година VII * број 7 * јануар 2011. године

ЧАРОЛИЈЕ

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

Мала Иванча

Чаролије

број 7

2011. година

Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча
Редакција:
Софија Зећовић
Слободан Карановић
Гордана Косанић
Ксенија Илић
Наташа Демић
Љиљана Николић
Лидија Николић
Светлана Матко
Нада Аранђеловић
Библиотечко новинарска секција:
Теодора Жижак VIII2
Вања Војиновић VIII2
Ивана Јекић VII1
Теодора Поповић V2
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

Бојана Милутиновић VI2

Драги читаоци, ове школске године Чаролије су са вама већ у јануару. У првом
полугодишту су били вредни и ђаци и наставници и припремили су разноврсне забавне и лепе
прилоге. Упознаћете се са активностима из Акционог плана школе, часовима тематске наставе,
школским пројектом Читање је забава и спортским дешавањима. Представићемо најуспешније ђачке
литерарне и ликовне радове.
Прича о празницима је посвећена новој години, Божићу и Дану Светог Саве.
Драги осмаци, већ је осма година дружења са вама, учења, осмеха, добрих и лоших оцена,
радости и, понекад, љутње. Вама се захваљујемо на помоћи, креативности и идејама у изради нашег
чаробног листа, посебно Теодори Жижак и Вањи Вујиновић. Теодора је својим литерарним и ликовним
радовима обасјала стране свих бројева Чаролија, па и овог. Вања је писала дивне текстове, а ове
године је показала да је одличан фотограф.
Учите још више ради знања и образовања, изаберите праву професију и будите срећни.
На почетку ове године желимо свим ученицима и наставницима успешну и срећну 2011.
годину.
Реадкција
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Дешавања у школи
Ради повећања мотивације ученика у процесу наставе
и побољшања квалитета наставног процеса у школи је
подстицан тимски рад учитеља,
наставника и стручних сарадника у свим проблемима на
које су наилазили, у организацији заједничких часова, у
припреми угледних часова и у
обележавању важних дана и
догађаја.
Дан писмености, 8. септембар обележен је разговором
библиотекара са ученицима о
важности читања и побољшању
писмености.

Набављена је стручна
литература, највише о инклузивној пракси, и на основу тога
планирана је диференцирана
настава и различити наставни
материјали, како би се рад на
часовима ускладио са склоностима и могућностима деце.
Кроз сарадњу педагога и
разредних старешина уочена су
деца која имају одређених
проблема у савладавању наставних садржаја, као и деца
која имају проблеме понашања.
Она су праћена, о њима се дискутовало на састанцима одељенских већа и Стручног тима
за
инклузивно
образовање,
предузите су васпитне мере и
планирана индивидуализована
настава. Тимски рад и сарадња
педагога са разредним старешинама, предметним наставницима и родитељима ових
ученика
били
су
веома
успешни.
Заједнички часови ученика свих одељења једног разреда, такође су прилика да се
ради тимски, а и да се мотивација ученика и квалитет наставе побољша. Часови енглеског језика, ликовне културе,
физичког васпитања, историје
и француског језика у осмом

разреду оржани су 13. септембра 2010. године у Малој
Иванчи. Најбоље организован

био је час на коме су наставник
историје и француског језика
истакли значај српскофранцуског пријатељства кроз историју и објединили тему квиз
питањима и такмичарским расположењем ученика.
Ученици седмог разреда
имали су 15. септембра 2010.
године, такође у Малој Иванчи,
заједно часове енглеског језика, историје и спортске активности у којима је акценат био
на фер плеју, култури навијања и развијању правилног
односа према супарнику. На тај
начин подстиче се другарство,
толеранција и међусобно уважавање ученика из два објекта
наше школе.

Ученици трећег и четвртог разреда сва три одељења
заједно су имали часове 23.
септембра 2010. године у Поповићу. Организовали су часове и дан тематски, деца су кроз
наставне предмете српски језик, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура и
физичко васпитање, обнављала и проширивала знања о
јесени. Деца су посматрала појаве
и
промене
у
јесен,
систематизовала своја знања,
богатила речник разговором,
рецитовањем и певањем и на
крају исказала свој доживљај,
искуство и знање цртањем у
школском дворишту.

У првом полугодишту реализовано је десет угледних
часова. По самој својој дефиницији ови часови се припремају темељније и од њих се
очекује да буду у неком
погледу помак у односу на
редован час. Сви ови часови
били врло темељно припремљени, док је сама реализација
била
код
неких
изразито
иновативна, а код неких се час
није ни по чему разликовао од
редовног. Ипак, приметно је
побољшање квалитета самог
наставног процеса на овим
часовима. Деца су, под стручним вођством наставника, много више ангажована у самој
припреми ових часова, на
сваком су имали задужења у
припреми
реферата,
паноа,
доношења и припреме наставних средстава, било је ту и
глуме, дочаравања атмосфере
тихом музиком, спремањем и
дегустацијом хране карактеристичне за државу која се
изучава (Грчка, на угледном
часу из географије).
У млађим разредима, на
два угледна часа, у III1 и IV1,
показано је да добром припремом наставног материјала и
организовањем часа на коме се
усваја ново градиво, радом у
групи, III1, и радом у паровима,
IV1, деца уче да сарађују међу
себом,
критички
процењују
свој и рад других и уче се да
слушају друге. Оно што је
најважније оспособљавају се
да сами долазе до информација, издвајањем битног у
тексту, и да новостечено знање
презентују другим групама.
У лошим условима рада,
школа нема лабораторију, ни
основна
наставна
средства,
угледни час из хемије показао
је да, такође, добром припремом наставних средстава и великим ангажовањем у припреми часа, ученицима може да се
демонстрира поступак раздвајања састојака смеша и поступак дестилације. У скромним
условима рада, постигнут је
максимум.

Наташа Демић, педагог
Слађана Галушка, библиотекар
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Шта је још било
Повезивање и прожимање предмета географије и историје кроз трибну са темом ''Савремене
границе Србије'' реализовано је у осмом разреду. Повезаност је била усмерена на значај и промене
границе кроз историју наше земље. Ученици су учествовали у разговору и може се закључтити да
добро познају историју наше земље, износе своја мишљења и запажања и имају дубоко развијену
свест о националној припадности.
Часови тематске наставе организовани су на тему Кад се сретну сан и јава, наставна јединица
''Женидба Милића барјактара'' и рађена је кроз предмете српски језик и веронаука. Ученици су
разговарали и о причи ''Усуд'' и књижевном и религијском тумачењу усуда. Ученици пишу саставе на
све теме за литерарне конкурсе и тако промовишу свој рад. На конкурсу ''Нећу преко везе''
учествовало је 15 ученика петог, шестог и осмог разреда. Послато је шест радова, четири су била
награђена. Школа је похваљена за учешће.
У Сопоту, у Центру за културу, је
14. октобра одржана радионица коју су
водиле Мира Одић и Мирјана Путник из
креативне радионице ''Креативност за
понети''. Учествовало је двадесетак
ученика виших разреда наше школе и
наставница ликовне културе. Сарадња са
уметницама је била добра, а и са
ученицима ОШ ''Јанко Катић'' из Рогаче,
такође учесницима, што је још једна
вредност ове радионице.
Летње учионице у Малој Иванчи и
Малом Пожаревцу се користе за заједничке часове више одељења, часове
географије, историје, грађанског, веронауке и часове одељенског старешине.
Било је и других веома успешних
часова. Наставна јединица ''Животна
заједница и њена организација'' је
урађена на часу биологије. Ученици су
правили интервјуе са члановима животне
заједнице, или их на други начин представили, пронашли су одговарајуће илустрације и све поставили
на паное. Било је осам радова, сви су презентовани на часовима и сви су гласали за најбоље.
Најуспешнији су били Интервју са бором и Прича о лековитој биљци – нана.
Слађана Галушка, библиотекар

Интервју са бором
Ја: Представи се нашим читаоцима.
Бор: Припадам породици биљака, тачније
зимзеленом дрвећу. Уместо лишћа имам иглице.
Као што листопадно дрвеће мења лишће сваке
године и ја мењам своје бодље, али у дужем
временском периоду па је слабо уочљиво.
Ја: Како се храниш?
Бор: Као и све биљке и ја се храним у
процесу фотосинтезе уз помоћ угљен диоксида,
воде и светлости и испуштам кисеоник.
Ја: Опиши свој изглед.
Бор: Ја сам високо и велико дрво браон
боје и зелене крошње.
Ја: Где живиш?
Бор: Живим у високим планинама у
огромној заједници других четинара.
Ја: Како утичеш на животну средину?
Бор: Ја сам велики произвођач кисеоника
и пружам дом многим животињама, веверицама, птицама.
Ја: Како се штитиш?
Бор: Оштре бодље ме штите. А, лучим и смолу у коју се инсекти залепе.
Никола Павловић VIII2
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Излет
У оквиру плана рада географске секције одржан је излет на извор Мирковица у Малом
Пожаревцу 29. септембра 2010. године за ученике VIII2. Деца су се окупила у школском дворишту
одакле су кренула у обилазак села. Циљеви излета су били повећање мотивације и заинтересованост
ученика да боље упознају географске феномене и појмове у свом завичају, утврђивање стања издана и
изворске воде у селу, њихово могуће загађивање и заштита.
Ученици су истраживали
долазак изданске воде до извора
и његове каптаже, описивали
постојеће услове загађивања и
могућност спречавања загађивања подземних вода. Отишли
смо и до извора Горњак.
Ученици су објаснили да су
они сами учествовали у каптажи
и изградњи одводних канала око
извора. Константовали су да
често користе изворишта као
место за окупљања и прославе и
задовољни су што имају такво
места у селу.
На крају излета ђаци су
научили дешифровање сателитског снимка, уцртавање маршуте
излета, образлагање изданских
појава
и
анализирање
географских појмова и феномена на
терену. Предложили су да чешће
изводимо наставу у природи. Била сам изузетно задовољна знањем ученика о њиховом крају и бригом
за природу у којој живе.
Љиљана Николић, наставник

Излет
У среду, после часа географије, нисмо имали српски језик, па смо решили да на најбољи
могући начин искористимо време тако што ћемо са наставницом географије обићи лепоте Малог
Пожаревца. Кренули смо из школе око пола дванаест. Наше прво одредиште била је Мирковица,
прелеп извор на пола километара од центра села. Пили смо воду са извора, играли се око
њега,тумарали по шумарку, сликали се са наставницом, која је била одушевљена.
Наша следећа станица била је још један извор – Горњак, удаљен скоро километар од села.
До њега смо тешко стигли, не само због дужине пута, него због стрмих путева и стаза којима смо ишли.
Како је претходног дана падала киша свуда је било блата и сви смо се искаљали. Али, исплатило се,
Горњак је апсолутно чаробан. Верали смо се по дрвећу, скакали, смејали и забављали.
Излет је трајао један сат, био је забаван и поучан. Захваљујући наставничиној доброј вољи
и врсном познавању стаза наших водича Филипа Гајића, Николе Марковића и Душана Јовичића ово
искуство ће нам остати у сећању као одличан провод.
Теодора Жижак VIII2

Грчка салата
Угледни час из географије је одржан у VI-2, 14. децембра
2010. године, наставна јединица ''Хрватска, Словенија и
Грчка''. Ученици су припремили прикладан реферат о овим
балканским земљама као и једну интересантну активност –
прављење грчке салате. Све је пропраћено националном
музиком Грчке и на крају су прочитани стихови песме ''Желео
бих да имам кућу изван града'' познатаог грчког песника
Кавафија. Ученици су били задовољни оваквим приступом
обради нове наставне јединице и стекли су доста
интересантних занања о суседним земљама.
Љиљана Николић, наставник
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Јесен
У септембру на дан почетка јесени одржани су заједнички часови свих одељења трећег и
четвртог разреда у Поповићу. То је била прилика да се ученици друже, али и да се реализују часови
тематске наставе ''Рана јесен''. Дружење је почело представљањем ученика, сваки ученик је рекао
понешто о себи, шта воли, чиме се бави у слободно време. Затим се разговарало о јесени, како то она
долази, да ли је видимо, осећамо, чујемо, како су песници видели јесен. Прочитани су одабрани
стихови о јесени. Затим су ученици показали шта знају, рецитовали су песме о јесени, изводили краће
драматизације. После тога у дворишту ученици су цртали плодове јесени, пуно лишћа и играли се.
Јесен је била тема литерарних и ликовних радова које су радили и наредних дана, тако су настали ови
лепи текстови и слике на којима је приказана јесен, а коришћене су разне технике.

