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Драги читаоци, пред вама је други број „Чаролија” за ову школску годину.
Пишемо о активностима ученика и наставника, ту су најбољи пројекти и литерарни и
ликовни радови ученика. Ученици осмог разреда пишу о одрастању, Тамара Живановић о
љубави. Овај број доноси и неколико интервјуа, неки су измишљени, а неки стварни.
Ученици петог разреда разговарају са Теодором Жижак, ђаком генерације, и са писцем
Бранком Стевановићем. Ту су прилози о рекреативној настави, излету и важним
годишњицама.
Представљамо и наставнике – пензонере и њихово виђење школе.
Читајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања у школи
Ради повећања мотивације ученика у процесу
наставе и побољшања квалитета наставног процеса,
што су задаци из Акционог
плана, у школи је подстицан тимски рад наставника и стручних сарадника у
организацији
заједничких
часова и у обележавању
важних дана и догађаја.
Одржани су заједнички
часови ученика свих одељења првог и другог разреда
27.05. 2011.године. Ученици
су рецитовали, певали и глумили. Одржано је и такмичење у спортским дисциплинама за дечаке и девојчице.
Коришћени су различити облици и методе рада
како би што већи број ученика био укључен у рад.
Ученици нижих разреда у
Малој Иванчи су израђивали
тематске паное, везане за
наставне садржаје. Коришћени су радови из српског
језика,
ликовне
културе,
природе и друштва, слободних активности.
Поводом Дана заљубљених ученици су причали о
љубави и заљубљености и
писали стихове са лепим
жељама. Тако су учили да
искажу лепе жеље и поруке
онима који су им драги.
Обележен је Дан матерњег
језика, 21. фебрура 2011.
године. Са ученицима је
разговарано
о
важности
очувања матерњег језика и
његове правилне употребе.
Поводом
8.
марта
ученици су читали текстове
посвећене женама, рецитовали, певали и глумили.
Обележена
је
110.
годишњица рођења Волта
Дизнија кроз часове српског
језика и ликовне културе у
свим разредима. Ученици су
научили основне податке о
животу и раду Волта Дизнија, причали о омиљеним
цртанимм филмовима, црта-

ли омиљене јунаке.
Приликом
обележавања 50 година од освајања
космоса ученици су писали
саставе на тему „Међу звездама” и „Кроз васиону и
векове”, израђивали модел
ракете, цртали свемир и
постављали своје радове на
пано у ходнику школе.
За Национални дан без
дуванског дима, 31. јануара,
израђен је пано о штетности
пушења. Ученици VI1 су на
часу грађанског васпитања
направили постере и писали
поруке о штетности дуванског дима.
Ученици су учествовали на такмичењу „Мислиша”,
ученица IV1 Милица Ристић
је добила посебну похвалу
за
освајање
одређених
бодова.
Вештина
комуникације
Ученици нижих разреда
у Малој Иванчи су правили
паное на тему „Правила
понашања
у
учионици”.
Више пута су у току школске
године слали, упућивали,
једни другим лепе поруке
поводом празника, правили
и писали честитке. Организована су спортска такмичења, учили су како да
поднесу пораз и како да
навијају. Такмичили су се у
трчању и у сваком разреду
су проглашени победници и
подељене су дипломе.
Примери лепог понашања су свакодневно истицани
као нешто чему сви треба да
теже.
Радионица
на
тему
„Превенција
злоупотребе
дроге” са радом је настављена и у другом полугодишту са ученицима четвртог
разреда. Ученици су прикупили информације у вези са
изабраном темом, користили
различите начине доласка до

