице из којих се обнавља рој, 

села сам на клупицу испод лешника. 

Јутарњи поветарац је носио миомирис багрема, пријатан и скоро 

успављујући. Тата ми је донео парче саћа пуно меда. Сео је поред мене и обоје смо 

уживали у дивном призору. Пчеле су летеле на све стране, багреми љуљали гране, 

јагорчевина је отворила цветове. ''Како дивно мирише багрем'', рекао је тата. 

Вања Вујиновић VII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ,  к а к о  д и вн о  мирише  б а г р ем  

После дуге, досадне зиме стигло је пролеће. Све буја, цвета, све је зелено. 

Пошла сам у шетњу. Ветар носи мирисе, прија, убрзо сам се сместила испод једног 

багрема. Легла сам на траву и погледала горе. небо је било плаво и са покојим 

облачком, а крошња багрема пуна лепих белих цветова. 

Лежала сам и све ми је било лепо, пролеће је моје омиљено годишње доба, 

сигурно зато. Али, има ту још нешто, пролеће јесте дивно, али ове године ми се чини 

још лепше. Осећам да и у мени буја нешто, неко велико дрво као да није са овога 

света. Па хоће да се пробије и шири, па се мигољи, све му нешто није право, а опет, 

срећно је. 

И пожелела сам да потрчим, да полетим, да се заједно са његовим гранама 

винем међу оне беле облачиће, да се сместим на један и сањарим док ме носи небом. И 

желим да плови брже, најбрже што може, желим узбудљиву вожњу. Чекај! Брзо, или 

споро? Поспано, или узбудљиво? Најбоље је да се вратим у крошњу. Не знам шта бих, 

то је просто тако. Ни ово дрво у мени не зна шта хоће. Нема појма. Крене на једну 

страну, па се нагло окрене и пође на другу. Напред – назад, лево – десно, мада ни то 

није лоше, уствари баш је диван осећај. Баш у мени дешава се нешто посебно, 

другачије, фантастично. 

О, Боже, што дивно мирише овај багрем! 

Теодора Жижак VII2 
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Сан  

Ноћас сам сањала тебе 

и твоје усне вреле, 

како их моје љубе, 

слатке ко јагоде зреле. 

Срце је куцало јако 

усне су дрхтале моје, 

грлили смо смо се страсно 

а дланови нам се зноје. 

Те твоје сјајне очи, 

збуњено су ме гледале, 

а моје срце и усне  

свом душом су ти се предале. 

Говорио си ми речи, страсне, 

нежне као јесење кише, 

а моје срце те је волело, 

све више и више. 

Осврнух се око себе, 

а из ока суза је потекла, 

клизила је низ образ, 

мала, блистава, врела и 

паде ми на длан, а онда  

потекоше још њих, јер  

схватих да је то био само 

само сан. 

Јована Несторовић VIII1 

 

 

Љуб ав  

Љубав је реч од пет слова, 

љубав је сан свачијих снова. 

Љубав је нешто лепо и сјајно, 

љубав је све што нас спаја. 

Љубав је река без краја, 

љубaв је страсна, јака и дивна, 

љубав треба свако да има. 

Љубав је баш чудна ствар, 

љубав је просто божји дар. 

Јована Несторовић VIII1 

Срећа  

Срећа је своје златне нити уплела у моју косу 

подарила ми расцветале руже 

и далеко од мене сломила свеле латице, несрећу и плач. 

И сада ведро корачам стазом живота 

хитам из детињства у младост, 

ја знам само за песму, за љубав, снове и радост. 

Јована Несторовић VIII1 
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Мо ј е  д е т ињс т в о  

Испуњена сам пукотинама својих мисли, сећања, 

успомена и наде у лету кроз детињство моје. 

Има пуно тајни, туге, али и вере у живот 

и радости и среће у лету игре и дечијим сновима. 

На мом лицу је осмех, а у свесци стихови, 

у њима су осећања, бриге и моји другови. 

Слађана Стевановић VI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биле  с мо  р а до зн ал е  и  с м ел е  

Дан је био сунчан, леп и хладан, био је април. Очекивала сам сестру 

Мирјану да дође. Загрлиле смо се и изљубиле. Имале смо толико тога да кажемо једна 

другој, али су нас родитељи стално прекидали. Одлучиле смо да се прошетамо. Ишле 

смо малим сокаком и виделе смо напуштену, страшну кућу. 

Биле смо радознале и упутиле се у кућу. Кад сам затварала капију, ухватили 

су ме жмарци. Попеле смо се на терасу и сестра ме је наговорила да отворим врата. 

Ставила сам руку на кваку, била је ледена. Врата се нису померала. Видела сам поред 

кваке разбијено стакло, увукла руку и ухватила кључ са унутрашње стране, окренула 

два пута и врата су се отворила. Ушла сам у кућу, а за мном Мирјана. 