Боје и мириси јесени
У јесен лишће као
разнобојни снег пада на пут и
прекрива га. Јесењи ветар
милује нас по образима и коси.
Дрвеће
остаје
без
својих
хаљина. Осећа се мирис зрелих
плодова и разноврсног поврћа.
Сунце све слабије и слабије
греје, дани постају све краћи.
Небо је тмурно као да ће сваког
трена пасти киша.
Људи
спремају
зимницу, дрва за зиму и облаче
дебље
ствари.
Животиње
добијају дебље и гушће крзно.
Трава је кратка и прошарана
разним бојама. Сува је.
Ја волим јесен, зато
што могу да се играм и скачем
по лишћу. Зато је јесен моје
омиљено годишње доба.
Урош Божанић IV1

Септембар
У септембру долази јесен, а са њом многе промене. Јесен је најбогатије годишње доба.
Лишће мења боју из зелене у жуту и браон, прави празник за очи. Природа нас дарује великом
количином хране.
Сазрева разно воће и поврће, јабуке, крушке, грожђе,
кромпир, купус... Мама и бака спремају зимницу, праве ајвар,
пеку паприку. Време постаје хладније, често пада киша и дува
хладан ветар. Животиње се спремају за зиму, сакупљају храну
и утопљавају своје склониште. Многим животињама расте
гушћа длака, неке птице одлазе у топле крајеве.
Данијел Јовановић III2

Октобарске боје у мом селу
Стиже октобар. Почеле су хладне кише, а са кишом и кошава.
Дрвеће више нема златне крошње, већ само по неки црвени или
браонкасти лист виси са гране. А после кошаве златноцрвених
листова има свуда. Ливаде су изгубиле свој шарени тепих,
трава се бори за опстанак. Не чује се весели птичји хор. Птице
се селе, а дивље животиње спремају за зимски сан. У даљини
се виде орачи, спремају земљу за сетву. Чује се звук моторне
тестере, спремају се дрва за зиму. Све је мање времена за игру,
хладно је и рано се смркава. Ускоро ће почети и јутарњи
мразеви, па и снег, а децу то радује.
Дијана Грујић IV2
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Стиже јесен
Седим испред прозора крај пећи која шири око себе пријатну топлину и посматрам долазак
јесени. Топлих дана је све мање.
А кад они дођу весело се грејем
на сунцу знајући шта следи после
лепог времена: ледени ветар северац и монотони, досадни пљускови. Не прође много дана и опет
чујем кишне капи како добују по
крову. Тада птице прхну у своје
дупље, а мачка преплашено ускочи кроз прозор у кућу, па се
удобно смести у корпу крај пећи.
Мама гурне још неки комад дрвета у пећ и ватра букне јаче и
жешће.
Пљускови
су
непредвидљиви, мало утихну, па за
кратко време још више натапају
земљу. Кишне капи се сливају
низ избраздану кору дрвећа.
Ветар фијуче око кућа и дрвећа и
мама утерује децу у кућу да се не
прехладе. Ветар грубо звижди,
кида лишће које жути и суши се и
баца га на неуредне гомилице.
Гледам кроз прозор и постаје ми јасно да је јесен стигла.
Тедора Поповић V2

Школа
Ми смо добри ђаци, добра деца, имамо четворке, петице и понеког кеца.
Оцене су све за ђаке, било лоше или јаке.
За школу смо везани ми, школо, волимо те сви.
Време иде, време тече, школу сањам свако вече.
Другови моји, наше бриге, свеске, књиге
свако треба да проба, јер најлепше је ђачко доба
Тамара Бећирај VI2

страна 7

Чаролије

број 7

2011. година

Дечија недеља
Дечија недеља У Малој Иванчи је
обележена
разним
активностима
ученика,
наставника и родитеља током пет дана. Са
ученицима нижих разреда причало се о
решавању сукоба међу децом, организован је
маскембал, у креативној радионици ученици су
израђивали играчке, цртали по бетону, одржана
су спортска такмичења. Приређен је пријем за
прваке, ученици од првог до четвртог разреда
су говорили о својим омиљеним књигама, читали
одломке, рецитовали и певали и тако се
представили једни другима. Тако су се боље
упознали, развијали другарство и учили се
толеранцији.

Педагог је у понедељак, 4.октобра, у
договору са наставницима српског и енглеског
језика и ликовне културе ишао на часове свих
одељења старијих разреда у Малој Иванчи и,
разговарао, сходно узрасту о томе шта су
њихова права, колико су они сами свесни њих и
и да свако право подразумева и личну одговорност према себи и другима. Са ученицима
осмог разреда разговарало се о настанку Конвенције о правима детета, истакнута су основна
историјска обележја и дешавања која су довела
до усвајања овог међународног уговора. Ђаци су
кроз причу сазнали зашто је било потребно да
се сачини Конвенција, када су деца била
најугроженија и како су се годинама права деце
унапређивала и утемељивала. Договорено је да
се на часовима ликовног припреме радови на ту
тему који ће се спремити за изложбу.
У четвртак, 7. октобра, на часу грађанског
васпитања и веронауке, са ученицима V1,
педагог
је
реализовао
радионицу
''Како
препознати своја осећања''. Циљ је да деца
препознају своја осећања, да разговарају о
њима, да истраже различите речи којим се
изражавају осећања, као и да искусе заједнички
рад одн. рад у групама. Час је био успешан,
деца су радо учествовала у свим активностима,
а разговором им се помагало да разумеју везе
између осећања, израза лица и говора тела.
Издвајајући ситуације које их чине срећним или
тужним, по групама, дошли су до закључка да
свако има емоције које могу бити добре или
лоше и да је сасвим у реду да о стварима имају
различита осећања. Коментар деце је био да им

се свиђа групни рад, да би волели чешће тако
да раде и да су научили нове речи којим се
исказују осећања.
Оваквим радом деца се вежбају да
слушају једни друге. Препознавање својих
осећања и осетљивост за осећања других треба
стално вежбати и развијати код њих.

Одржан је и састанак Ђачког парламента и
у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу на коме се
разговарало о учешћу ђака у раду школе,
упознати су са активностима у оквиру Дечије
недеље и најављене су активности за наредни
период.
У Малом Пожаревцу са ученицима од петог
до осмог разреда разговарао је библиотекар на
часовима српског језика и физичког васпитања.
Тема је била дечија права, Конвенција УН о
дечијим правима, али и обавезе деце – ученика.
Часови са ученицима петог, шестог и седмог
разреда одржани су у Библиотеци у Малом
Пожаревцу. Ђаци су причали о књигама које
воле да читају и читали су своје литерарне
радове изложене у Библиотеци. То је почетак
овогодишње акције Читање је забава у сарадњи
школске и јавне библиотеке. Направљен је
интервју са ученицима и библиотекарима за
Радио Клас о читању и важности сарадње
школске и јавне библиотеке. У уторак, 5.
октобра
ученици
виших
разреда
су
са
наставником
ликовне
културе
поставили
изложбу ликовних радова на тему књиге и
писмености у Библиотеци у Малом Пожаревцу.
У петак, 8. октобра ученици нижих
разреда
у
Малом
Пожаревцу
су
имали
заједничке часове у Библиотеци. Причали су о
омиљеним књигама, читали песмице, рецитовали, певали и направили изложбу својих слика
на тему Деца, књига и читање.
Наташа Демић, педагог
Слађана Галушка, библиотекар
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Дечија недеља
Почетком сваког октобра обележавамо Дечију недељу. Ми смо организовали такмичења у
спорту, разговарали смо на тему деце, цртали смо и писали. Правили смо изложбу, ишли смо у
библиотеку, причали смо, рецитовали и певали. Цела недеља је протекла у забави и дружењу. Било би
лепо да су нас посетила деца из других школа или да смо ми отишли код њих.
Тамара Станковић IV2

Дечија недеља је недеља када наставници планирају да деца раде нешто лепо, да цртају,
да имају спортски дан, да праве разне фигуре од пластелина. Ми смо правили разне фигурице од
глинамола. Моје другарице и ја смо направиле сирене. После смо почистили учионицу. Једног дана смо
се играли у учионици авиона, поплава и других игара. Поређали смо се у два реда и играли смо мете.
Волим Дечију недељу, јер се дружимо и цртамо.
Милица Алимпијевић и Александра Илић IV2

Сад је чисто!
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Ученици од првог до четвртог разреда из
Поповића посетили су Библиотеку у Сопоту 4.
октобра и упознали се са радом Библиотеке, том
приликом су сви ученици постали и чланови
Библиотеке
града
Београда.
Посебно
је
ученицима приближена активност везана за
такмичење рецитатора које се одржава у
свечаној сали. Ученици, понесени причом, и
сами су рецитовали и глумили за своје другове.
То је допринело превазилажењу страха од
јавног наступа, развијању жеље за учествовањем на такмичењу рецитатора и развијању
такмичарског духа, осећања за фер плеј,
способности за објективну процену свог и туђег
рада.
Ученици су посетили и Центар за Културу
Сопот и сазнали које се активности ту одвијају и
видели су салу за пројекције.
Током Дечије недеље било је и других
програма. Моја играчка – креативна радионица
замишљена је да активира и подстакне дечију

2010. година

машту и креативност. Ученици су правили
играчке које би волели да имају од тканина и
других материјала које могу да нађу у својој
околини. Кроз рад и уз разговор ученици су
схватили појам рециклаже и њен значај за
очување животне средине, а самим тим и за
очување здравља људи.
Наставник је разговорао са ученицима на
тему другарства у оквиру радионице Друг другу.
Након тога су ученици кроз спортске игре
показали у пракси како се ствара и негује
другарство .
Читање је забава је део школског пројекта, ученици су причали о књигама које су
позајмили из библиотеке, препричавали њихов
садржај, а затим их и илустровали. На овај
начин код ученика се повећало интересовање за
читање. Овакве активности имају и велики
утицај на формирање и развијање естетских
критеријума.
Израдом
школског
паноа
презентоване су активности и резултати рада
током Дечије недеље.
Лидија Николић, наставник