информација. Формиране су
групе и свака група је имала
одређену тему за коју је
правила песму, постер. Циљ
рад је био, поред добијања
нових
информација,
да
ојачају самопоуздање, вештину комуникације, вештину
рада у групи, да искусе
предузимање акције у вези
са неким проблемом.
Са
ученицима
VI2
започет је рад на пројекту
„Креативан рад са ученицима на превенцији употребе
психоактивних
супстанци”.
Пројекат
подразумева
12
радионица
од
којих
је
урађено 4: Како разумемо
наша осећања, Како други
утичу на наша осећања,
Управљање ризицима, Учење
рада у групама.
Циљ прве радионице је
да деца препознају своја
осећања, да о њима разговарају и да обогате свој
речник речима којим се
изражавају осећања.
У другој је суштина да
деца, осим што треба да
разумеју
своја
сопствена
осећања, треба да буду у
стању да управљају осећањима која ствара оно што
други људи ураде или кажу.
Овом радионицом се јачају
комуникационе вештине, помаже им се да разумеју
позитивне и негативне пострана 3
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следице утицаја вршњака и
истражује се веза између
осећања и акције.
Идеја треће радионице
је да деца разумеју концепт
ризика, да разумеју како да
га процењују и да истраже
начин
управљања
њиме.
Како деца прерастају у адолесценте, она почињу да
доносе све више одлука у
вези са сопственом безбедношћу и морају да препознају, процењују и да се
изборе са ризиком са све
мање усмеравања које им
пружају одрасли.
Четврта радионица има
за циљ да се деца науче да
раде у групи вршњака, да
јачају вештине слушања,
вештине сарадње, да се
истражује преговарање и
остваривање компромиса и
да се охрабри учествовање.
Ова радионица ојачава способност
деце
да
себе
контролишу у оквиру групе и
да заједно раде како би
остварили заједнички циљ.
Ове радионице су врло
добро осмишљене, свака има
вредан циљ, а на крају
сваке, петоминутним разматрањем, сумирају се кључне
ствари до којих се дошло на
часу. Оне се могу реализовати и ван пројекта, појединачно по разредима и
планираће се у следећој
школској години, а наставак
пројекта са истим одељењем
планира се од октобра 2011.
године.
Тематска настава
На часовима природе и
друштва ученици III1 су
радили пројекте на тему
„Заштита река, језера и
бара”. Пројекат су радили у
групама и своје радове
презентовали на паноу. За
израду пројеката су користили информације са интернета. Као допуна, за ученике
који не могу да ураде
пројекат,
тема
је
била
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израда модела баре или
језера као животне заједнице. Ученици су радили
пројекат и на тему „Чувајмо
природу”, којим су били
обухваћени часови српског
језика, природе и друштва и
грађанског васпитања. Пројектна настава је ученицима
била интересантна, упућивала их је на заједнички рад
при проналажењу информација, сарадњу у изради
модела, што доприноси бољем дружењу и лакшем и
занимљивијем учењу.
Тематска настава на
тему „Осврт уназад, прошлост”, реализована је у мају
2011. године у IV1 кроз
српски језик, природу и дру-

и рад осталих ученика.
Часови тематске наставе „Сокобања” држани су
од 11. до 17. маја у току
наставе у природи. Ученици
су се упознали са природним
лепотама Сокобање. Посетили су излетишта „Борићи” и
„Лептерију”.
Посетили
су
чесму „Хајдук Вељка” и летњу позорницу „Врело” у којој се сваке године одржава
такмичење
„Прва
хармоника”. Са излетишта „Лептерија” су видели рушевина
старог
града
Сокограда.
Организован је аутобуски
излет до планине Озрен.
Шетали су центром града,
стазом здравља и уживали
на плажи реке Моравице.

штво, ликовну и музичку
културу и народну традицију.
Циљеви су: стицање
знања о прошлости српског
народа, улози цара Душана,
животу на српском двору,
оспособљавање ученика за
самостално учење, изграђивање националног идентитета и критичког односа
према историји.
Ученици су били задовољни,
пошто
су
били
активни: радили су самостално и у групи, прикупљали материјал, литературу, анализирали су свој рад

Свако поподне су учествовали у организованим спортским такмичењима. Увече су
се ангажовали у забавним
активностима: Покажи шта
знаш, Нај фризура, Модна
ревија,
Плесни
парови,
Маскенбал.
Тематска
настава
је
успела, јер су ученици много
научили
о
Сокобањи
и
околини што су показали и у
квизу знања. Уредили су
пано „Сокобања” са цртежима, саставима, песмицама
и сликама које су писали,
цртали и прикупили током
боравка у Сокобањи.
страна 4
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Промовисање рада
школе
У фебруару 2011. је
обележен Дан заљубљених и
Свети
Трифун
изложбом
радова у холу школе на обе
теме. Ученици су, такође
правили радове на тему
„Књига за читање и маштање”
поводом
прославе
стогодишњице
постојања
Библиотеке у Сопоту, најбољи од тих радова су били
постављени у холу Библиотеке у Сопоту на изложби
најбољих ликовних радова
ученика целе општине.
Ученица наше школе
Тамара Мирковић VII1 је
освојила другу награду на
ликовном конкурсу. Вања
Вујиновић VIII2 и Теодора
Жижак VIII2 су освојиле прво
и треће место на литерарном
конкурсу.
Ученици Лука Гајић VI2,
Теодора Поповић V2, и Теодора Жижак VIII2 су освојили
прва три места на општинском такмичењу рецитатора.
Теодора Жижак је учествовала и на градском такмичењу.
У
оквиру
Програма
заштите деце од насиља
ученици
виших
разреда
учествовали су на школском
турниру у стоном тенису у
марту и априлу 2011. године. Такмичење је организовано у више категорија, за
сваки разред и за девојчице
и дечаке посебно. Ученици
су развијали такмичарски
дух, дружили се и учили
толеранцији
и
фер-плеј
односу.
Турнир је део општинског наградног конкурса и
акције Борба против болести
зависности која подстиче
ученике на литерарно и
ликовно
стваралаштво
и
спортске
активности.
За
масовност и добре резултате
наша школа је освојила прву
награду за спортске активности.
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Ученици су учествовали на ликовном конкурсу
„Удахнимо живот, издахнимо
штетне материје” Скупштине
општине Сопот и освојили
другу групну награду.