У ходнику је био велики орман из кога је испадала одећа. Иза ормана су 

била врата, а иза њих прашњава собица. На поду су били шприцеви, уза зид кревет, на 

средини улегнут, преко пута њега шипка са завесом. У радном столу смо нашле папире 

и судске пресуде умрљане крвљу. Тресле смо се од страха, али смо наставиле да 

истражујемо. Ушле смо у мало купатило и виделе лавабо пун крви, осушене. Помислиле 

смо да се ту десило убиство. 

Истрчале смо напоље, побегле из сокака. Нисмо смеле да кажемо 

родитељима шта смо виделе, биле смо сувише уплашене. 

Радозналост може бити мана, могло је свашта да се деси у тој кући. Треба 

бити храбар и радознао, али не превише, јер можете сазнати нешто што не желите и 

што ће вас мучити целог живота. 

Бранка Максимовић VIII2 
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Радионица 
 

Социјалне вештине 

представљају социјално 

прихватљива, научена по-

нашања која омогућавају 

појединцу да остварује 

интеракцију с другима на 

начине који доводе до 

позитивних и избегавања 

негативних реакција. То 

су: позитиван стил пона-

шања према другима, 

емпатија, партиципација, 

пружање подршке, пошто-

вање правила, свест о 

последицама свог пона-

шања на друге, социјална 

независност, толеранција 

на фрустрацију, правље-

ње компромиса у кон-

фликтним ситуацијама, 

иницирање комуникације, 

преузимање вођства у 

активности. 

Данас је став да 

унапређивање социјалних 

вештина ученика треба 

остваривати у оквиру 

школског рада са свим 

ученицима неког одеље-

ња, или само са оним уче-

ницима за које се одреди 

да им је то потребно. Реа-

лизатори могу да буду 

наставници, педагози, вр-

шњаци. Наставници треба 

увек на часовима да 

подстичу позитивно соци-

јално понашање 

Једно од врло 

важних социјалних вешти-

на је слушање. 

Тражење помоћи је 

такође социјална вешти-

на. Она подразумева да је 

неко проценио да не може 

сам у одређеним потеш-

коћама да нађе излаз. Ни-

је срамота тражити помоћ 

без обзира на године и 

образовање. Тражење по-

моћи није знак слабости 

већ зрелости и одговор-

ности онога ко тражи 

помоћ. 

Суочавање са стра-

хом и неуспехом је још 

једна социјална вештина. 

Децу треба учити да су 

неуспеси саставни део 

живота и догађају се сва-

коме. Решавање проблема 

такође припада скупу 

социјалних вештина. У 

сукобу између родитеља и 

деце пажњу требa пре-

усмерити на проблем, а не 

на то ко је у праву. Битно 

је разрешити проблем 

тако да обе стране буду 

задовољне решењем и да 

нема победника ни губит-

ника. Овакав начин реша-

вања конфликта млади би 

требало да науче да при-

мењују у односима са 

својим вршњацима. 

Емоционална инте-

лигенција је скуп емоци-

оналних вештина које 

помажу да се лакше 

носимо са свакодневицом, 

то је животна мудрост. 

Емоције су у про-

шлости биле природна 

заштита: страх нам пома-

же да избегнемо опасност, 

да се не повредимо, уз 

помоћ љутње лакше 

савладавамо препреке. У 

случају наших предака 

све је било једноставно - 

емоције су се активирале 

у правим тренуцима. Но, 

данас, љутња се активира 

у саобраћајним гужвама, 

гледањем телевизије и за 

време играња видео игри-

ца. Природа није предви-

дела овакав начин живота 

и емоције нас често збу-

њују, па и ометају. 

Бити емоционално 

интелигентан значи умети 

да контролишеш импулсе, 

да јасно комуницираш, да 

решаваш проблеме и ра-

диш са другима, уствари, 

да поседујеш социјалне 

вештине. 

 

Јасмина Ковачевић, 

педагог 

 

 

Радионица Соци-

јалне вештине и емоци-

онална интелигенција 

је ове школске године 

требало да помогне 

ученицима да разреше 

неке проблеме понашања 

у школи. Педагог је са 

ученицима шестог разреда 

разговарао о тим пробле-

мима и помагао да на 

прави начин испољавају 

своја осећања и решавају 

сукобе. Библиотекар је 

упутио ученике на писање 

о тим проблемима и осе-

ћањима које имају и тако 

су настали радови на тему 

Моје одељење, неки пот-

писани, а неки анонимни. 

 

Слађана Галушка 
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Мо ј е  о д ељење  

Моји родитељи кажу да смо сложни, али ми се стално цинкаримо и то 

највише мрзим. Док смо били млађи, били смо мирнији и сложнији, сада стално свађе и 

туче. Педагог и помоћник директора стално улазе у нашу учионицу, па смо их веома 

добро упознали, а они нас. Већ је мај и једва чекамо да се овај шести разред заврши. 

Једино смо били добри на екскурзији, лепо смо се провели, шалили смо се и онда сам 

помислила да ћемо се следеће години стварно поправити. 