Филип З. Живановић V2
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Комуникација
Недеља акције против насиља
Поводом Дана детета и Дана борбе против насиља над женама у школи је организована
Недеља акције против насиља од 22. до 26. новембра. То је била прилика да наставници грађанског
васпитања, веронауке, историје, ликовне културе и физичког васпитања своје часове организују у
складу са овом темом. Часови разредног старешине усмерени су на међусобне односе у одељењу, на
другарство, уважавање других, културу понашања. Педагог и библиотекар су набавили додатни
материјал о правима деце, дефиниције појма толеранција из више углова, материјал о Кампањи – 16
дана активизма против насиља над женама у ком се са четири важна међународна датума повезују
жене, (не)насиље и људска права и причу о сестрама Мирабел, женама које нису пристајале на ћутање
о насиљу. Са овим материјалом организовани су часови грађанског васпитања у вишим разредима. На
часовима ликовног, договорено је да деца цртањем изразе начине реаговања на сукобе.
Одржан је састанак Ђачког парламента и разговарано о међусобним односима у одељењу,
о начину понашања и комуницирања између деце и наставника. Парламентарци су рекли да имају
проблем, кад год покушају да смире конфликтну ситуацију не могу то да ураде, остали ђаци их не
слушају и раде по свом. Педагог је члановима Ђачког парламента дао јасне смернице како да у оквиру
свог одељења направе пароле о начинима реаговања у сукобима и о појму толеранције. Циљ ове
активности био је освешћивање деце о значењу овог појма и о подстицању осмишљавања начина на
који могу решавати проблеме са вршњацима и одраслима. Педагог је пароле и радове свих одељења
уобличио и као резултат тога, у холу школе истакнут је пано на тему толеранције.
Недељу дана је интензивно трајала ова акција и прича о толеранцији, али разговори и
учење о ненасилној комуникацији се обављају свакодневно, на часовима и кроз целокупни васпитно
образовни рад. Чланови Тима за заштиту деце од насиља Слађана Галушка и Наташа Демић причале су
са ученицима о толерантности, сарадњи, уважавањау других, самоконтроли, али и о неприхватљивом
понашању у школи – агресивности, нетрпељивости, неуважавању других и промени тог понашања.
Међународни дан толеранције 16. новембар обележен је у седмом разреду 10. и 12.
новембра. на часовима географије на тему поштовања раса и народа, различитих обичаја, религија и
култура као и појаве расне дискриминације у свету. Ученици су посебно обратили пажњу на такве
појаве у току обраде регионалне географије света кроз причу о разним земљама Азијског континента.
Наставник историје је говорио о положају
жена кроз историју до
Првог светског рата,
међуратном периоду и
периоду комунизма-социјализма. Поводом Дана борбе против ХИВ-а,
1. децембра и уз присуство медицинске сестре из Дома здравља
Раља разговарано је са
ученицима седмог и осмог разреда о сексуално
преносивим болестима и
заштити, нарочито о
важности употребе кондома.
Поводом
Дана
људских
права
10.
децембра
разговарано
је
са
ученицима
о
постојању и поштовању
људских
права
кроз
историју.
Поводом Светског дана борбе против ХИВ-а на часовима грађанског васпитања и веронауке
у шестом разреду наставници су са ученицима разговарали о вирусу ХИВ-а и болести коју он изазива,
као и о превентиви. Ученици су израдили пано уз помоћ наставника. У седмом и осмом разреду на
часовима француског језика је то такође била тема. Ученица Катарина Ђурђревић је направила постер
на ту тему.
На часовима ликовне културе ученици су цртали и сликали на теме: Дан писмености,
Дечија недеља, Толеранција, Месец књиге, Борба против ХИВ-а.
Наташа Демић, педагог
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Побољшање комуникације међу ученицима нижих разреда најбоље је остварено кроз
обележавање важних дана и догађаја. Поводом Дана детета и дечијих права у новембру је током целе
недеље разговарано је са ученицима о насиљу и решавању конфликтних ситуација. На пано су
постављена правила понашања. Ради побољшања квалитета наставног процеса и неговања и
подстицања позитивне социјалне климе и демократског духа, у одељењима III1 и IV1 одржана је
радионица на тему Превенција злоупотребе дроге, наставна јединица Разумевање наших сопствених
осећања и Разумевање утицаја других на наша осећаања. Наставник је присуствовао семинару и
радионица се ради по приручнику и упутствима Министарстава просвете. Ученици уче да разумеју
своја осећања, управљају њима, разумеју концепт вршњачког утицаја. Развијају вештине за сарадњу,
разумеју позитивне и негативне последице утицаја вршњака, јачају комуникационе вештине.
Ученицима су се допали ови часови, активни су у току рада, наставник је водич и организатор, све
остало је у њиховим рукама. Радионица ће се радити током целе школске године.
Гордана Косанић, наставник

Што више другова то лепше небо
На свету је најлепше имати другове. Другарство је нешто најлепше што може да ти се деси.
Право другарство никада не избледи. Има особа које нечије другарство искоришћавају, али те особе
никада неће схватити шта значи
право другарство. Оно се не може
купити новцем или скупим стварчицама. Стиче се само добрим
делима. Другови треба да се помажу
у невољи. Они деле ужину и заједно
се играју.
Ја имам доста пријатеља
и знам шта значи другарство. Када
сам ишао на излет упознао сам доста
другова које никада нећу заборавити. Са добрим друговима је лепше
све, па чак и небо изгледа лепше.
Другу можеш рећи све и међу
најбољим друговима нема тајни.
Другарство се увек памти и увек се
сећамо доживљаја са друговима.
Хајде да се дружимо и да
је све више правих другова, тако
ћемо и ово небо учинити лепшим.
Стеван Марковић IV1
Ученици II2 су на
часовима одељенског старешине и света око нас
упознати са Правилником
понашања у школи и важности поштовања правила.
Кроз
наставну
јединицу
''Имам своја права'' разговарали су о правима и
обавезама деце и ученика и
решавали задатке у радној
свесци у вези са тим.
Израдили су цртеже и пано
на тему дечијих права.
Разговарали
су
на
теме Учионица без насиља,
Зашто се тужакамо и називамо друге ружним речима.
Учили су шта је добра
комуникација и како треба
саопштити оно што нам
смета на најбољи начин. На
часу грађанског васпитања се такође говорило о вештини комунукације.
Љиљана Вићовац, наставник
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Култура понашања
Библиотекар је разговарао са ученицима петог разреда у Малом Пожаревцу о култури
понашања у одељењу. Ђаци су после тога писали о тој теми и овде су неки од њихових радова.

Култура понашања у мом
одељењу
Реч култура би требало да се стави
под знаке навода у овом случају, јер у мом
одељењу многа деца не поштује другове.
Често се ругају другој деци, позивају
на тучу, проблеме решавају вређањем и
тучом. Неку децу ништа не може да смири,
дечаци се туку на одмору, псују, јуре
девојчице и онда их љубе, вриште по
ходницима. Лупају чврге једни другима,
играју се и причају на часу и ометају друге
у раду, не слушају наставнике.
Има и оних који се пристојно
понашају, углавном су то девојчице. Мирне
се и пажљиве, слушају наставнике, знају да
се ненасилно играју. Неки ученици мисле
да је смешно кад скиче на часу, или
производе друге грозне звуке, али није.
Можемо да се шалимо ван часова.
Љубљење и љубавна писма нису за школу,
у нашем одељењу се ругају зато што се
неко заљубио, а то није лепо.
Треба да поштујемо друге без обзира
што је њихово размишљање другачије од
нашег. Телефони не би требало да се носе
у школу, а ако се носе, не треба да се
користе као играчке за време часова. Псовке су
веома ружне речи, а још горе звуче кад их
говоре ђаци. У школи треба да учимо, а не да се
вређамо. Неки ђаци не слушају наставнике и
скривено, или отворено им се подсмевају, а
требало би да сви поштујемо наставнике, јер су
паметнији од нас.
Теодора Поповић V2
Ја се према другима понашам лепо,
поштујем друге, не подсмевам се друговима,

Тамара Мирковић VII1

Теодора Поповић V2

позајмљујем им оловке, гумице, помажем им око
домаћег. Не говорим ружне речи и на часу
слушам наставнике. Мислим да и мене сви
поштују, сем Душана који ми је лупио чвргу.
Али, у мом одељењу су честе туче, јер се
дечаци једни другима подсмевају, говоре ружне
речи и кажу да се неко заљубио у неког, а није.
Причају на часу, не слушају наставнике, свађају
се са наставницима.
Јелена Илић V2
Све другове једнако поштујем. Надам се и
да они мене поштују. Треба лепо да
се понашамо у школи и на часовима. У школи не сме да буде
насиља, а оно се стално дешава. Ја
сам мирна на часовима, слушам и
пратим наставу, радим домаће
задатке и учим. Имам добре оцене.
Нека деца вређају све, псују, ја
мислим да је то јако ружно и безобразно. У школи деца морају да
буду мирна и мислим да се треба
држати тог правила. Немам најбољу
другарицу, ни најбољег друга,
дружим се са свима. Од свих
предмета највише волим српски и
то ми лепо иде, а физичко не умем
да радим. Имам доста обавеза,
идем у музичку школу, знам лепо
да певам и да свирам.
Јована Николић V2
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У мојој школи неспоразуми и
свађе се решавају тучама. Тако је и у
мом одељењу, мада то не раде сви.
Мислим, да ако се и свађамо можемо
сукоб лепо да решимо, али би било боље
да се не свађамо. Кад се изнервирам,
или ме неко увреди, почнем да вичем
или окренем главу и одем. Касније
позовем другове са којима сам се
свађала и размислимо о свему и видимо
да је глупо свађати се. Ако ти се нешто
не свиђа у нечијем понашању, треба
причати са том особом.
Али, према неким особама
нисам толерантна, јер оне знају да
њихово понашање није добро, а упорно
то раде. Ипак, све се може решити лепим
и разумним речима. Мислим да сам ја
добра, о друговима мислим да су добри,
али у неким ситуацијама умеју да буду
љути
и
не
понашају
се
добро.
Подсмевају се другима, и ја то радим, а
има и много ситних чарки. Све се може
завршити добро ако разговарамо.
Магдалена Крупежевић V2
Наш разред је врло сложан. Ја
поштујем друге ако они поштују мене. Ако ме
неко дира, вратићу му истом мером. У четвртом
разреду Давид ме је стално дирао док нисам
узела кесу за блок и звизнула га.
У школи сам, ваљда, мирна. Ја сам у
разреду и адвокат и шпијун. Све морам да
прокоментаришем, да посаветујем, да чујем шта
се све дешава у школи. Слушам наставнике на
часу. Са свима се лепо дружим и лепо причам.
једина мана ми је што много волим да певам на
часовима иако немам слуха. Моја другарица
Теодора Живановић и ја се стално на часовима
смејемо као луде.
Тања Гајић V2

2011. година

Тања Гајић V2

желим да пустим друге да ме ударају. Давид ме
у трећем разреду није остављао на миру, прво
ме је љубио, а онда почео да ме страшно гризе.
То је ствар поштовања. Мада Тања каже да смо
га ми изазивале, нисмо, него то каже, јер га је
она изазивала. Кад се неко наљути на мене и
почне да псује, ја му лепим речима одговорим.
Највише ми се свиђа, кад ме неко увреди, да му
вратим и после му је глупо и да ме погледа.
Имам ману као и Тања, на физичком певамо
''Иванова корита'' или мењамо речи неке песме.
Имам још две велике мане, дописивање на часу
и све морам да коментаришем.
Теодора Живановић V2
Ја мислим о себи да сам веома
паметан. Није лоше почело, не зна се ко бије, а
ко убија. Тако од првог до петог разреда, чуди
ме да неко није мртав. Давид је немогућ, туче,
чупа, вређа. Данас је почео да ме боде
шиљцима столице. Пре неки дан одвео је
Душана иза школе и тукао га. толико га је јако
истукао да није могао да се врати, а и Давид је
остао иза школе. Иако су га грдили, он на то
није обраћао пажњу. Ја имам доста пријатеља,
никог не вређам и зато је то тако.
Филип Живановић V2