У априлу су постављене
и две изложбе у холу школе,
једна посвећена Ускрсу, а
друга екологији са темом
„Еко календар – Очување
водених ресурса”.
У мају су ученици учествовали на Мајском ликовном конкурсу Центра за
културу
Сопот
на
тему
Маштарије. Наши ученици су
освојили новчане награде у
обе категорије. У категорији
дигиталне
технике:
1.
награда: Нина Илић VI1 и
Анђела Илић VI1, 2. награда
Милош Стевановић VI2, 3.
награда: Алекса Тришић V1 и
Стефан Тришић VII1.
У категорији класичне
технике: 1. награда Вања
Вујиновић VIII2, 2. награда
Тијана Марковић VII1.
Додели награда у Сопоту присуствовали су награ-

2011. година
ђени ученици и наставник.
У зборнику „Литерарне
стазе” обајављени су радови
наших ученика: „Доживљај
на распусту” Теодоре Жижак, „Јутро у селу” Марка
Стевановића, „Сва природа
цвета и пева” Исидоре Бабић, „Небо више није плаво”
Иване Јекић и Јоване Несторовић, као и две песме
ученика из Поповића. Радови
су били објављени у школском
листу
и
послати
уреднику зборника.
Повећању угледа школе у локалној заједници
допринело је и традиционално извођење програма
„На споменику” (26. маја).
По мишљењу присутних програм је био савршен.
Необичну
помоћ
је
пружила
мајка
ученице
Јоване Николић V2 која је
текст рецитала штампала,
умножила у шест копија и
ставила у фасцикле.
Гордана Косанић,
Ксенија Илић,
Ружица Будимкић
Наташа Демић,
Софија Зећовић,
Слађана Галушка
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Дечије стваралаштво
У очима једног портрета
Каже се да су очи огледало
душе и верујем у то. Кад погледамо
неког у очи можемо одредити каква
је личност, можемо видети тугу,
срећу, бес, страх, љубомору... Очи
на слици или фотографији могу бити
толико снажне да испричају причу.
Кад гледам албуме моје породице
знам по очима како су сви били
расположени и која су осећања у тим
тренуцима
била
најјача.
Пре
неколико дана прелиставао сам
албум и видео веома посебну
фотографију. На њој су мама, тата,
брат који је тек стигао из болнице и
имао три дана и ја, са седам година.
Прво што сам приметио је да су наше
очи, озарене пуне среће. У татиним
очима се видео понос и усхићеност,
оне су гледале мог брата и мене. А у
мојим очима, осим среће, видео сам
и мало љубоморе. Мислим да је то
нормално, јер сам био мали. Али у
мојим очима је било и љубави, а на
мом лицу осмех. Био сам поносан
што имам брата. Моје очи су одавале
сва моја осећања и казују ми какав
сам тада био.
Никола Павловић VIII2

Марија Ристић II1
У очима једног
портрета
Поред телевизора у дневној соби налази се полица са филмовима, цртаћима и
албумима за слике. То су углавном албуми моје маме. Кад останем сама у кући понекад
гледам старе фотографије. Једног дана бака и дека су отпутовали код рођака, мама и тата
отишли са братом код ујака на славу, а сестра код другарице на рођендан. Била сам сама,
сва врата су била закључана, прозори затворени. Нисам знала шта да радим и сетила сам се
албума. Пажњу ми је привукла једна старинска фотографија, веома бледа, сиво беле боје.
Био је то портрет једног дечака. Стајао је на трави поред старих кола. Иако је слика бледа у
очима се видело нешто необично, као да је плакао. Био ми је веома познат. Очи су му се
цаклиле од суза. Поглед је био мио, а опет тужан. И ја понекад имам такав осећај, срећна
сам, а плачем. Те су ме очи гледале као да су желеле да ми нешто кажу.
Одједном, врата су се залупила. Испустила сам портрет малог уплаканог дечака, а
онда сам чула мамин глас. Питала сам је ко је тај дечак. Објаснила ми је да је то мој ујак,
плакао је на свадби своје тетке, јер је био много везан за њу.
И сад, кад ме обухвати радост и заплачем од среће, сетим се тог портрета и
уплаканих дечијих очију.
Вања Вујиновић VIII2
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Занимљива личност
Најзанимљивија особа у мојој породици је мој тата. Зове се Петар Симић, висок је
има зелене очи и црну косу. Он је веома мудар, сналажљив, добар, али и строг. Кад дођем
из школе каже ми да прво узмем књигу, урадим домаћи задатак, научим све што треба, а тек
онда могу да седнем испред компјутера. Мени се то баш не свиђа, али шта ћу? Стално нам
прича да нам будућност зависи од књиге, јер само ако смо добри ђаци можемо да упишемо
жељену средњу школу, а касније да упишемо и факултет. Док сам био млађи нисам о томе
много размишљао, али сад схватам о чему прича. Он себе наводи као пример, кад је био
мали био је несташан, није хтео да учи, да ради домаћи, није могао да упише добру средњу
школу. Зато данас нема добар посао. Да је учио и био вредан ђак можда би му посао био
бољи. Кад урадим нешто лоше он викне на мене, али ме никад не туче. Он је, за мене,
најбољи човек на целом свету.
Милош Симић VI2