Александра Ђорђевић VI1 

 

Мени је некад у школи забавно, а некад не, нарочито у време писмених и 

контролних. Већ је 12. мај, а ја имам две јединице. Ове школске године нисам се ни са 

ким потукао. Мој однос са друговима је добар, али треба сви да поправе своје 

понашање. Стефан Јовановић цепа свеске и књиге, псује на часовима и глупира се. Мој 

разред одлично познаје педагога, сваког дана је код нас. Мислим да је школа супер, 

али бих волео да имамо више часова физичког и музичког. 

Немања Пауновић VI1 

 

Мени је забавно у школи кад имамо физичко и неке часове напољу. Мени је 

забавно кад имамо музичко, информатику, техничко и систематски преглед. Није 

забавно кад имамо писмени и контролни и кад имамо математику. Не волим кад идем 

код педагога. Волим кад је моја слава, па не идем у школу и кад је распуст. Волим да 

идем у школу ради другара, неки пут волим школу ради школе, а највише волим кад у 

школи немамо часове. Прошле зиме смо се играли на разбоју Душан, Стефан, Немања, 

Зоран и ја. Ја сам ходао по пречкама, а остали су се јурили и мене случајно гурнули, ја 

сам пао и онесвестио се. Убрзо сам се повратио и пошао у ВЦ и поново пао. Дошле су 

наставнице биологије и физике и моја сестра и Раша из седмог разреда, и одвели ме у 

амбуланту. Падао је снег. Дошла је и хитна помоћ и кад смо стигли у Ургентни центар 

чекао ме је отац. Снимали су ме, нигде није напрсла лобања. Био сам тамо до мрака. 

Кад сам стигао кући, моја мајка је плакала. 

Никола Косанић VI1 

Ближи се крај школске 

године, има писмених зада-

така, контролних, одговара-

ња. А онда и бежања са 

часова, углавном за дечаке. 

Волим да идем у школу због 

другова. Учитељица нам је 

говорила да треба да будемо 

сложни и да се не свађамо. 

Неки ђаци се не понашају 

лепо, туку се и угрожавају 

све око себе. Сви нас питају 

како да решимо тај проблем, 

наставници траже да нам се 

смањи оцена из владања, 

али има ученика који се и 

тада не смирују. Требало би 

да сви помогнемо тим учени-

цима и да будемо мирни и 

срећни у школи. 

 

******* 

Једва чекам да више не идем у школу. У мом одељењу има пуно деце која не 

воле школу баш као и ја. Наставници морају сваког часа да опомену неког ђака или 

чак и пошаљу код педагога и директора, а они онда позову родитеље. Моји другови 

воле да се туку, јуре по учионици, вичу, играју лоптом, а девојчице само да оговарају и 

причају о дечацима што мене нервира. У школи сам много научила и још ћу учити. Али 

многи ђаци треба да поправе оцене и понашање, јер има пуно јединица, а понашање 

нам није примерно. Ја бих волела да све буде боље и да будемо добра и паметна деца. 
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******* 

У мом одељењу се стално неко туче, па се помире и друже, а после пет 

минута опет свађа. Педагогицу одлично познајемо, дође да нас опомене и изгрди. На 

часу француског неки дечаци зову Хитну помоћ и Полицију. На часу енглеског цепају 

књиге и странице које их не интересују. Час физике не волим, наставница много тражи, 

а тежак је то предмет. Ове школске године ја сам покварила успех, била сам врло 

добра, а сад добра. Још мало па ће крај школске године, а ја морам да поправим оцене. 

Трудим се, али кад желим да одговарам, или нешто ново радимо, или ја нисам у школи. 

******* 

Сви смо увек насмејани, неки стално праве глупости, па се смејемо. Да није 

тога школа ми не би била занимљива. Сви смо попустили што се тиче учења. Имамо 

гомилу кечева. Понашање нам је грозно. Наставницима највише смета што смо стално у 

ходнику. Једва чекамо крај школске године. неки ће отићи у седми разред, а неки ће 

поново ићи у шести. 

******* 

Многи неће поверовати, али ове школске године није било много проблема у 

нашем одељењу. Било је шала, а њих људи погрешно схватају, па направе праву 

катастрофу и пометњу. 

За нас кажу да смо 

неваспитани, а ми смо 

само несташни, мада 

понекад претерано. И 

поред тога ми смо врло 

сложни. И многи у 

одељењу су зрелији и 

схватају ствари које пре 

нису разумели. Никада 

није било зависти и 

љубоморе, нити лоших 

ствари, али било је пле-

менитих. 

Кад некоме треба 

помоћ сви се труде да 

помогну. Кад је у наш 

разред дошла Милица, 

скоро да је нико није 

прихватио како треба. 

Било је и увреда. После 

неког времена сви су 

схватили да треба да јој 

помогнемо и да је 

подржимо. И увек знамо да кажемо  ''Хвала'' и ''Извини'', заправо смо паметни и 

племенити. Несташлуци нису ништа лоше, јер то и нису прави проблеми. Ми смо прави 

другови и поштујемо туђе мишљење. 