Ја сам у школи прилично фина.
на часовима ме Тања вечито засмејава, па
је добро да више не седи са мном. Ако
мене неко не поштује, зашто бих ја њега?
Кад ме неко удари, ја му вратим. Деца у
школи неће да врате том ко их удари да не
би испали криви. Али, ја нисам таква, не
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Дечије стваралаштво
Ваљало је о томе пре размишљати
Пре неколико година познавала сам једну девојку. Њена мајка је била пријатељица моје
баке и тако смо се нас две упознале. Иако је много старија од мене, дружиле смо се, причале и играле.
Била је прелепа. Дуга црна коса падала јој је преко леђа. Очи прозрачноплаве, поглед увек весео, мио
и драг. Била је дрчна и увек је говорила оно што је мислила. Имала је сјајну будућност, била је
одличан ђак и завршавала је средњу школу, намеравала је да упише Политичке науке. Све у њеном
животу било је како треба.
Међутим, два-три месеца пре краја средње школе почело је нешто чудно да се дешава.
Њеним родитељима се стизала обавештења да никад није у школи што је било чудно, јер је она сваког
јутра уредно одлазила у школу. У разговору са директором школе родитељи су сазнали да се њихова
кћи не појављује на настави, да ништа не учи и да су јој се оцене срозале. Родитељи су је те вечери
питали шта се дешава. Признала је да је нашла момка. Испричала је све редом, момак је био старији
од ње, није имао стан, нити посао, у друштву је важио за силеџију, али њу, судећи по њеној причи,
много воли. Жели да напусти школу, да се одмах уда и створи дом са њим, верује да је обожава.
Родитељи су покушали да је убеде да се дом не може створити ни из чега, али нису успели и
забранили су јој да га виђа. Побегла је од куће следећег јутра. Покупила је своје ствари и отишла код
свог идеалног момка ког је затекла у некој уличици како пуши марихуану окружен групом девојака.
Питала га је шта то треба да значи, он је устао, имао је лудачки поглед у очима, пришао јој је и
ударио. Пала је онесвешћена на земљу.
За то време њени родитељи су лудели од бриге. Позвали су полицију. Кад су добили вест
били су пренеражени. Њихова дивна кћи, одличан ученик, паметна девојка, нађена је у уличици међу
опушцима марихуане, онесвешћена и унакажена. Пробудила се у болници, није знала шта ће даље са
собом.
Опоравила се од повреда и покушала да настави са животом, али је стално пратила
прошлост. Дању јој се чинило да види момка на улици, ноћу није могла да спава. Њена унутрашња
рана била је велика. Није могла да учи, није уписала факултет. Запослила се као чистачица у
ресторану.
То је последње што сам чула о њој. Неко је рекао да ју је видео у Београду. Не знам шта је
сад са њом и да ли је жива. Знам да не желим да се мени тако нешто деси. Треба увек добро
размислити пре него што се нешто уради. Не вреди нам жаљење након учињеног, јер се време не може
вратити.
Теодора Жижак VIII2

Ваљало је о томе
пре размишљати
Био је летњи распуст и
ја
сам
га
проводио
у
Старчеву, код бабе. Субота,
око подне, дошли су моји
другови да ме зову да играмо
фудбал. Хтели смо да играмо
на правом травнатом терену,
али се тамо играла утакмица,
па смо отишли на бетонски,
нераван и пун каменчића.
Било је лепо и забавно.
Случајно, један дечак
ме је саплео, пао сам и
огулио колена, али сам устао
и наставио игру као да се
ништа није десило. Међутим, био сам изнервиран и не размишљајући решио сам да му вратим. Док је
водио лопту, залетео сам се у њега и гурнуо га, веома јако. Он је незгодно пао на руке и поломио оба
зглоба, а ми му нисмо веровали да је тако озбиљно и говорили смо му да устане и настави игру. Он је
устао и отишао кући, знали смо да је љут и нисмо се чули целог дана. Предвече сам га позвао, јавила
ми се његова мајка и рекла да спава и да су му обе руке у гипсу. Осећао сам се кривим. Сутрадан сам
отишао код њега и извинио се. То је било искуство које ме је научило да добро размислим пре него
што нешто урадим.
Горан Јовановић VIII2
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Сви су ме пажљиво слушали
Био је почетак априла. Била сам четврти разред, и тог облачног дана, на једном од часова,
добили смо задатак да причамо о својој омиљеној игри. Сви су подигли руке, па и ја. Жарко сам
желела да испричам својим вршњацима о својој, тада омиљеној , игри коју сам звала ''другарице''.
Игра је укључивала маму и мене, нас две бисмо селе, направиле чоколадно млеко и, правећи се да
пијемо кафу као две одрасле особе, ћаскамо о измишљеном послу, проблемима, одећи, о женским
стварима. Нисам ни обраћала пажњу на то шта други причају, само сам се концентрисала на стално
држање руке у ваздуху. Кад ме је наставник коначно прозвао, весело сам рекла: ''Мама и ја се стално
играмо другарице''. Очекивала сам да ме деца испитују или бар саслушају, али сви су одједном
праснули у смех: ''Мама?'' ''Ко се још игра са мамом?'', довикнуо је неко, а ја сам покушала да надјачам
смех питањем: ''Али са ким се ви играте?'' Повикали су: ''Па са друговима. Нисмо мале бебе као ти да
се играмо са мамама!'' Тада су се сви још гласније смејали. Наставник је покушао да их смири, а ја сам
била постиђена и једва сам задржавала сузе.
Сви су ме задиркивали, гуркали се и
добацивали: ''Мала беба'', или ''Мамина
маза''. Само сам желела да што пре дођем
кући и испричам ово мами, или било коме,
само да неком кажем, неком ко ће ме
схватити. Коначно је звонило за крај
последњег часа, покупила сам ствари и
истрчала из учионице желећи да што пре
стигнем кући. На степеницама је била
гужва и морала сам проћи кроз гомилу
првака. Једног од њих сам, случајно,
гурнула и он је пао. Окренула сам се,
лежао је на поду. Нисам могла да га
оставим тамо и вратила сам се да га
подигнем. питала сам га да ли је добро, а
он је одвратио: ''Много ме боли! Причај ми
причу.'' ''Да ти причам причу'', питала сам
зачуђено. ''Да, он је такав, кењкав, кад га
нешто боли, мора да му се прича'', рекла
је једна девојчица, а остали су се
насмејали. Мали је сагнуо главу и зајецао, у том тренутку могла сам да осетим његов бол. ''Хеј, није
смешно! Замислите да се вама ово десило. Свима нам понекад треба прича, зар не? Ево ја баш у глави
имам једну згодну причу'', рекла сам и почела.
''Па, овако, моја мама је стално на послу и много ради и волим да проводим с њом време кад је
слободна. Понекад нас две направимо чоколадно млеко и правимо се да је то кафа и...'' Малишани су
ме слушали са усхићењем и вееееликiм очима, упијали сваку моју реч, а мени је било драго што сам
некоме испричала о својој омиљеној игри. Никада ме у животу није неко тако пажљиво слушао. У свом
разреду се нисам прославила, али за ове малишане била сам говорник кога нису прекидали и чија је
прича занимљива. Тог дана сам сазнала да имам ТО нешто у себи. Кад одговарам, излажем лекцију,
рецитујем, причам другима, сви ме пажљиво слушају. Сетим се тог дана и мојих слушалаца и знам да
ће их увек бити.
Теодора Жижак VIII2

Сви су ме пажљиво слушали
Постоје разни начини да наведеш неког да те слуша. Прво, то што причаш мора бити
занимљиво за слушаоце. Друго, не смеш имати трему и треће, најважније, мораш лепо говорити, без
муцања и непотребних пауза. Ја сам, признајем, лош говорник и велики тремарош, углавном сам
ћутљив. Али једног говора се добро сећам.
Пре четири године за Дан школе требало је да рецитујем. Било нас је четворо и и сви смо
се добро припремали и савршено научили песму. Дан је био ведар, сунчан и благо ветровит, као
створен за приредбу. Публика се сместила и програм је почео. Како се приближавала наша тачка
растао је у мојим грудима страшан осећај. Стали смо на бину, први члан је рецитовао, па други, па
трећи и дошао је ред на мене. Искорачио сам, и, у том тренутку, остао сам без гласа. Сви су ме
слушали, а ја нисам могао да говорим. Чуо сам неке нејасне гласове другова и из публике. Одједном,
неки глас из близине рече: ''Можеш ти то''.
Почео сам да рецитујем течно и изражајно као никад до тада. Речи су саме излазиле и
после свих стихова зачу се велики аплауз.
Нисам сазнао чији је оно био глас, али знам да је и мало самопоуздања довољно да би се
добро говорило.
Никола Павловић VIII2
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Доживљај са распуста
За време распуста путовао сам на једно лепо место, које се зове Боговођа. Ту сам упознао
пуно пријатеља. Са њима сам се дружио седам дана. Са мном је био и мој друг из разреда, Урош. У
Боговођи смо имали васпитачицу Дијану која нас је чувала, водила у шетњу, причала са нама шале,
играла се.
У близни је била црква са огромним парком. То је црква која се сада реновира зато што је
за време Турака била пола порушена и спаљена. Испод цркве се налази војска коју смо ми посетили и
са њима смо разговарали.
Мени је у Боговођи било лепо и нисам се покајао што сам ишао. Имали смо базен у којем
смо се купали када је било сунчано и топло. Шетали смо по парку и шуми. Тамо су и фудбалски,
одбојкашки и кошаркашки терени. Био је турнир у фудбалу. Увече смо ишли у дискотеку, где су се
сваке вечери одржавала нека такмичења. Град је мало удаљен од нашег одмаралишта и мора да се иде
кроз шуму. Једног кишног дана, када је била олуја, једно дрво се поломило.
На крају нашег боравка у Боговођи сви смо добили дипломе. Било ми је тешко када сам се
растајао од нових другова, а највише од Ивана, којег смо звали Тошиба. Са њим сам проводио највише
времена. На крају смо разменили бројеве телефона, па се често чујемо. Ја бих сваком свом другару
пожелео да оде у Боговођу, јер ће се сигурно лепо провести.
Стеван Марковић IV1

Доживљај са распуста
Овог лета сам доживела много тога лепог, али ћу
издвојити пут у Гучу.
Свануло је сунчано јутро. Моја породица и ја смо
сели у наш мерцедес (ладу караван) и кренули пут Гуче.
Путовали смо преко Рудника који нас је одушевио својом
лепотом. Ка Гучи су нас упућивали плакати сабора, тако
да нисмо могли да се изгубимо иако смо ишли први пут.
Када смо стигли у Гучу, било је вруће и од сунца и од
роштиља кога је свуда било.
Наишли смо на један парк где је било мало
хладовине и у коме смо прво свирали. Полако се
окупљала наша публика. Мом брату и мени је било срце
пуно радости. Касније смо наишли на Ђоду из серије
„Село гори, а баба се чешља“. Сликали смо се са њим и
одсвирали смо му неколико песама, а он нам је дао две
фотографије са аутограмом. Дану се брзо приближио
крај. И то се приметило, јер Гуча тек увече покаже свој
прави сјај. Све је било пуно људи, оркестара и великих
труба. Брат и ја смо се уплашили како ћемо да свирамо,
али смо се преварили, јер кад смо ми кренули да
свирамо, оркестри су нам прилазили и почели да нас
прате.
Тако је протекло наше прво вече у Гучи. Други дан
нашег боравка протекао је у снимању. Прво су брата и
мене снимали за Телевизију Чачак, потом за Пинков
директан пренос из Гуче и на крају смо брат и ја давали
интервју са Бобаном Маровићем за лист „Политика“. Овај
летњи распуст је уједно и најлепши у мом животу.
Милица Бајић IV1

Мода
Било јутро, био дан мода је мој неостварени сан.
Док све девојке мисле да су исте најбоље су оне са модне писте.
Обучене лепо шетају се градом, док их гледам радујем се крадом.
Мода је свуда око нас, у лепој одећи тражим спас.
Волим шминку и обућу лепу, мода ми значи највише на свету.
Обожавам кад су на мени фармерице и мајица кратка,
Тада ми кажу да сам много слатка.
Моји родитеље се брину шта ћу бити ја, рећи ћу им само да бићу позната.
Ана Ширник V1
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Дођи у моју улицу
Живим у Улици Животе Степановића, пространој и увек испуњеној смехом.
У њој има дивних предела, изнад
мог дворишта види се шума пуна разних
животиња. Преко пута мене живи Сара са којом
се дружим. Сара и ја, увече, волимо да шетамо
улицом и поздрављамо људе и посећујемо једна
другу.
У нашој улици има лепих кућа, неке
подсећају на дворце, а неке на колибе са
дивним баштама. Код нас увек влада смех,
радост и игра. Морам да признам да ту живе и
неке мрзовољне комшије којима је забава
досадна, а шетња глупа. Они би да се свађају и
неког грде. У нашој улици ми, девојчице, се
састајемо и правимо ђаконије. Направимо и
пикник и нудимо пролазнике колачима, они
узвраћају осмесима и речима захвалности.
Много људи долази у наш крај и
диве се лепотама наше улице. Код нас су само
ноћи тихе, а понекад ту тишину замени кикот
деце. Зато, ако желите да будете срећни и
весели, дођите у моју улицу!
Маријана Станковић VI2