Занимљива личност
У мојој породици ја сам најмлађи. Имам два старија брата и
две сестре. Најстарији је мој брат
Александар. Он је веома занимљив,
увек има неку нову шалу, виц и
слично. У тренутку може да се сети
нечег јако смешног што одговара
ситуацији у којој се налази. Кад
сам са њим увек се смејем. Он се
шали на рачун других, али и на
свој рачун и те шале никад нису
ругање. Увек је ту да ме орасположи, али и да ми да добар савет.
Он је вредан, паметан и сналажљив
момак. Кад је потребна помоћ он је
увек први који ће помоћи. Поред
њега се осећам сигурно и ничега се
не плашим. Разуме се у рачунаре и
показује нам како да нешто
урадимо или решимо проблем са
компјутером. Такав је мој брат,
добар, занимљив и увек ту за нас.
Милош Стевановић VI2

Занимљива личност
У мом животу постоји много
особа које су занимљиве. Најзанимљивији је мој деда Раде. Право име му је Радосав, он је отац моје мајке. Он је пунији човек
седе косе и воли да се шали. Кад је био млад играо је за први тим фудбалског клуба Младост
из Умчара и био је јако добар. У кући немам са ким да причам о спорту, али кад одем код
њега ми се толико распричамо да је то невероватно. Обојица волимо да гледамо спорт и да
причамо о успесима наших спортиста. Такође волимо да играмо исте игре као што су карте и
домине. Он прича занимљиво о смешним догађајима из младости. Зна много вицева и прича.
О спорту зна све, резултате, ко је дао голове, у ком минуту, итд. Највише волим кад је неко
првенство у било ком спорту, онда он говори о спортистима, о правилима, о свему.
Кад сам са дедом онда ми никад није досадно.
Душан Гајић VI2
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Шетња кроз шуму
Шетала сам шумом. Топло мајско сунце се пробијало кроз густи сплет грана
прекривених лишћем. Небо је светло плаво, по њему паперјасти бели облаци који ми
изгледају као овчице. Поветарац њише лишће тамо амо ствара незабораван шум. Дрвеће се
одмара испод плавог свода и радује се новом дану. Трава мирише дахом пролећа, а од свуда
провирују љупке главице белих рада и маслачака. Шумски вргањи радосно подижу
шешириће. Чини ми се да ме посматрају. Гране старе букве врве од разноразних птичица
различитих боја и величина које су, чини се, управо, најавиле почетак концерта. Настављам
шетњу шумским путељком. Изненада ми пажњу привлаче веверице које несташно скачу са
гране на грану док се не појави једна већа веверица, њихова мама, која их води ка кући –
повећој дупњи у стаблу старог храста.
„Требало би да се вратим кући”, помислила сам и кренула ка селу. Све дрвеће,
трава, цвеће, па и распеване птичице нежно говоре за мном: „Довиђења, Теодора. Молимо
те, сврати још који пут код нас.”
„Ова шума је најлепше место на свету”, помислила сам и весело отрчала.
Теодора Поповић V2

Марија Ристић II1
Особа коју волим
Има много драгих особа које су ми прирасле за срце. Али, најдражи је мој
четворогодишњи брат Лазар. Била је дубока ноћ између 20. и 21. јуна, кад се, сат после
поноћи, зачуо његов први плач. Расте са онима које воли и који њега воле. Онако буцмаст,
изразито плаве косе и светлоплавих очију ми је врло брзо постао драг. Учила сам га да
прави прве кораке.
Време пролази, он расте сувуше брзо, не могу да у њему препознам мог малог
брата. Запитам се: Како је могуће да је то она мала округла бебица? А он се већ осилио,
води битке по дворишту са невидљивим противницима. Кад стави кофу на главу и зграби
мотку – држите се добро! Он је миљеник маме и тате због чега су Јована и Кристина
љубоморне, а и ја мало, признајем.
Понекад га је тешко истрпети. Чека ме да дођем из школе, тада за њега више
нема невидљивих змајева, то испаднем ја, зна да му ништа нећу, јер ме срамота да се тучем
са малом децом. Хоће да скаче по Кристини и Јовани, али тад се баш лепо проведе. Скоро да
га мрзе, а ни њима није јасно зашто.
Једном су били јако немирни, па ми је мама рекла да их смирим. Смишљала сам
шта да радим, окупила сам их око стола и дала им свеске и фломастере. Лаза је учио да црта
чича Тришу, тако зовемо чика Глишу. Ништа смешније нисам видела.
Дани пролазе, а мој брат расте и расте. Некад је добар, а некад и не, али ће увек
бити особа коју највише волим.
Теодора Поповић V2
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Догађај који се дуго препричавао
Једног летњег дана, обичног као и остали дани распуста, тата се вратио кући из
Београда и рекао мојој сестри и мени да има изненађење за нас. Требало је да се брзо
спремимо и негде кренемо, обавестиле смо маму и кренуле иако нисмо знале где нас тата
води. Само је он знао где и зашто идемо, а ја сам нестрпљиво чекала. Напокон смо стигли.
Нисам могла да верујем. То је био концерт ОК Бенда. Није било срећнијег детета од мене.
Концерт је почео. Јелена и ја смо играле без престанка и певале све песме са њима. После
концерта виделе смо да се публика слика са певачем бенда и позвале смо маму да нас слика
са њим. Јелена и ја смо препричавале догађаје са концерта наредних седам дана. И сада кад
год видимо ОК Бенд на телевизији погледамо се и почнемо да причамо о незаборавном
догађају.
Јована Илић VI2
Догађај који се дуго
препричава
Леп, ведар дан. Седим у соби и
читам књигу омиљеног писца. Тренутак
који ћу заувек памтити, јер је био
страшан и болан. Чула се бука у мојој
соби, помислила сам да се руши кров.
Десила се несрећа у мом дворишту. Изашла сам на балкон и затекла стравичан
призор. Згрануто сам стајала и без речи
посматрала ситуацију. Аутомобил је
пролетео кроз гвоздену ограду, оборио и
повукао жицу из бетона за собом. Из аута
су излазили човек и дете. Човек је држао
бебу у рукама, сав избезумљен, а беба је
ћутала од старха. Стакла на колима су
попуцала и човек је био крвав.
Моја мајка је истрчала из куће са
бокалом воде. Полила је бебицу, стару
само девет месеци. Све комшије су
изашле на улицу да виде шта се десило.
На срећу беба није била повређена, а
човек је био само мало.
И данас се питам како је успео да са
толико широког пута скрене и улети у
двориште.
Сања Туфегџић VI2
Покушавам да заборавим