Тамара Живановић VI2 

 

Моје одељење је ове године све боље. Ја сам била немирна, понекад сам се 

свађала са наставницима, али нисам причала ружне речи. На неким часовима сам 

мирна, а на некима не могу да се контролишем. Волим да трчим по учионици и по 

ходницима. Нисам баш добар ђак. Поштујем наставнике, али кад ме неко изнервира, ја 

волим да узвратим. Волим ово одељење, јер је добро и сложно. Нема много насиља и ја 

помажем свакоме кад треба. Као разред понекад смо некултурни. Не волим оне који 

вређају и подсмевају се другима. Не волим оне безобразне, баксузе и незахвалне. 

Јелена Грујић VI2 

 

Неки наставници кажу да смо најгори разред у целој школи, али то није 

тачно. На физичком се неки потуку, али то нема последица. Ми смо и племенити и 

међусобно се помажемо. Кад је писмени једни другима бацамо пушкице, радимо 

задатке. 
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Осмаци 2010. године 

Опраштамо  с е  и  с т р ашно  д у г им  к о р ацима  о дл а з имо  у  с в е т  

Најлепши део живота је детињство. Тада још нико не познаје прав, суров 

живот, већ је све лепо као у бајци. Детињство има неколико делова; прво кад смо у 

колевци, па кад учимо прве кораке, кад нам порасту зуби, кажемо прву реч и кад 

кренемо у школу. 

У школи срећемо много деце, различитих особина и нарави. У почетку је све 

необично и тешко, а кад се боље упознамо заједно се играмо, свађамо, тучемо и 

плачемо. Реч другарство нам није баш јасна, не умемо да одредимо праве пријатеље. 

Али смо у одељењу сви заједно, као једно, и делимо проблеме. У школи се поред 

књишког знања науче и неке друге ствари. Тужна сам кад помислим да ћу оставити 

своју школу, малу, али мени важну, своју клупу, наставнике, другове. Понекад сам 

љута што не могу да се вратим и поново пођем у ту школу. 

А кад завршимо основну школу више нисмо деца. Помисао да ћу изаћи и 

прескочити последњи степеник и бити међу старијима није ми пријатна. Тај свет, пун 

проблема и брига, чека и мене. Желим да сам и даље дете, али детињство налик на 

најлепши и најмириснији цвет ће ускоро увенути. 

А живот иде даље, моји кораци су дуги и тешки и плаше ме. 

Јована Симић VIII2 

Збо г ом  м о ј и х  п е т н а е с т  г о дин а  

Седим у клупи задубљена у мисли, бројим године, разреде, другове. Много 

је времена прошло, а чини ми се да сам јуче пошла у први разред. Заједно смо осам 

година у добру и злу. Подносили смо грдње и неправде, понекад смо се свађали и 

мрзели, али је било и лепих тренутака које ћу памтити целог живота. Ишли смо истим 

путем, спајају нас многе ствари, заједно смо одрастали. 

А сад се растајемо, помислим на то и крену ми сузе. Живот води на 

различите стране и шта ако се више не видим са драгим особама и ако их видим да ли 

ћемо се загрлити и изљубити, или ћемо само проћи једни поред других. 

Престајемо да будемо само немирна деца и улазимо у свет одраслих. 

Налазимо се на раскрсници са безброј могућности и питамо се куда да кренемо. 

Плашим се шта ће бити ако изаберем погрешан пут, слепу улицу. Да ли ће 

бити времена да се опет вратим на раскрсницу? 

Јована Петровић VIII2 
 

 

 

 

 

 

Опраштамо  с е  и  с т р ашно  д у г им  к о р ацима  к р ећемо  у  с в е т  

Детињство, најлепши период живота, прође у основној школи са добро 

познатим друговима и наставницима. Прошли смо одрастање и пубертет и време је да 

свако крене својим путем Сви ће моји другови остати у мом срцу, сви несташлуци у 

сећању. Сваки школски дан је био леп и значајан на свој начин. Свађали смо се, 

смејали, било је симпатија, досадне дане смо чинили узбудљивима. 

Посебно драге успомене везане су за екскурзије, за време без обавеза 

проведено заједно, за уживање. У аутобусу играмо разне игре, причамо, смејемо се. 

Зашто морамо отићи од драгих особа, да ли ћу их поново срести, и насмејати 

се и причати са њима. Ништа не могу променити, као ни моји вршњаци. Надам се да 

ћемо остати пријатељи, можда нас судбина некад поново споји, јер свет је ипак мали. 

Зорица Добрић VIII2 
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Ђак  г е н ер аци ј е  

Ученик генерације школске 2009/2010. године је Ана Тесла, ученица VIII2 и 

са њом је за читаоце ''Чаролија'' разговарала Теодора Жижак, ученица VII2. 

• Одличан си ђак од првог до осмог разреда. Како си то постигла? 