2011. година

се налази и један магацин који ме је одувек
привлачио, али нисам никад сазнао шта је у
њему. Постоји и једна чудна кривина која води
право у шуму, помало језиву и занимљиву.
Постоје и друге занимљивости, али ћу вам
о њима причати кад дођете у моју улицу.
Милош Стевановић VI2

Дођи у моју улицу
У мом селу има много лепих улица,
али мени је најлепша она у којој живим. Зове се
Народних хероја, има и надимак - Симић крај.
Природа је дивна, дрвеће је расуто по целој
улици, јеле, храстови. Ту живе добри и радни
људи, увек насмејани и спремни за причу ако
треба. Становници моје улице воле да гаје
цвеће и где год да погледате видите цвеће и
опет цвеће. У Симића крај долазе живтиње које
живе у оближњим шумама. Сви у мојој улици
воле животиње и свака кућа има кућног
љубимца, пса, мачку, зеца, папагаја. Код нас је
и један поточић у ком живи даждевњак и
пуноглавци. Понекад, кад падне превише кише,
поточић постане опасан. Једном се излио из
корита и поплавио пут. Да се ујутру вода није
повукла не бих могао да идем у школу.
Милош Симић VI2

Дођи у моју улицу
Моја
улица
се
зове
Животе
Степановића и у њој живим веома дуго.
Окружена је прелепом, густом шумом,
цветним ливадама. Дворишта су окићена
шареним и мирисним дрвећем. У јесен
моја улица добије златну боју и стиша се.
Дворишта су пуна златног лишћа. Пред
залазак
сунца
сија
и
постане
величанствени пејзаж, све је као у бајци.
Не би била тако лепа и посебна да у
њој не живе добри и фини људи. Окружен
сам комшијама, забавно је и никад нисам
сам. Сви воле да се друже са мном,
нарочито комшија Љубинко. Кад одем
негде, колико год да је лепо, највише
желим да се вратим у свој крај и видим
сва драга лица. Позивам и вас да
посетите моју улицу због лепоте природе
и добрих људи који живе у њој.
Лука Гајић VI2

Дођи у моју улицу
Улица
у
којој
сам
одрастао
занимљива је, тиха и тајанствена. Има
фине становнике. Моја прва комшиница је
бака Вера са којом су моји укућани
блиски. Са друге стране је Никола, мој
добар друг. Испод моје куће је терен са
једним кошем на ком се играм са
друговима. Возимо бицикле по уским
пролазима и сокацима. Шетамо се по
железничкој станици и посматрамо возове
како лагано клизе по шинама. У мом крају
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Мој град
Лети, лети, голубе бели,
Лети, лети високо, до неба
И погледај одозго
Мој град, мој лепи Београд.
Високо голуб одлете.
Одлетео је у загрљај плавом небу,
Гледао је с висине, чудио се и дивио
Кривудавој Сави и широком Дунаву.
Гледао је Калемегдан,
Авалу и Кошутњак,
Дивио се Београђанки
И Саборној цркви
И дремао будан на малом облаку.
Врати се, врати, голубе бели,
Врати се из висине моћне
И дочарај мени малом
Какв је мој лепи Београд.
Филип З. Живановић V2
Теодора Марковић VI1

Мој град
Има један град,
зове се Београд.
У њему живи стар и млад,
то је најлепши град.
По лепоти назив је добио,
увек је леп
и то није скривао.
С љубављу
увек госте прима,
прелепих паркова и зграда
у њему има.
Жељно ишчекује туристе
да слете на авионске писте,
Сву лепоту жели да покаже,
али не зна како да искаже.
У њему је
све сјајно и красно,
ко у њега дође
биће му све јасно.
Марија Алексић VIII2

Где и како проводим време
Једном, кад сам био мали у целом мом
крају није било воде и сви су кренули на
Горњак са флашама, балонима и разним
посуђем, па и ја. Тада сам као мали заволео то
место. Сада сваке недеље моји другови из
разреда и ја тамо проводимо време.
Горњак је један од неколико извора у нашем крају. Ту су и Мирковица и извор изнад великог
храста, али Горњак је мени најдражи. Изнад њега је велико брдо, а поред њега старо, можда
најстарије, дрво у селу. Свуда около је жбуње. Лети се лишће зелени, птице цвркућу, вода жубори у
каменом кориту. Ми се тамо сјајно забављамо, играмо се разних игара и причамо приче. Дешавају се и
незгоде и смешне ствари. Једном је Никола Марковић упао и извор, а ја сам се слатко исмејао.
Неколико пута смо правили роштиљ, ноћ пре првог маја одемо тамо, заложимо ватру, спремимо
храну, једемо и целу ноћ проведемо тамо. Ујутру одемо кућама, спавамо и поподне се вратимо да све
очистимо.
Горњак је моје омиљено место у селу и обожавам да тамо проводим своје слободно време.
Страхиња Петровић VII2
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Где и како узалуд трошим време
Иако школска година већ увелико траје нађе се мало слободног времена. а нама ученицима
је драже то време, него оно проведено са књигом у рукама. Троши се најчешће на хобије. Ја проводим
са другарицама. Шта год да радим лепше ми је са њима. Гледамо филмове, слушамо музику, причамо о
свему што се догађа и није нам досадно. Сара, Јелена и ја возимо бицикл скоро сваког дана.
Заборавимо да гледамо на сат, па се кући вратимо касно, али то и није много важно, јер волимо да
проводимо време у природи.
Кад сам сама код куће и смарам се добијем инспирацију за писање песама. Волим музику и
волим да певам, кажу ми и да имам талента. А често сам и на интернету, мада не дуго, јер ми брзо
досади. Уствари, ја обожавам да гледам фудбал, на телевизији и уживо.
Кад све саберем ја уопште не трошим време узалуд, ја се јако забављам. Сваки дан је по
нечему другачији од оног претходног. И са великим узбуђењем чекам оно што ће ми донети нови дан.
Тамара Живановић VII2

Моја околина
Кад погледам око себе
видим њиве, шуме и планину,
све то чини моју околину.
Видим торањ са своје терасе
на Авали кога светла красе.
Видим радар што се стално бели
и споменик на Космају цели.
И језерце околина има
оно лети радост чини свима.
Анђела Марковић III1

Никола Гајић VII2

Где и како узалудно трошим време
У слободно време волим да гледам телевизију, а кад ми то досади размишљам о стварима
које ћу да обучем. Маштам како сам постала велика звезда и кад ми понестане маште решим да учим.
Онда схватим да то могу и после дружења са другарицом, Тамаром. Код ње ништа корисно не радимо,
смарамо се и причамо о неким неважним стварима и тако убијамо досаду. Досади нам узалудно
причање и кренем кући, Тамара ме обавезно испрати до капије и причамо о школи. Код куће ме чека
компјутер и идем на фејсбук и дописујем се са Јеленом иако смо заједно сваког дана у школи. Причамо
како треба да учим, а не да губим време на глупе ствари. Падне мрак и почнем да учим, али тада ми се
спава. Време је за спавање. Легнем у кревет и размишљам шта сам урадила тог дана. Схватим да
нисам ништа урадила корисно за себе, ни за друге. Узалуд сам потрошила време на безначајне ствари.
А могла сам да урадим нешто корисно за своју будућност.
Сара Павловић VII2
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У тренуцима усамљености
Морам да признам да ми тренуци усамљености пријају. размишљам о свему што баш
никоме не могу да кажем и нико ме не прекида у сањарењу. О тим тренуцима никоме не говорим из
више разлога, можда би некоме моје мисли биле чудне, смешне, незанимљиве... А, оне су део мене и
понекад се врло узбуркају и настане хаос у мојој глави. Тада расположење мењам брзо, смејем се кад
се сетим нечег што ме чинило срећном, а затим плачем, јер знам да то нешто више немам. И буде ми
тешко и обузме ме сета. Тај осећај не волим, сатима могу да седим у соби и питам се: Шта би било кад
би било? Питам се зашто се неке ствари нису десиле, а могле су и желела сам да се десе. Зашто ме
неке безначајне ствари јако заболе и више од оних које треба да су важне. И зашто не могу да
заборавим нешто што не треба да упамтим. Зашто се догађа све супротно ономе што желим.
Кад се уморим од тих тешких и тужних мисли покушам да мислим о лепим стварима које ће
ме развеселити, које бих волела да се десе у будућности и буде ми лакше. Али то траје кратко, више
мислим на оно што ме је повредило. Понекад успем да решим проблем, али понешто остане у мојој
глави и боли сваки пут кад се тога сетим. Али, вероватно, се и то дешава с неким разлогом.
Тамара Живановић VII2

Спорт
Фудбал је игра права,
та игра је чак и за мрава.
У рукомету не смеш
да уђеш у шеснаестерац,
одмах добијеш седмерац.
Карате је борилачки спорт прави,
ту опстану само господари.
И бокс је добар,
али од њега постанеш сав модар.
Сви спортови су страва,
то је данашња јава.
Урош Ђорђевић IV1

Речи које су ме обрадовале
Било је то кад сам имала шест година. Моја мама је једног дана отишла у породилиште.
Ништа не схватајући безбрижно сам се играла са сестрама док се није смтрачило. Ноћ је била тмурна и
тиха, а ја нисам ни слутила да ће донети на свет још једно, мени, касније, блиско дете, брата. Ујутру
ме је пробудио нечији глас. Нерасположено сам протљала очи, али кад сам угледала неку тајанствену
загонетност на татином лицу, поспаност је нестала као руком однесена. Рекао мије да сам добила
брата, Лазара. Тренутак касније зазвонио је телефон. Пре него што је тата успео да начини корак, ја
сам већ подигла слушалицу. Нисам се преварила, са друге стране је била мама. Не сећам се нашег
разговора, али знам да су ме њене речи обрадовале више него икад. И данас кад угледам брата, сада
четворогодишњег дечака, сетим се оних лепих тренутака.
Заиста не знам да ли ћу икад бити толико срећна. Можда, кад будем саопштавала својој
деци да су добили брата или сестру. Можда, једног дана.
Теодора Поповић V2
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Све се догодило јако брзо
Било је хладно јутро, план је био да идемо код баке и деке, али ја сам се успавала, па смо
каснили. Тата је био љут, а бака и дека су се секирали због нашег кашњења. Док су старији пили кафу
повела сам млађег брата у кухињу и узела лопту да се играмо. На рингли се кувало млеко. Телефон је
звонио и ја сам потрчала да се јавим, а брат је остао сам у кухињи. Кад сам се вратила, мој брат је
покушавао да склони млеко са рингле и оно се просуло по њему. Почео је да плаче, родитељи су
дошли у кухињу, ја сам била у шоку, мој брат је плакао и имао је опекотине по стомаку. Гризла ме је
савест због целог догађаја, али било је све тако брзо, неочекивано и тужно.
Сада покушавам да да будем пажљива да ми се не би дешавале такве безвезне и опасне ствари.
Маријана Станковић VI2

Све се догодило јако брзо
Често радим нешто на брзака, да што пре прође и не размишљам о последицама. Док сам био
мали, несташно дете, дешавало се да се повредим.
Једном сам се возио бициклом са сестром и другарицом и решили смо да се тркамо на једном
делу пута. Од почетка сам био у вођству. Окренуо сам се да проверим да ли ме неко сустиже док сам
се пео на брдашце на ком су биле степенице и бандера. Нисам гледао где возим и предњи део мог

Марко Ђекић и Дејан Бабић V1

бицикла је ударио у степеник, узлетео сам и ударио главом у бандеру. Одмах се створила чворуга.
Моји родитељи су били забринути и одвели су ме у болницу, било је непријатно, али сам морао да
проведем тамо два дана. Срећом, све се добро завршило.
Сад, кад треба да донесем неку одлуку или нешто урадим, прво се питам шта је исправно и како
да поступим.
Милош Стевановић VI2