Теодора Жижак VIII2

Било је лето. Дан је био превише топао. Нисам знала шта да радим од врућине.
Одлучила сам да натерам тату да постави мени и сестри базен. Рекао је да хоће, али да
морамо наћи равно место за постављање. Сетила сам се да то може бити кров гараже, пошто
је потпуно раван. Кад је тата чуо моју идеју, мало се изненадио, јер нису постојале
степенице до крова. Јелена, моја сестра, и ја смо импровизовале степенице, поставиле смо
један пањ. Тата ме је замолио да донесем црево да бисмо напунили базен и да пазим кад
силазим. Била сам сувише срећна да бих послушала упозорење, нога ми се оклизнула и пала
сам преко пања. Целу ногу сам огулила. Толико ме је болело да сам заплакала. Тата је питао
да ли је моја идеја добра, али сад то није вредело, јер сам већ пала. После неког времена
бол се смањио, а затим потпуно нестао.
Прошли су дани и месеци од тог догађаја, али га се још сећам, јер је остао
ожиљак на мојој нози. Надам се, да ћу га једног дана, коначно, заборавити.
Јована Илић VI2
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И тај дан је почео као и сваки други
Било је то пре неколико дана, петак 13. мај 2011. године. Почео је као и сваки
други. Пробудио сам се, спремио и отишао у школу. Све је текло нормалним термпом и
часови су ишли својим током. На одмору, између четвртог и петог часа позвао ме је домар
Зоран да изађем из учионице. Помислио сам да сам нешто погрешио или направио неки
несташлук. На срећу, није било то. Зоран ми је рекао да после школе одмах идем кући, јер
треба да се спремим и идем у Сокобању код оца који је тамо отишао са својим одељењем на
рекреативну наставу. Путовао сам са комшијом чије дете учи мој отац. Било је вруће, али
кад смо стигли у Сокобању било је лепо и пријатно време, а град је био чист. Са једне
стране се налази Ртањ, а са друге Озрен. Видео сам реку Моравицу и неколико огромних
платана око турског купатила у центру града.
Следећег дана сам ишао на Озрен и видео велики водопад и једну пећину. Дивно
сам се провео. Дан који је започео обично, а и по веровању је баксузни дан, донео ми је леп
провод и сусрет са необичном природном лепотом.
Страхиња Петровић VII2