Постићи одличан успех до четвртог разреда је било 

лако, али одржати до осмог баш и није било. Градиво је оби-

мније и теже, али сам се трудила и радила, а резултати су ту. 

• Како учиш и који је твој савет ђацима? 

Битно је прво направити план учења, а друго, важно је 

редовно учити. Кад не бих све научила дању, будила бих се ноћу 

да учим, али то вам не препоручујем, јер ћете се осећати уморно 

и нећете моћи да пазити на часовима следећег дана. А пажња на 

часу је трећа важна ствар ако желите добре оцене. 

• Шта је највећи мотив за учење и одличан успех? 

Мотив су моји пријатељи из разреда, такође одлични 

ученици. Знам и да ћу ако имам добре оцене моћи да упишем 

добру средњу школу. 

• Шта ћеш уписати? Где видиш себе за пет година, а где за десет? 

Нисам сасвим сигурна, вероватно ћу уписати економску школу. За пет 

година видим себе на Економском факултету, а за десет ћу бити дипломирани 

економиста са добрим радним местом. 

• Да ли поред учења имаш времена за хоби, рекреацију...? 

Увек имам времена и за школу и за друге ствари. Обожавам тенис и сваког 

дана одиграм бар једну партију тениса. 

• Која је твоја порука, зашто треба учити? 

Знање и успех који се постигну у основној школи свима је потребно и увек 

ће користити у даљем школовању и у животу, наравно. 

Теодора Жижак VII2 

Профе с и он алн а  о ри ј е н т ац и ј а  

Педагог је урадио анкету за избор занимања са ученицима осмог разреда и 

објаснио им шта је све потребно за упис у средњу школу. Осмаци нису још увек 

сигурни које их занимање интересује, па им је педагог саветовао да су све школе 

добре ако ће омогућити стицање знања и налажење посла и да треба да буду свесни 

својих реалних могућности и способности и определе се за школу која ће за њих бити 

најбоља. Неки су ученици урадили тест о професионалним интересовањима да би 

сазнали више о својим 

склоностима. 

Ученици осмог 

разреда су посетили 

средње школе у Сопоту и 

упознали се са условима 

рада и образовним про-

филима за следећу школ-

ску годину. У Економској 

школи су видели кабинете 

за финансијско пословање 

и учионице за смер 

туризам и трговина. У 

Машинској школи су 

видели радионицу где се 

изводи практична настава 

и кабинет у коме се раде 

програми за ЦНЦ машину 

(по упутствима корисника 

компјутер наводи машину да обрађује метал или неки други материјал на одређени 

начин). 
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Сто година обележавања 8. марта 
 

Библиотекар и наставник историје су 

разговарали са ученицима петог, шестог, седмог 

и осмог разреда на тему 8. марта и обележавању 

стогодишњице одлуке о прослави овог дана и 

тежњи жена да имају једнака права као и 

мушкарци. Ученици су казали своја запажања о 

равноправности жена и мушкараца, у породици, 

у друштву, на послу, у медијима. Наставници су 

им предочили да и даље жене не могу свуда да 

остварују своја права једнако као мушкарци и да 

осим законских прописа треба мењати и ставове 

људи о једнакости и различитости мушкарца и 

жене. Ђаци су кроз примере из своје околине 

причали о темама: ко је јачи пол, да ли постоји 

подела послова на женске и мушке и, шта се 

очекује од дечака и девојчица у понашању и 

како заиста постићи једнакост. 

 

Историјски преглед 

Идеја за обележавањем међународног дана 

жена појавила се први пут почетком 20. века у 

доба индустријализације и економске експанзије 

која је често доводила до протеста због лоших 

услова рада. Жене запослене у индустрији одеће 

и текстила су јавно демонстрирале 8. марта 1857. године у Њу Јорку. Текстилне 

раднице су протестовале због лоших услова рада и ниских плата. Демонстрације је 

растерала полиција. Те исте жене су основале синдикат два месеца касније. 

Протести 8. марта догађали су се и следећих година, од којих је најпознатији 

био 1908. године када је 15.000 жена марширало кроз Њу Јорк тражећи краће радно 

време, боље плате и право гласа. Године 1910. прва међународна женска 

конференција била је одржана у Копенхагену у организацији Социјалистичке 

Интернационале те установила „Међународни 

дан жена“ на предлог славне немачке 

социјалисткиње Кларе Цеткин. Следеће године 

је Међународни дан жена обележило преко 

милион људи у Аустрији, Данској, Немачкој и 

Швајцарској. На почетку Првог светског рата 

жене широм Европе су 8. марта 1913. одржале 

демонстрације за мир. 

Демонстрације поводом Међународног 

дана жена у Русији биле су први стадијум руске 

револуције. Након октобарске револуције, 

бољшевичка феминсткиња Александра Колонтај 

наговорила је Лењина да 8. март постане 

државни празник, и током совјетског раздобља 

се користио за обележавање "херојства 

радница". 