Занимљив доживљај
Једне зиме десило се нешто веома узбудљиво да сам запамтила све детаље тог догађаја. Зима је
била пуна снега и родитељи су ме одвели на зимовање у планинско село у коме живе бака и дека.
Ишла сам са другом децом на санкање низ благу стрмину.
Кад нам је санкање досадило, правили смо Снешка. Изненада је почео да дува јак ветар и диже
снег и носи га на све старне. Нисмо били свесни да смо се затекли у највећој мећави у том крају. Деца
су весело трчкарала око Снешка, моја сестра је рекла да треба да се вратимо кући, али је нико није
слушао. Стајала сам пркосећи снажном ветру и посматрала планину. Био је то величанствен призор и
ја сам заборавила на повратак кући. Тек кад је дунуо још јачи ветар, млађа деца су заплакала и
отрчала у село. Мало по мало ветар се смирио и онда сам приметила да стојим у снегу до колена.
Погледала сам још једном планину, а онда отишла.
У селу сам провела још неколико дана, па сам се вратила у Мали Пожаревац, али мећаву још
увек памтим.
Теодора Поповић V2
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Читање је забава
Читање је забава је пројекат који се реализује током целе школске године кроз различите
активности у школи. Циљ пројекта је да ученици више времена посвете читању, разговарају о
прочитаним књигама и да им читање постане задовољство.
У септембру је обележен Дан писмености на заједничким часовима наставника српског
језика, историје и библиотекара у одељењима од петог до осмог разреда и на заједничким часовима
наставника разредне наставе и библиотекара у нижим разредима. Библиотекар је говорио о важности и
историји писмености и о врстама писмености данас и важности читања и разумевања прочитаног,
читања ради учења и читања из забаве.
У октобру и новембру је настављена ова акција у току Дечије недеље, Месеца школских
библиотека и Месеца књиге која се одвијала и у школи и у Библиотеци у Малом Пожаревцу и у Сопоту.
Библиотекар је разговарао са ученицима нижих разреда о њиховим читалачким навикама, о томе
колико књига имају и да ли их добијају на поклон и купују. На неколико часова библиотекар је
испитивао разумевање прочитаног текста. Доносио је књиге прилагођене узрасту разреда, сваки
ученик је читао по једну или две стране. После тога су ђаци причали о прочитаном делу текста и
тумачили га. Иначе, ученици нижих разреда су вреднији читаоци и чешћи посетиоци библиотеке.
Ученици петог и седмог разреда су писали о књигама и библиотеци и својим читалачким
навикама. Издвојили смо нека њихова размишљања.
Слађана Галушка, библиотекар
Не волим да читам. У
библиотеку идем само кад
треба да узмем неку лектиру. У
читању не видим никакву
забаву, више волим да играм
баскет са друговима.
Искрена да будем дуго
нисам ишла у библиотеку.
Седми разред је тежак и за
читање немам времена. Волим
да читам мада не све књиге.
Не волим авантуристичке, историјске. Али, просто обожавам тинејџерске, књиге о духовима и књиге чији крај не
можеш да знаш, ни да претпоставиш, на пример књиге
Норе Робертс ''Јавне тајне'',
''Звезда мора''. Читање књига
помаже да научимо правилно
изражавање и многе ствари
које до тада нисмо знали. Оно
што је изгледало смешно и
досадно постане значајно кад
прочитамо о томе у књигама.
На живот се онда гледа другим
очима.
Лектире не волим, ретко
коју сам целу прочитала. Мајка
ми преприча, чисто да знам о
чему се ради. Читала бих ја

лектире, кад би то биле
неке
друге
књиге,
на
пример ''Сумрак'', ''Млад
Месец'',
''Заувек''.
Обожавам књиге Маше Ребић,
пише
реално.
''Спонзоруше'' и ''Девојке из краја''
су
просто
фантастичне.
Мени су занимљиве и увек
их лако изаберем, већ по
наслову знам каква је
књига. Некад сам неодлучна и онда ми библиоекарка помогне да изаберем књигу, јер добро зна
шта ми се свиђа.
У библиотеку идемо
да бисмо нешто научили,
прочитали нешто забавно и
да
бисмо
се
дружили.
Библиотекарка је забавна.
Књига која ми се свиђа је
''Зое, силази доле''. То је
најбоља
књига
коју
сам
прочитала.
Лектире читам само кад
ми треба за школу, кад је нека
лепа читам, иначе не.
Библиотеку треба сви
редовно да посећују. У библиотеку се иде да се стекну нова
знања и да се уз
забаву учи. Лектиру
читам само понекад,
а кад је досадна
друг или другарица
ми
препричају.
Библиотекарка
ми
помаже да изаберем
књиге за читање.
Много
волим
да идем у библиотеку. Књиге читам
да нешто научим,
много
волим
да

маштам и забављам се док
читам. Волим авантуристичке
романе, моје омиљене књиге
су ''Енглеске руже'' о девојчицама које се друже и
''Мистерија у Паризу'' у којој
девојчице решавају мистерију.
Књига је човеков најбољи пријатељ. Док нисам научила да читам мислила сам да
у њима нема ничег паметног.
Али, кад сам пошла у школу
сестре су ми саветовале да
одем у библиотеку и позајмим
неку књигу. И тако сам почела
да читам. била сам одушевљена. Књиге помажу људима,
јер много тога научимо из њих.
Људи читају књиге понекад из забаве, понекад ради
учења. Волим енциклопедије,
највише о старим цивилизацијама диносаурусима, морским бићима и вулканима.
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Месец школских библиотека
Сваке године у октобру од 1999.
Међународно удружење школских библиотекара,
International
Association
of
School
Librarianship (IASL) обележава дан школских
библиотека (последњи понедељак у октобру),
сваке године са другачијом темом око које се
организују активности прославе. Од 2008.
године Међународни дан школских библиотека
почиње да се обележава као Месец школских
библиотека, International School Library Month
(ISLM). Тако је омогућено да библиотекари
широм света изаберу најбоље време (један дан,
недељу или чак цео месец) у оквиру својих

наше општине окупили су се у Економској школи, са њима су били и школски библиотекари,
наставници и гости. У уводном делу програма
присутнима су се обратили Живка Маричић,
члан Општинског већа, Зоран Шолаја, директор
Економске школе, Весна Сарић, управник
Библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопту и
Слађана Галушка, председник Актива школских
библиотекара.
Миле
Јовановић,
наставник
Основне школе ''Јелица Миловановић'' говорио
је о доброј сарадњи са библиотекаром у школи,
а ученици те школе су се представили музичком
и балетском тачком и рецитовањем омиљених

активности да би указали на важност школских
библиотека.
У свету се Дан школских библиотека
обележава активностима које указују на улогу
школских библиотека у образовању, друштву и
култури. Школски библиотекари организују
сајмове књига, промовишу најбоља достигнућа у
раду, позивају госте и повезују се са локалном
заједницом и организацијама које подржавају
важну улогу школских библиотека у животу
деце
Резултати истраживања показују да постигнућа ученика расту са могућношћу коришћења библиотеке која је добро опремљена
фондом и подржава наставни програм рада, има
одговарајући план рада и има стручног библиотекара који сарађује са наставницима. Осим
тога ученици постају бољи читаоци кад имају
приступ школској библиотеци и књигама, нарочито кад узимају више материјала за читања из
школске библиотеке и имају удобно место за
читање. Ученици који више читају писменији су
и постижу боље резултате у школи.
Сајам књига у Београду је главно
обележје Месеца књиге, а пре и после Сајма
одвијају се активности које треба да приближе
књигу читаоцима. У школи и у Библиотеци у
Малом Пожаревцу разговора се са ученицима о
новим књигама, познатим писцима, књижевним
наградама.
У Сопоту је 10. новембра 2010. године
обележен Месец књиге и Месец школских
библиотека. Ученици основних и средњих школа

стихова. Ученице наше школе Теодора Жижак и
Теодора Поповић су препоручиле своје омиљене
књиге и говориле о важности библиотеке и
читања. Теодора Поповић је прочитала своју
причу. Ученици средњих школа су читали
радове на тему библиотеке, књига и важности
читања. Програм је завршен причом Миодрага
Петрушића,
о
раду
школске
библиотеке
Економске школе.
У холу Библиотеке ''Милован Видаковић''
поводом обележавања Месеца књиге и Месеца
школских библиотека постављена је изложба
дечијих ликовних радова и школских часописа.
Слађана Галушка, библиотекар
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Читање из забаве
Читање из забаве!? Да ли сте помислили:
''Како да не? Лектира!. Доооосадно!'' Убеђени
сте да су све књиге као та лектира у којој се
говори застарелим начином казивања, а ликови
су нам нестварни и неопипљиви и не можемо ни
на који начин да осетимо оно што оно осећају.
Али, постоје и друге књиге, занимљиве,
необичне, са којима можемо да се повежемо и
да читање претворимо у забавно, корисно
искуство које ћемо пожелети да поновимо.
У слободно време не читам епске песме
или народне приповетке – читам оно што ми је
интересантно.
Моје
омиљене
књиге
су
''Принцезин дневник'' Меган Кебот. Кад сам
уморна, кад бих на тренутак да се склоним од
најбољи пријатељ и бити у њеном друштву
право је задовољство.
Теодора Жижак VIII2

Несташни мачићи

Тамара Мирковић VII1

свега, да се радујем, насмејем, исплачем, њих
узмем у руке. За мене ништа није бољи лек за
свакодневне проблеме, него кад утонем у
љубавну
причу
Мије
и
Мајкла.
Мијина
размишљања су најбољи изолатор од овог
света, њени доживљаји одмах ми подижу
расположење. Начин на који их описује ауторка
– до детаља, али не досадно, са емоцијама, али
не глуми лудило, реално, а ипак бајковито
таман колико је потребно да ме
књига увуче у свој виртуелни свет. И
као да постанем део радње, скоро
могу да видим Лили и Мију поред
себе, чини ми се да Мајкл стоји на
вратима и да Клариса посматра са
прозора. А кад се то деси могу да
читам и по неколико сати без
престанка. Препознајем
се у
Мијиним
мислима,
ставовима,
погледу на свет, начину на који ради
неке ствари.
Данас сам овде да вам
говорим оно што из искуства знам –
читање је чаробно. То је право
уживање из кога се може много
научити. Осећај да сте стварно тамо,
у тој причи фантастичан је и
незаменљив. Желим да и ви искусите
то осећање, јер је тако добро да је
заиста штета да га пропустите.
Пробајте! Дружите се с књигом и
убрзо ћете схватити - књига је

На малом сеоском имању живела је
мачка Белка са мачићима Црнком и Жућком који
су били веома несташни и неопрезни. Никакве
грдње, ни савети нису помагали, док се мачићи
нису научили на сопственој кожи. Једног
хладног зимнског дана Црнка и Жућко су
истрчали у двориште да се играју иако је било
клизаво и мајка им је то била забранила. После
неког времена попели су се на кров и изводили
вратоломије. Све су се више приближавали
ивици крова и одједном, склизнули!
Ипак су успели да се ухвате за
дрвене греде, али нису могли да се узверу на
кров, јер је било клизаво. Срећом, забринута
Белка која их је свуда тражила, чула је њихово
мјаукање, скочила је на кров и спасила их. Од
тада Црнка и Жућко избегавају опасна места.
Теодора Поповић V2
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Спорт
Ради повећања угледа школе у локалној
заједници остварена је сарадња школе са
локалним
фудбалским
клубом
у
Малом
Пожаревцу и отворена Школа фудбала за децу
узраста од 8 до14 година. У рад је укључено 12
ученика наше школе, тренинзи се одржавају три
пута недељно по 70 минута на игралишту клуба.
Формирана група ради без осипања, деца са пуно
радости приступају тренинзима и напредују у
техничко – тактичком и кондиционом смислу.
Ученици кроз вежбање постају способнији и
усавршавају своју личност, изграђују се телесно
и духовно.
Мирослав Станковић, наставник