Не разумеш моју срећу
Сви људи у мом крају знају да обожавам да играм кошарку. Као мали гледао сам
старије момке како играју и заволео сам тај спорт. Највећу радост ми причињава постизање
коша. Кад лопта уђе у обруч и ја чујем звук мреже веома сам срећан. Тада сам највећи јунак
на терену и побеђујем играче противничке екипе. Мој идол је Александар Саша Ђорђевић.
Два пута је постигао победнички кош у последњој секунди меча. Кад одрастем желео бих да
играм у великом клубу и да као Ђорђевић решавам меч у корист свог клуба. Многи не
разумеју моју радост у игрању и постизању кошева. За мене је то посебан тренутак среће и
не бих га мењао ни за шта на свету.
Страхиња Петровић VII2
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Верујем
Није лако веровати у нешто у чему ниси успео. Јер ако сам једном пала није
искључено да ћу поново пасти. Понекад нам ништа осим вере не остаје, лакше је кад
верујемо – једино тако можемо да наставимо даље. Много пута ми се десило да се разочарам
у особе за које сам веровала да ће увек бити уз мене. Повреде ме кад најмање очекујем. Не
осећам се добро, али ми буде лакше кад се сетим савета које ја говорим својим друговима:
„Да ли ти је заиста био тако добар друг као што си мислио? Пошто је урадио то што јесте бар
си схватио какав је.” За све постоји разлог и на неки начин је добро све што нам се деси, јер
из сваког проблема се роди нешто добро. Живот није лак, али мора се даље без обзира на
све. Углавном буде боље. У мојим годинама и не могу се имати велики проблеми, али сад ми
смета што не причам са особом која ми је некад била друг.
Већ годину дана не разговарамо, а виђамо се свакодневно и, признајем, понекад
ми буде тешко. Верујем да ће мо се помирити и та мисао ми измами осмех на лицу. Бићу
срећна, верујем и сетим се једне песме:
„Никад није лако и треба имати воље
Али имам зашто да живим, кога да волим поред себе
Зашта Богу да се молим и чекам боље време...”
Тамара Живановић VII2
Поглед је говорио више од речи
То никако нисам очекивала од њега. Била сам веома заљубљена и повредило ме
је то што је урадио. Мало сам терала инат па нисам хтела да причам са њим. Седам дана
нисмо разговарали, а он је стално ишао за мном и извињавао се. Све што сам желела је било
објашњење које он није давао. Избегавала сам га док ме није замолио да га саслушам.
Нестрпљиво сам чекала да ми каже оно што је дуго избегавао. Опет је одуговлачио,
измишљао изговоре, у једном тренутку је почео нервозно да брише патике што ми је било
веома смешно. Већ ми је
постало досадно, а онда
се он окренуо, нежно ме
погледао тако да ми
умало није застао дах...
Чак ни две речи које је
потом рекао нису биле
значајне као тај поглед.
„Волим те”, звучало је
искрено
али
ништа
наспрам тог топлог и
дрског погледа у исто
време. По први пут у
свом животу сам осетила
језу али нисам смела да
поверујем у све то. Била
сам као опијена и све је
изгледало
лепо
и
савршено. Помирили смо
се. Али, убрзо смо се
опет посвађали. То је
била много тежа свађа и
траје и данас. Већ годину
дана не причамо, све је
Ана Ширник, Биљана Јовичић V1
само прошлост. Питам се
ко је крив за то? Можда
нико, а можда смо обоје криви. Покушавам да заборавим све. Можда заволим неког другог
али сумњам да ћу волети као што сам њега. Могу само да опростим, тако ће ми бити лакше.
А онај поглед ћу можда препознати у неким другим очима.
Тамара Живановић VII2
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Верујем
Свако верује у нешто, па и ја. Гајим наду да ће се она једног дана заиста вратити.
Прошле су четири године и много ми недостаје. Сваког тренутка размишљам како бисмо опет
били срећна породица, кад би она, поново, била са нама.
Верујем да је њој тешко. Никад нисам помислила да ће отићи и да ће то бити тако
болно. Све више чезнем да је видим. Виђам је ја, али не баш често, а и онда све у журби. Не
знам зашто је отишла, рекла је да ће ми казати разлог при следећем сусрету.
Верујем да је имала велики разлог због ког је отишла, тако изледа у њеној причи.
Знам да јој није било лако док је била овде. Упозорава ме да не идем код бабе у суседну
кућу, јер би баба могла да утиче на мене.
Вера да ће се вратити и да ћемо бити срећна породица још постоји.
Александра Симић VII2