На Западу се Међународни дан жена 

углавном престао обележавати 1930-их, због 

тога што га повезују с комунизмом. Међутим, 

1960-их су га поновно почеле славити 

феминисткиње. Године 1975. која је проглашена 

Међународном годином жене, УН су службено 

почеле обележавати Међународни дан жена. 

У Србији се на овај дан прода пуно цвећа, слаткиша, шминке, накита... 

Наши ђаци су и ове године за 8. март наставницама донели цвеће, а својим 

мамама, сестрама и бакама спремали колаче. 
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Екскурзије 
 

Ученици наше школе су у мају ишли на екскурзије, нижи разреди у 

Аранђеловац и Тополу, обишли су Рисовачку пећину и Маузолеј на Опленцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици са учитељицом на месту где је договорено да почне Први српски 

устанак у Марићевића јарузи. 
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По с е т и ли  с мо  

Дуго очекивана екскурзија, два месеца размишљања о друговима из Иванче. 

Осам је сати, почиње. Из Малог Пожаревца кренули смо у Бранковину, познату по 

породици Ненадовић. Име је добила по неком Бранку који се тамо доселио. Копајући, 

он је упао у подрум вина и морао је да дозове комшије. Викао је и онда се чуло 

''Бранко, вино'' и тако је село добило име Бранковина. Тамо смо чули причу о породици 

Ненадовић, а онда је почела киша, па смо отишли у Ваљево. Посетили смо Муселимов 

конак где су држани Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин до сече кнезова. Имали смо 

слободног времена и дружили смо се и играли. Ручак, па даље пут до Струганика где је 

родна кућа војводе Живојина Мишића. Пут је био лош, а свуда около њиве. Док смо 

чекали човека који је требало да нам прича о војводи било је забавно. После смо 

отишли у Бању Врујци, видели смо извор минералне воде, добре за реуму. Куповали 

смо сувенире и шетали се. У повратку у аутобусу смо певали. Било је занимљиво и ова 

екскурзија ће остати у мом памћењу. 

Ивана Станковић VI2 

 

Ученици петог и шестог разреда били су у Бранковини, посетили су гроб 

Десанке Максимовић, и наставили ка Ваљеву, Струганику и Бањи Врујци. Било је 

времена и за међуодељенске фудбалске утакмице, дечаци V1 против V2 и VI1 против 

VI2, док су девојчице навијале, или обилазиле радње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици седмог и осмог разреда посетили су Раваницу и Врњачку Бању, 

шетали се на Копаонику, а другог дана били су у Крушевцу и у цркви Лазарици у којој 

се причестила српска војска 1389. године пред Косовски бој. 
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Дан школе 
 

У школи је 22. маја прослављен Дан школе у присуству ученика, родитеља, 

наставника и гостију. Ученици су извели пригодан програм, директор је похвалио 

ученике који су освојили награде на општинским и градским такмичењима за успешан 

рад. Спортске игре и одељенска такмичења су била највеселији део прославе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор је посебно истакао успешну сарадњу школе и локалне заједнице и 

учествовање наставника и ученика на манифестацијама и конкурсима, као и постигнуте 

резултате. 

Ликовни радови 

Анђеле Илић V1 

и Теодоре Мар-

ковић V1 су били 

у најужем избо-

ру на конкурсу 

''Лет кроз де-

тињство'' Би-

блиотеке града 

Београда и изло-

жени су у Етно-

графском музе-

ју. На конкурсу 

Општинског ве-

ћа Сопот ''Све 

што ми треба је 

љубав'' награде 

су освојили: 

Милица Бајић 

III1, Ана Марија 

Марковић III1, 

Урош Божанић 

III1, Теодора 

Жижак VII2, Душан Симић VII2, Андријана Станковић VI2 и Сара Павловић VI2 за 

литерарне радове и Невена Стевановић VIII1, Дејан Кувекаловић VII1, Лука Гајић V2 и 

Тамара Бећирај V2 за ликовне радове. На Мајском ликовном конкурсу Центра за 

културу Сопот на тему ''Полетање'' школа је добила награду за најбоље ликовне 

радове, а група ученика из VII2 прву награду за видео рад. 
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Момо Капор 1937. – 2010. 
 

Рођен је у Сарајеву 1937. године, дипломирао сликарство на београдској 

Академији ликовних уметности. Рекао је: "Верујем да сам написао 40 књига, од којих је 

20 романа. Остало су збирке прича, путописа и 

хроника, на пример о блокади Београда или ‘Хало 

Београд’, која говори о нашим наравима. ‘Водич 

кроз српски менталитет’ на енглеском језику је 

већ дуго на листама бестселера и доживео је 

неколико издања. То је моја једина књига коју не 

могу да прочитам јер не знам толико добро 

енглески." 