рисом и шутирање пуним рисом. После вежби
подели смо се у групе и играли. Кад завршимо са
фудбалом, пресвучемо се, спакујемо и попијемо
три гутљаја воде и кренемо кући.
Прошла су два месеца. Баш пре два дана
имали смо мерења у трчању и осталом. Трчали
смо четири круга. Стеван и Михајло су били
избачени са тренинга зато што је Стеван стално
немиран, а Михајло стално плаче. Тренер је
рекао да неће више да их трпи и послао их је
кући. Тада нам је тренер рекао да прекидамо
тренинг и да ћемо имати одмор до марта, а тада
ће бити готове анализе мерења.
Стефан Бећирај III2

Карате
Фудбал
Много волим да играм фудбал. Једног лепог
дана дошао сам у школу и потрчао на терен да се
играм док не звони. Наставница Деса је позвала
дечаке од првог до трећег разреда, а онда је
дошао наставник физичког, Мирослав. Он нам је
рекао да ћемо тренирати фудбал у школском
клубу и да ће тренинзи бити уторком, четвртком
и суботом. Тренирамо доле у селу, на великом
терену. Кад је лоше време имамо тренинг у сали.
једном смо по киши ишли на терен, покисли смо
као мишеви. Док смо трчали вода је текла по
нама, а копачке су биле много прљаве. Моје
панталоне и чарапе и све на мени је било мокро.
Лазар Остојић III2

Прича о фудбалу
Једног дана отишао сам код друга,
Михајла. Рекао ми је да ћемо моћи да тренирамо
фудбал и дао ми је књигу о фудбалу да прочитам
и вратим му следећег дана. Кад је свануло
следеће јутро спремио сам све што ми треба и
кренуо код друга да заједно идемо у школу. Тамо
је било једанаест мојих другова. Отишли смо на
огромни терен, пресвукли се и добили лопте.
Почео је тренинг, прво смо вежбали вежбе за
фудбалере. Онда смо тренирали вођење лопте

Ја волим спорт због тога што је здраво
бавити се спортом. Ја тренирам карате. Карате је
јапанска борилачка вештина. Почео сам да
тренирам када сам имао пет година. Имам плави
појас. До сада сам освојио педесет медаља,
тринаест златних, двадесет седам сребрних и
дест бронзаних. На такмичењима више волим
борбе него да радим кате. Борим се са дечацима
који су 2000. годиште. Мој тренер се зове
Никола. Учи нас да се бранимо и да се дружимо.
За време тренинга даје нам упуства и охрабрује
нас. У каратеу постоји правило - ако нас неко
нападне, можемо да узвратимо, али не смемо да
нападнемо први. Мени се овај спорт допада зато
што је леп и здрав за наш организам.
Урош Божанић IV1

Исхрана младог спортисте
Данас млади људи живе брзо и хране се
неправилно. На сваком ћошку привлаче их
мириси печених пљескавица и масног помфрија.
Све је мање деце која се баве спортом.
Ја сам пожелео да се бавим спортом и
уписао сам се на карате. Тренирам у клубу
Младеновац. Тамо сам научио да треба да једем
више воћа, поврћа, млека. Јабуке су посебно
важне. Млади спортиста треба да борави што
више на чистом ваздуху. Сада ми
је живот другачији, квалитетнији
и занимљивији. Више ''не висим''
на компјутерским игрицама, не
једем много слаткиша, не пијем
газиране сокове. Мој дан се
састоји из вежбања, трчања,
тренирања,
дружења
са
друговима.
Спорт даје снагу и вољу за
победом, желим да постанем још
бољи. Поручујем својим друговима да нађу свој спорт,
развијају спортски дух и добри
резултати ће брзо доћи.
Филип З. Живановић V2
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Екскурзија
Путовање возом
Било је лепо време тог октобарског дана. Сви су у кошуљама и мајицама, и ђаци и
наставници, а у рукама носе јакне. Уживамо у сунцу, окрећемо се њему да нас милује и помало
кварцује. У возу кондуктер у униформи провера наше карте. Вожња траје 90 минута. Занимљив је
поглед са Мокре Горе. Водопад на Шарганској осмици примамио је својом лепотом ђаке и они се,
заједно са наставницама Јеленом и Цецом, пењу до извора где је мали летњиковац.
И док се возимо даље неки ученици дремуцкају. Глас који прича преко разгласа и
објашњава где пролазимо је сувише тих и неразумљив и успављује. Присећам се како сам, једном, кад
сам био дете, и ја заспао у возу успаван равномерним клопарањем точкова возне композиције. А сад
ми је путовање возом најлепши део екскурзије. Ваљда зато што су ђаци мирни.
Слободан Карановић, наставник историје

Екскурзија
У 7:32 крећемо
ка
Малом
Пожаревцу.
Тамо
нас чека VII2 и VIII2,
улазе у аутобус и
идемо ка Овчарско Кабларској клисури.
Изашли
смо
из
аутобуса и уз пратњу стручног водича
отишли до манастира Благовештење
који су направили
Немањићи. Тамо нас
је чекао свештеник
и причао нам о манастиру. Олтар је
направљен од дрвета, веома је стар,
а неки су делови
морали да се поново
направе. После тога
пут смо наставили
до Сирогојна где је
рођен наш наставник Мићо Јевтовић, штета што није био са нама, знао би да нам исприча све о овом
крају.
На крају, хотел ''Браћа Секулић'', свако добија собу, распакујемо се , идемо на вечеру, у шетњу
и у дискотеку. Девојчице су мало играле, али дечаци нису хтели, па смо седели и пред поноћ се
вратили у собе. Легле смо да спавамо, било нам је
досадно, па смо играле неке игрице, а и то је било
досадно, па смо звале дечаке и преко терасе причале са
њима. Касније смо спавале, а девојчице из VII2 су
лупале, викале и трчале. Ујутру смо се спаковале,
средиле собу, доручковали и отишли на језеро. Тај крај
где се налази чесма поред језера зове се Краљеве воде
или Партизанске воде.
Аутобус нас води даље до Дрвенграда, гледали
смо филм, шетали се, возили Шарганском осмицом,
видели водопад. После ручка повратак кући. У Малом
Пожаревцу излазе VII2 и VIII2, а ми настављамо до Мала
Иванче. Увече у пола десет у центру нас чекају
родитељи.
Кућама одлазимо срећни, прогласили су нас
најбољим одељењем на екскурзији.
Ивана Јекић VII1
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Празници
Словенска
митологија и
Божићни обичаји,
Коледа
Концепт данашњих празника има темељ у оном
првобитном, паганском схватању времена као цикличне
појаве. Основа овог концепта
је годишње кретање Сунца
током
којег
оно
заузима
различите положаје у односу
на Земљу. Ово је уједно и
основа
старог,
паганског
календара чији су елементи
садржани и у календару који
данас
користимо.
Пагански
празници
настали
су
из
потребе наших предака да свој
живот регулишу у складу са
природним циклусима, што су
постигли фиксирањем одређених датума и формулисањем
календара. На овај начин,
време сејања, жетве и других
пољопривредних и друштвених
делатности усклађено је са
годишњим кретањем Сунца а
самим тим и са природним
циклусима плодности. Стари
Словени су имали свој соларни
календар и празнике који се у
неопаганизму називају годишњим Сабатима. Ово међутим
нису били једини празници
које су наши преци славили,
јер су одређени датуми били
везани и за бројна словенска
божанства. На пример Кољада
се славила 21. децембра на
дан зимског солстиција. Назив
овог празника потиче од имена
Коледа, духа или божанства
зимског солстиција.
Коледо је биће које се
може
посматрати
на
два
начина. Као зимски дух и као
божанство. Празници у част
Коледа су се организовали
током зиме, а највећи празник
је био Кољада, који је био на

дан зимског солстиција. Обичаји овог празника задржани

су и у хришћанству, а има
аутора који сматрају да је
хришћанство преузело овај
празник и слави га као Божић.
У Бугарској се Божић и даље
назива Коледа. Такође, се
честита са ''Весела Коледа''
или ''Честита Коледа''. Коледо
је
близанац
са
Овсењом.
Њихова мајка је Златогорка
Маја а отац Дажбог. Овсењ је
рођен пре Коледа, па је
упрегао коње у небеске кочије
правећи
пут
свом
брату
Коледу. Овсењ се појављује
лети а Коледо зими. У време
зимског солстицијума Овсењ
испраћа
стару
годину,
а
Коледо дочекује нову годину,
односно ново Сунце.
Коледово име се помиње
у многим здравицама. Постоје
такозване коледарске песме
или
коледи.
Ове
лирско
обредне песме се углавном
изводе током божићних празника и задржале су се у
многим крајевима до данас. По
обичајима Овсањ је пуштао,
испраћајући старо Сунце, мртве, па су се мушкарци преоблачили у разна руха и ишли
по селима певајући и правећи
буку и од домаћина добијале
поклоне у храни. Коледари су
мушка обредна поворка која се
одржава у време Божића. Има
за циљ да растера непријатељске демоне, караконџуле и
але како би учинили безбедним рођења малог Бога
(Божића) и ритуалну сахрану
старог Бадњака. На тај начин
доприносе напретку заједнице
и успешном отпочињању новог
циклуса плодности. Обичаји
коледара били су повезани за

рођење новог сунца тј. отпочињање новог циклуса.
Коледари се припремају
на неколико дана пред Игњатијевдана, а негде већ од
Никољдана, а главна припрема
се састоји у изради маски. У
неком крајевима за ту прилику
облаче подерана одела, а неки
опасују телеће коже, са репом
позади, на чијем је крају звонце. Око појаса и око колена
носе нанизана мала звона и
клепетуше.
Наоружани
су
сабљама или мочугама. На
лицу носе маске од лејке
(тикве) или дрвета, које су
пришивене за овчју или козју
кожу,
тако
да
личе
на
пчеларску
капу.
На
врху
маске, беле, црне или црвене
боје, налазе се рогови. Изнад
великих очних дупљи истичу
се веђе од црне вуне или
нацртане црном бојом. Бркове
и браду праве од вуне или од
коњског репе, нос од савијене
лејке (тикве), а на отвореним
устима нанизани су зуби од
пасуља.
Овај стари обичај још се
практикује ту и тамо по
Војводини, а најсличнији је
америчком ''trick or treat'' и
зове се коринђање. На Бадње
вече деца иду од куће до куће
и
питају:
''Јел´
слободно
коринђати?'' Ако јесте, крећу
песмице у хору или појединачно. Онда им разнежене
бакице и деке дају слаткише,
јабуке, орахе и суве шљиве;
паре - ретко или никад. И у
влашким крајевима, понегде,
одрасли људи и деца иду од
куће до куће, певају, играју и
добијају поклоне.
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Божић
Божић
је
највећи
и
најрадоснији празник, јер се
на тај дан празнује рођење
Сина Божијег нашег Господа
Исуса Христа. Овај празник је
један од млађих, јер је почео
да се празнује тек од четвртог
века, до тада је био спојен са
крштењем. Хришћански поглед
на човечји живот није давао
посебну
важност
телесном
рађању, него крштењу као
духовном рађању и телесној
смрти као рађању за цео
живот. Зато су хришћани много
пре Божића почели да славе
Васкрсење, недељу као дан
Господњи, Духове и многе
друге
празнике
посвећене
мученицима. Временом, рођење Христово се одвојило од
крштења, најпре у Риму, у 4.
веку, а постепено и у осталим
хришћанским центрима.
Одвајање
рођења
од
Богојављања се тумачи на
разне начине. Са престанком
мучеништва почео се више
ценити земаљски живот, а тиме
и рађање, његов почетак. По
другима, требало је, насупрот
многобожачког празника Сунца
поставити један, хришћански
празник.
Цар Константин Велики
је, за разлику од својих
претходника, који су славили
Сунце, почео одавати поштовање Богу који је створио
Сунце.
Црквено прослављање и