Тамара Мирковић VII2

Зашто се не разумемо
Понекад људи не могу да се разумеју. То се дешава због различитих
размишљања, интересовања и карактера. Кад се не разумете са неким не морате да се
дружите са њим. Али ако је тај неко члан породице онда немате избора. Мој брат Милош је
особа коју највише волим иако су разлике међу нама понекад превелике. Милош је млађи
две године и као особе смо потпуно различите. Он је живахан, несташан и тврдоглав, а ја
сам миран. Он се бави музиком, а ја спортом. Он стално свира па се због тога посвађамо као
и због моје фудбалске лопте коју жели да шутира. Кад се посвађамо или потучемо обично
сам ја крив пошто сам старији и због тога зрелији. Родитељи су га увек више пазили јер је
млађи, а понекад он њихову пажњу искоришћава да их окрене против мене. Често се не
разумемо, али мислим да је то нормалан однос између браће.
Марко Стевановић VIII2
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Велико изненађење
Има већ годину дана од када сам направила профил на Фејсбуку. Дописујем се са
друговима које виђам сваког дана. Постало ми је досадно. Неколико дана нисам улазила на
профил, јер имам лоше оцене, па ми је мама забранила. Не знам ни сама како сам је
наговорила да ми дозволи да идем на Фејс, али - успела сам. Било је пуно обавештења,
порука и један захтев за пријатељство. Интересовало ме је ко је послао захтев. Био је то
неки дечко, Коки Исаковски. Нисмо имали заједничке пријатеље. Све ми је било јако чудно.
Нисам га прихватила за пријатеља, нити сам га игнорисала.
Дописивала сам се са друговима. Пола сата касније дошла је моја сестра Андријана из
школе. Наравно, као и сваког дана, кад дође, селе смо и причале. Сетила сам се дечка са
Фејса и питала је да ли га
зна. Рекла је да не, али да
би се можда сетила ако
види слику. Показала сам
јој и она је споменула да
јој је познат. Ушла је на
свој профил, а ја сам
отишла да гледам серију.
Андријана је вриснула и ја
сам полетела ка њој. Кад
сам ушла у собу, она је
гледала наше фотографије
са рођацима из Македоније. „Теодора, ево га
Коки!”,
рекла
је.
Помислила сам да није
нормална. Како је могуће
да Коки буде ту. Објаснила
ми је да је дечко који је
Михаило Космовски VII1
послао захтев, у ствари,
наш брат из Македоније.
Била сам узбуђена, одмах сам прихватила захтев и послала му поруку. Он се
изненадио да сам га препознала. Дописивали смо се и причали о свачему. Желела бих да га
поново видим. Недостаје ми.
Ово је било стварно најлепше, најбоље и највеће изненађење у мом животу.
Теодора Живановић V2
Особа коју волим
Док сам била мала, мој брат Петар Дабевски је долазио у Београд код бабе и
деде. Он је из Гостивара. Кад би тата пошао на посао, повео би мене у Београд да се видим
са Букијем, како га зовемо сестре и ја. После много година, јавили су ми да је дошао.
Отишла сам у град,стајала испред зграде и чекала деду да сиђе. Прошло је неколико минута,
није силазио и почела сам да се плашим. Узела сам мобилни и позвала га. Јавио се и ја сам
му рекла да дође по мене. Али, он је одговорио да ме испред зграде већ чека брат.
Обрадовала сам се, нисам знала где се налазим. Гледала сам около и видела
дечка са дугом, плавом косом и крупним плавим очима. Био је спортски обучен, баш као и
ја. Нисам била сигурна да је то он, али кад се осмехнуо и пошао према мени, није било
сумње. Подигао ме је и почео да ме врти. „Јао, Буки, колико дуго те нисам видела!. Хајдемо
у стан”, рекла сам.
Отишли смо у ујакову собу и причали, причали и причали. Нико нас није прекидао
сатима. Дошло је време да идем кући. Обоје смо плакали. Није било фер што морам кући и
што ћемо се, можда, видети тек за три четири године. Букија много волим и надам се да ћу
ове године ићи код њега, у Гостивар. Не могу да чекам толико година да бих га поново
видела.
Теодора Живановић 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,
да разговарају о прочитаним књигама и да им читање постане задовољство.
Поводом обележавања Дана матерњег језика, 21. фебруара одржани су
заједнички часови наставника разредне наставе, српског и страних језика и библиотекара.
Ове године тема обележавања је била „Информационе и комуникационе технологије за
очување и унапређење језика и језичке разноликости”. Ученицима је предочена важност
језика као најбољег средства за међусобно разумевање и толеранцију, а учење страних
језика и могућност појединца да користи неколико језика као подстицај за отварање према
различитости и разумевању других култура. Промовисали смо учење страног језика као
саставног и стваралачког елемента модерног образовања и истакли важност превођења као
алата за узајамни дијалог и размену знања међу људима. Ученици су причали о својим
искуствима у коришћењу ИКТ-а и страних језика ради стицања знања и бољег разумевања
света у коме живе.
У фебруару је обележен Дан библиотеке „Милован Видаковић” у Сопоту и
стогодишњица постојања библиотеке. Ученици су литерарним и ликовним радовима на тему
„Књига за читање и маштање” представили свој таленат и школу. Освојили су прву и трећу
награду за литерарни рад и другу за ликовни. Ликовни радови су били изложени у холу
Библиотеке. Осим радова на ову тему ученици наше школе су се представили и ликовним
радовима на теме Дан заљубљених и Свети Трифун.
Верица Илић VII1
Књига за читање и
маштање
-Читаш?
-Да.
-Али нема слика?
-Ја користим машту.
У данашње време људи
и деца не придају пуно
пажње књигама. Све се врти
око компјутера или телевизора. Сви гледају филмове,
књиге не спомињу, а не
помишљају да су филмови
створени из књига. Треба
читати књиге. Кад уђеш у
свет приче, у свет маште, у
њему можеш бити ко год
пожелиш.
Можеш
бити
принцеза која живи у малој
шумској
колиби,
можеш
бити храбри витез који
отима од богатих и даје
сиромашнима.
Немојмо бацати, цепати или на други начин
уништавати књиге, јер оне
служе
за
читање
и
маштање.
Вања Вујиновић VIII2
(првонаграђени рад)