Капорове књиге превођене су на много 

језика, а његови романи "Уна" и "Књига жалби" су 

екранизовани. Капор је каријеру започео на 

страницама НИН-а још 1967. године и у њему је 

писао годинама. "Фолиранти'' су његов први 

роман, објављен 1975. који га је у самом старту 

устоличио као "бунтовника с разлогом". Објављи-

вао је колумну у женском часопису "Базар", а 

девојке су због потписа "Ана" биле уверене да их 

пише њихова вршњакиња. Годинама касније 

открило се да је аутор био мушкарац, Момо Капор, 

а колумне су сабране у књигама "Белешке једне 

Ане" и "Нове белешке једне Ане". 

Капор је и аутор многих документарних 

филмова и телевизијских емисија, а по његовим 

сценаријима снимљено је неколико дугометражних филмова – "Бадеми с ону страну 

смрти", "Банкет", "Валтер брани Сарајево", "Џоли џокеј", "Крај викенда". 

Момо Капор о пубертету: 

''У моје време, док још није био пронађен пубертет, нисмо ни знали да смо у 

кризним годинама. Стискали смо прстима приштиће по лицу и мазали косу 

брилијантином. Можда смо се и осећали помало необично, али нико није смео да 

призна да је у пубертету, а још мање су то примећивали наши родитељи, којима је 

било главно да смо сити и обувени. 

На једног мог пријатеља, Далматинца, викао је отац,а он се бранио: 'Ћаћа, 

немој викат' на мене! Ја сан у пубертету'. 'Буди ди оћеш', одговорио је отац, 'само да си 

ми до десет ури дома!' Данас дечаци и девојчице излазе из кућа у то време. 

Да ме питате како сам преживео пубертет и остао здрав и читав, заиста вам 

не бих умео објаснити. Данас је лако бити у пубертету. Према деци у том прелазном 

периоду понашамо се на научној бази, као према малим пацијентима. Сви се брину да 

им не остану трауме. Псссст! Он је у пубертету.'' 

Момо Капор о новинарима: 

''Данас се новинари као у каквом инкубатору рађају неприметно у 

компјутерима. Свако може да издаје сам своје новине, свако је осамљен изнад 

тастатуре свог компјутера. 

Признајем, припадам оном поколењу које не уме ни да га укључи, а и да ми 

то пође за руком из екрана ће поврвети гомиле енглеских скраћеница и знакова. 

Невероватно, нови дечаци и девојчице играју се са њима без муке. За разлику од нас 

они нису видели свет нити га осетили под ђоновима својих ципела али мање - више сви 

знају енглески који ми до краја никада нисмо научили.Како се то догодило? Вероватно 

оних година када су два магична слова заменила све остало и освојила свет – ОК. Она 

су отерала у заборав чак и наше прастаро традиционално БРЕ. Данашњи дечаци, може 

се рећи, су углавном сањари који живе у виртуелном свету. Они знају сваки њујоршки 

угао улице и авеније, све оркестре и сва места у моди, али само не знају како је то 

остати тамо без долара у џепу. У њиховим сиротим собичцима расцветава се са екрана 

и светли велики свет кроз који пролазе, луњају кроз њега, мувају се и као да живе 

тамо све док не угасе компјутер, а из таме се појави поново мирис киселог купуса и 

запршке.'' 
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Марк Твен 
 

Ове године се навршава 100 година од смрти Марка Твена и 125 година од 

првог издања романа ''Доживљаји Хаклбери Фина''. 

Марк Твен, најславнији хумориста Северне Америке, чије је право име било 

Самјуел Лангхорн Клеменс, родио се 1835. године у сеоцу Флориди (држава Мисури) у 

сиромашној трговачкој породици. Убрзо се породица преселила у месташце Ханибал, 

на реци Мисисипи. У том необичном насељу свакојаких белаца и доброћудних црначких 

робова, чупави и несташни дечак провео је најлепше дане свога живота. Позната су му 

дела "Живот на Мисисипију", "Доживљаји Хаклбери Фина", "Краљевић и просјак", 

"Јенки на двору краља Артура", 

али је светску славу стекао 

романом за децу "Пустоловине 

Тома Сојера". У њему је Твен 

оживео успомене из свога 

детињства. Несташни јунак 

овог дела, Том Сојер, растао је 

у истим условима као Твен. Све 

Твенове личности заиста су 

живеле. Познавао је црнце 

сличне Џиму, а међу друговима 

било је дечака као што је Хак. 

Чак је постојала и страшна 

пећина коју описује - удаљена 

три-четири миље од места Ханибала низ реку Мисисипи. А недељне школе, судије, 

свештеници и служба божја били су заиста онако досадни како их је Твен описао. Сем 

је, као и Том Сојер, једном вешто приволео друге дечаке да уместо њега окрече ограду. 

Лик Хаклбери Фина рађен је према дечаку Тому Бланкеншипу, сину градског 

пијанца. "Био је незналица, неопран, потхрањен, немиран, али је имао добро срце. 