прослављање Божића које се
врши
у
храмовима
је
једнообразно. Насупрот томе,
обичаји који се везују са
прославом Божића разликују
се зависно од поднебља. Иста
је прича о бадњаку, слами,
положајнику,
чесници.
На
бадње јутро домаћин сече
младо церово дрво, бадњак,

број 7

црним вином залије остатак
дрвета, а бадњак носи у дом.
Увече, бадњак и сламу уноси у
кућу, а остали укућани га
дочекују бацајући кукуруз и
жито. Деца пијучу и имитирају
домаће животиње које имају у
домаћинству. Вечера је посна
и поставља се после молитве.
При молитви се пале три свеће
и кади се трпеза. Тог дана
домаћице месе хлеб и украшавају га фигурицама разних
животиња.
Божићне јутро започиње
пијењем вина и узимањем дрена, а онда долази положајник
и џара ватру гранчицом бад-

њака изговарајући благослов
дому: ''Колико варница толико
навца, здравља...'' На Божић
се припрема чесница у коју се
ставља новчић, дрен, зрно
кукуруза. У подне се укућани
моле и ломе чесницу.
Марко Мудрић, вероучитељ

Нова година
Слављење одласка старе
и почетак нове године је
прастари религијски, друштвени и културни образац у скоро
свим
деловима
света.
У
Западном
свету
слављење
пада 31. децембра али у
различитим културама то су
различити датуми.
Најраније слављење које
је забележено је било у
Месопотамији, пре око 4.000
година.
Нова
година
је
почињала са Младим месецом
који је најближи пролећној
равнодневици – обично средином марта. Код Асираца,
Египћана, Феничана и Персијанаца је то било у време
јесење равнодневице, која је
данас 23. септембра. Код
старих Грка Нова година се
повезивала са зимским солстицијем, који пада око 21.
децембра.
Тај празник, који су
Римљани звали "Сатурналија"

2011. година

по богу Сатурну, био је
популаран до крајних граница.
Код
Римљана
година
је
почињала са 1. мартом све до
око
153.
године
п.н.е.
Сатурналија је био римски
празник у част Сатурна, бога
земљорадње. Он се обележавао неколико дана у децембру
око дана зимске краткодневнице. Сатурналија је обележавана
пијаним
оргијама,
глупирањем и заменом улога,
тако да су робови тих дана
постајали господари, а њихови
господари
су
их
служили
Календарски дан у који пада
први дан Сатурналије померао
се током римске историје. Он
је почињао негде средином
децембра и трајао би све до
првог
јануара.
Усред
тог
празника
падао
је
25.
децембар
када
је
Сунце
достизало своју најнижу тачку.
Јулије
Цезар,
један
од
императора у паганском Риму,
коначно је успоставио први
јануар као дан новогодишњег
славља. Године 46. пре Христа
Цезар
прихвата
јулијански
календар и преноси обичаје из
римске Сатурналије на први
дан у јануару!
Током средњег века нова
година се у многим земљама
Европе славила 25. марта.
Први јануар као дан почетка
нове године је прихваћен тек
од 1582. године са увођењем
реформисаног, грегоријанског
црквеног ка-лендара. Многе
друге нације су наставиле да
користе стари календар Јулија
Цезара и њихов календар се
сваких 127 година удаљава за
по један дан од званичног, да
би данас био удаљен 13 дана.
Зато се нова година "по
старом" слави 13. јануара.
Данас се нова година
слави уз Деда Мраза, јелку.
поклоне и пуну трпезу. На
трговима се окупљају млади и
стари и заједно дочекују нову
годину
слушајући
музику,
певајући, играјући и веселећи
се. Музика, пиће и ватромет су
обавезни.
Пожели
се
све
најлепше у поноћ, шаљу СМС
поруке, понеко одлучи да
промени свој живот и почне
све испочетка. ''Бићу бољи,
паметнији, срећнији, богатији
мршавији и...''
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Тематска настава
презентовали
осталим
разредима.
Песме,
рецитације, игре, глуму показали су на опште
одушевљење другова.
Коришћене су различите методе и облици
рада, ученици су вежбали вештине: читање,
разумевање прочитаног, извођење закључака,
уочавање и исправљање грешака и усвајање
нових термина и појмова, примена наученог,
играње дечијих игара. Наставник се укључује у
рад групе и подстиче комуникацију међу
ученицима, поставља задатке, подстиче ученике
на
размишљање,
упућује
на
извођење
закључака и уопштава решења задатака које су
ученици добили.
У оквиру ове теме ученици у Малој Иванчи
су на заједничким часовима свих одељења
реализовали и Недељу лепих порука. Развијали
су културу писменог изражавања, другарство и
позитивна осећања, успели су да саставе
стихове са најлепшим жељама. Све је било
украшено маштовитим цртежима. Часови су
били успешни, јер су ученици научили да
исказују лепе поруке и на мало другачији,
креативнији начин. Успешнији радови изложени

Тема ''Празници и празновање у нашем
крају'' обрађена је у децембру у трећем разреду
у току четири дана на свим часовима. Ученици
су подстицани на самостални, тимски и
истраживачки рад. Прикупили су текстове и
илустрације и у групама радили свој задатак.
Презентација наставних садржаја пред другим
ученицима повећала је мотивисаност за рад.
Ученици III-1 су рецитовали и певали

су на тематском паноу у холу школе.У четвртак,
30. децембра 2010. године, ученици су окитили
учионицу и за све ученике нижих разреда
организована је приредба.
Ксенија Илић, наставник

песме, драматизовали и по улогама извели текст
''Деда Мраз''. Причали су о празницима који се
славе код нас и развијали правилан однос према
празницима као делу културне традиције.
Научили су писање назива празника. Последњег
дана тематске наставе ученици су своја знања

Ученици у Поповићу су разговарали о
прослави Нове године и Божића на часовима
српског језика, народне традиције и енглеског
језика и причали о прослављању у Србији и
Енглеској.
Писали су писмо Деда Мразу и објаснили
чиме су заслужили поклоне и обећали да ће
бити бољи следеће године. Припремили су
приредбу за родитеље и у четвртак, 30.
децембра 2010. године, су се дружили, рецитовали и певали.
Ученици
виших
разреда
у
Малом
Пожаревцу су на часовима ликовне културе
нацртали и писали честитке и најуспешније су
изложене у Библиотеци.
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Нова година и Божић
За нову годину се припрема посна храна и
праве се посни колачи. Целог дана се слави уз
музику, а најзанимљивији део је дочек у поноћ.
Тада одлази стара и долази нова година. Слави
се скоро до јутра.
За Бадње веће се месе колачи у облику
снопова жита, руке, срца, упрегнутих волова,
квочке са пилићима, све то симболише здравље,
напредак, родне њиве и пуне торове. У кућу се
уносе бадњак и слама и баца се кукуруз.
Прескочи се лопата са жаром, па се попије вино
и прогута се зрно дрена. Ујутру на Божић дође
положајник у кућу. Џара ватру бадњаком и пева
: ''Колико варница толико среће, успеха, добрих
оцена, јарића...'' Божић се слави са породицом.
Меси се чесница и колач. Ко пронађе парицу у
чесници имаће среће целе године.
Николина Јаковљевић II2

2011. година

Вујиновић и Теодора Жижак су направиле и
пано.
Поводом Дана Светог Саве у свим
одељењима са ученицима се разговарало о
историји српске државе, традицији прослављања тог дана и делима народне и уметничке
књижевности која за тему имају живот светог
Саве.
Ученици
осмог
разреда
у
Малом
Пожаревцу су радили паное на којима су
подсетили своје другове на живот и значај
Светог Саве за српску државу и српски народ.

Нова година
Нова година је празник који много волим.
Највише ме радује кићење јелке, прављење
колача и играње са братом. За Нову годину цела
је породица на окупу. Сви смо насмејани и
срећни. Јелка је у дневној соби, окитили смо је.
Сва светлуца, пуна је шарених украса. Испод
јелке су поклони. Добио сам телескоп и много
сам се обрадовао. У поноћ сам гледао ватромет
и пожелео жељу. Желим да буде што више
лепих дана као што је дочек нове године.
Александар Милорадовић II2

Нова година
За Нову годину сам гледао ватромет
разних боја; жут, црвен, плав, зелен. Било је
чаробно. Био сам са породицом и био сам јако
срећан. Играли смо и певали. Јелка је украшена
лампицама које трепћу. Добио сам пакетић и у
њему албум за сличице фудбалера, сокић,
лизалицу, ЦД о цртању и слаткише. Прошле године сам био добар, а ове ћу бити много бољи.
Младен Гајић II2

Празници
Почетком другог полугодишта, у јануару
2011. године, у осмом разреду је реализована
наставна јединица Fëtes et traditions, са освртом
на празнике и обичаје који их прате. Било је
занимљиво чути мишљење ученика о томе зашто
је баш 1. април Дан шале, а затим и открити
стварни порекло; када и како се прославља
Божић у Србији, а када и како у Француској;
који је датум Дан државности једне, а који друге
државе и зашто. На крају су ученици писали
радове на на тему празника, а ученице Вања

Занимљивости
Математички празници
Дан квадратог корена
Овај празник се слави када се поклопи да
су и дан у месецу и сам месец квадратни корен
последње две цифре у години. На пример,
последњи Дан квадратног корена био је 3. марта
(03.03.09.) а следећи ће бити за седам година и
то 4. априла (04.04.16.). Како се овај празник
празнује по модулу 100 од броја године, сваког
века пада на исти дан свих девет пута. Они који
прослављају овај празник, тог дана обично једу
само јела од коренастог поврћа које је исечено
у облике са квадратним пресеком. Ако немате
идеју како све то изгледа, верујте да нисте
једини.
Дан броја Пи
За разлику од претходног празника, број
Пи има своју зимску и летњу славу. Зимска се
слави 14. марта (03.14.) и представља
заокруживање броја Пи на две децимале, док
летња прослава уствари представља апроксимацију ове константе у виду разломка 22/7 и
слави се 22. јула. Како се у калкулацију овог
празника не узима у обзир година, празнује се
сваке године. На овај дан се једу округли
колачи, воћне пите, торте и све остало што вам
падне на памет а има везе са кругом
Неки
издвајају и Пи минут (03.14. у 1:59) као и Пи
секунду (03.14. у 1:59:26) што представља број
Пи заокружен на одређени број децимала.
Слађана Галушка, библиотекар
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Свети Сава

У сва три објекта наше школе 27. јануара 2011. године обележена је школска слава Свети
Сава, свечано и радосно.
У Малиој Иванчи Марко Стевановић, парох и вероучитељ, пресекао је колач са домаћином
славе Синишом Босићем, наставником разредне наставе. Ученици су извели пригодан програм за своје
другове, наставнике и госте и послужили се житом.
У Малом Пожаревцу парох Драган Мудрић је у договору са наставником историје
организовао литерарни конкурс на тему Свети Сава. По завршетку литургије, у цркви, у присуству
деце, наставника и родитеља парох је поделио награде ученицима, ауторима најбољих радова: Јовани
Николић, Тамари Бећирај, и Сањи Туфегџић. Награђени ђаци су прочитали своје радове. Наставница
ликовне
културе,
Нада
Аранђеловић,
поклонила
је пароху своју слику на
којој је насликан храм и
звоник цркве у Малом
Пожаревцу. Подељено је
славско жито и ученици и
наставници су прославу
наставили
у
школи
приредбом.
Ученици су певали
химну Светом Сави и говорили о животу и раду
великог
просветитеља
кроз пригодан рецитал
пресецан музичким нумерама.
Посебно
треба
истаћи ђаке који свирају и
похађају музичку школу.
То су Јована Николић V2,
Јелена Илић V2, Јована
Илић
VI2,
хармоника,
Бранко Симић VI2, гитара,
Никола Васић Vi2, синтизајзер, Милош Стевановић VI2, кларинет.
Софија
Зећовић,
наставница српског језика, била je организатор
приредбе.
Слађана Галушка,
библиотекар
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