Уживао је неограничену слободу у свему. Он је био једина заиста независна личност – 

било да се ради о деци или одраслим особама – у нашем граду и стога стално и некако 

спокојно срећан на чему смо му сви остали 

завидели. Волели смо га и уживали у његовом 

друштву." Тетка Пола из романа у ствари је Семова 

мајка. Томов брат Сид је карикатура његовог 

рођеног брата Хенрија. Беки Тачер, Томова љубав у 

роману, била је Семова симпатија Лора Хокинс. И 

тако редом. 

Кад се Марк Твен родио преко неба се 

кретала блистава Халејева комета да би се опет 

појавила тек после 74 године. У време кад је она 

поново могла да се види на небу Марк Твен је, као 

што је сам предсказао, умро. Било је то у априлу 

1910. Једном приликом он је неком свом пријатељу 

казао да је оба та датума одредио лично Свевишњи 

рекавши: "Ево ова два неодговорна изрода, 

Халејева комета и ја, дошла су заjедно па ће заједно 

морати и да се угасе". Познат је и као добар 

пријатељ Николе Тесле, генија који је рођен у 

личком месту Смиљану, а живео и стварао у 

Сједињеним Америчким Државама. 

Марк Твен о животу и људима: 

 

Ако немаш ништа да кажеш, немој онда ништа ни рећи. 
Оно што свако о себи самом мисли, одређује његову судбину. 

Одело чини човека. Голи људи имају занемарљив или никакав утицај на друштво. 
Људска раса има само једно заиста ефективно оружје – то је СМЕХ. 

Боре само означавају места на којима је био осмех. 
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Шопен – Двестота годишњица рођења 
 

Фредерик Франсоа Шопен, композитор и пијанист романтизма рођен је 1. 

марта 1810. године у Пољској. 

Најистакнутији представник пољске музичке културе и један од 

најзначајнијих пијаниста и композитора свих времена. У својој двадесетој години 

Фредерик Шопен се сели у Париз да би се усавршавао. До тада је већ компоновао своја 

два клавирска концерта, први Клавирски концерт опус 21 у ф-молу, извео је први пут у 

Варшави у новембру 1829, а други Клавирски коцерт опус 21 у е-молу у марту 1830. 

Био је први западни композитор који је у класичну музику унео елементе 

словенске музике. Његове мазурке и полонезе и данас представљају темељ пољске 

народне класичне музике. 

Зиму 1838–1839. Шопен је са списатељицом Жорж Санд, својом 

љубавницом, провео на Мајорци, у манастиру Ваљдемоса. Тамо су изложене њихове 

личне ствари (његов клавир, ноте, слике, намештај и отисак његове руке). Шопеново 

здравље се тада погоршало, и да би спасао свој живот, са Жорж Санд и двоје њене 

деце отишао је у Барселону и затим у Марсеј. Здравље му се тамо поправило, мада се 

никада није сасвим опоравио. Жалио се на неспособност лекара на Мајорци: „Први је 

рекао да ћу умрети, други да сам последњи пут одахнуо, трећи да сам већ мртав.“ 

Период до 1847. године Шопен је провео са Жорж Санд и у то време је 

компоновао многа од својих дела, између осталих Полонезу опус 53 у а-молу, једну од 

најпознатијих Шопенових композиција. 

Кратко пре своје смрти Шопен се дао наговорити да иде на турнеју по 

Енглеској. То је била кобна одлука. Тамошња влажна клима негативно је утицала на 

Шопена који је боловао од туберкулозе. Преминуо је убрзо по повратку у Париз, 17. 

октобра 1849. године, у окружењу пријатеља и рођене сестре. Сахрањен је у Паризу, а 

срце му је пренето у цркву Светога крста у Варшави, у складу са његовим тестаментом. 

Осим мањег броја оркестралних и камерних дела, седамнаест пољских 

песама за глас и клавир, Шопен је компоновао искључиво клавирску музику коју је 

обогатио новим изражајним средствима. Био је јединствен као пијанист, извођач 

сопствених дела и сасвим особен као аутор. Шопен је био без узора у пређашњим 

раздобљима класичне музике и готово без наследника. Оставио је опус од 74 штампана 

дела која по својој формалној структури и поетским обележјима немају премца у 

европској музици. Својом је уметношћу утицао на клавирску музику и интерпретативни 

стил, утицај који допире и у XXI век. 

Једну групу Шопенових дела сачињавају збирке игара: полонеза, мазурки, 

валцера. Уобичајене салонске комаде уздиже до ранга истинских уметничких дела. 

Шопен је дао допринос и 

стварању нових типова 

великих форми: балада, 

фантазија, скреца. Етида 

која је до Шопена била 

инструктивна композиција, 

кориштена у настави клави-

ра да би се савладао одре-

ђени технички проблем, код 

њега постаје концертни 

комад. 

Крајем фебруара 

2010. године у Варшави је у 

част двеста година од 

рођења Фредери-ка Шопена 

одржан седмо-дневни 

клавирски маратон, а 

дводневни маратон Шопе-

нове музике у Паризу. 

Ученици наше школе су поводом обележавања ове годишњице израдили 

пано о животу Шопена, причали о његовом животу и раду и слушали његову музику. 
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