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Књига за читање и маштање
Волим да читам у слободно време. Читам све, од комедија до кримића. Моја
омиљена књига је „Сумрак”. Нисам је испустила из руке док је нисам прочитала. Уживела
сам се у радњу и пожелела да сам део те приче, да се нађем у кишном Форксу са породицом
Кален. Сва дешавања сам преживљавала са њима, а то што су вампири деловало ми је као
реалност. У књизи су представљени другачије од слике коју иначе имамо о њима.
Веома су посесивни, брзоплети, више него добри, брижни, интелигентни, искрени,
заштитнички настројени и натприродно лепи чему доприноси белина њихове коже. Њихово
тело је било ледено и чврсто попут камена баш као и њихова осећања која су често
прикривали презиром. Међутим, толико су одлучни у свему што раде да ме је то
фасцинирало.
Све
ове
особине
су
највише изражене кроз главну
јунакињу Бели која уопште није
била
вампир,
већ
обична
смртница.
Најзначајније
у
књизи је љубав главних јунака
Беле и
Едварда.
Није то
класична љубавна прича, нема
романтике, нити патетике, само
сурове реалности. Приказане су
лоше стране љубави, али и
начин
да
се
све
може
пребродити.
Ниједна препрека за њих
двоје није непремостива. Снагом својих осећања решавају
проблеме, крију оно што не сме
да се сазна, избегавају смрт, за
коју су у појединим тренуцима
мислили да је неизбежна. Није
им било тешко да ураде оно што иначе ни у најлуђем сну не би помислили. Једно за друго су
урадили све. У свему што раде су истрајни својеглави и не схватају какве то последице може
да има. Разлика у годинама, која се на први поглед не може приметити, им не смета.
Едварду не смета што је бесмртан и што ће имати седамнаест година вечно, а Бела ће
старити. Бели се то није свидело, хтела је да остане са њим заувек и била је спремна да се
преобрати и постане једна од њих.
Док сам читала књигу све ми је изгледало лако, могуће и изводљиво. Вероватно
све и јесте могуће само треба наћи нешто у шта верујете и што ће вас водити кроз живот.
Тамара Живановић VIII2
Школско такмичење рецитатора у марту било је прилика да ученици пред
друговима покажу вештину говорења и развијају самопоуздање. Оцене је давао жири, један
састављен од ученика и други који су чинили наставници разредне наставе, библиотекар и
педагог. Овакав начин процењивања је био подстицајан за учеснике, јер су после сваке
рецитације ученици процењивали начин говорења и став рецитатора, као и остале важне
елементе. Такође је то било важно искуство и за чланове жирија, ученике, они су научили
да препознају добар начин интерпретације текста, тј. рецитовања .
Током априла је обележен Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге и
ауторских права и реализоване су активности из пројекта Читање је забава. Библиотекар и
наставници су разговарали са ученицима о важности читања и важности поштовања
ауторских права што се нарочито односи на навођење текстова који се користе при изради
домаћих задатака, реферата, пројеката. Ученицима се стално помаже у проналажењу,
вредновању и правилном коришћењу информација за решавање проблема и израду
задатака.
Слађана Галушка
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Међународни дан дечије књиге
Међународни дан дечије књиге у целом свету се обележава 2. априла, од 1967.
године, у спомен на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. Дански књижевник, рођен
2. априла 1805. године, данас је познат као „краљ бајки”. Сва деца света знају за његове
приче: „Ружно паче”, „Снежна краљица”, „Принцеза на зрну грашка”, „Девојчица са
шибицама”... Андерсенова дела су преведена на више од 80 језика и била су надахнуће за
стварање многих позоришних и балетских представа, филмова, скулптура и слика. Више од
150 прича за децу чине га једним од највећих фигура светске књижевности.
Међународни одбор за дечију књигу, The International Board on Books for Young
People (IBBY), обележава овај дан широм света да би се деца подстакла на читање.
Међународни одбор за дечију књигу је међународна непрофитна организација институција и
појединаца из целог света који спајају децу и књиге. Ова организација је основана у
Цириху, 1953. године, а њена мисија је: промоција међународног разумевања кроз дечије
књиге, пружање прилике свој деци света да имају приступ књигама високих литерарних и
уметничких стандарда, објављивање и дистрибуција квалитетних дечијих књига, нарочито у
земљама у развоју, подстицање истраживачког и научног рада у области дечије
књижевности.
IBBY има више од 70 земаља чланица, а сваке друге године додељује награду
„Ханс Кристијан Андерсен” за посебан допринос промоцији дечије књиге на подручју писања
и илустрације. Ова награда се често назива „Мали Нобел”.
Постоји и Српска секција. IBBY-ја и њени циљеви су популарисање читања,
подстицање стваралаштва за младе, проучавања и издавања књижевности за децу,
обележавање значајних јубилеја и Међународног дана књиге за децу у Србији.
Сваке године једана од чланица IBBY-ја је спонзор и одређује тему и постер за
обележавање Дана. Ове године то је Естонија, тема је „Књиге подсећају”, „The Book
Remembers”, јер књиге могу бити драгоцен извор за историју. Књиге нас подсећају на време
у ком су настале.
У нашој школи овај дан је обележен разним активностима. Одржани су заједнички
часове наставника разредне наставе, српског језика, енглеског и француског језика,
историје и ликовне културе. Наставник српског језика и библиотекар су подсетили ученике
на књижевна дела која су радили у фебруару и марту и која казују нешто о времену у ком су
настала. Ученици су причали шта су сазнали о одређеном добу и начину живота у њему
(Прича о кмету Симану, Сеобе, Писма из Италије...). Осим тога са ученицима је разговарано
и о бајкама Андерсена и других аутора и о порукама бајки. Ученици петог разреда су на
часовима енглеског језика читали бајку Ружно паче и преводили је на српски.
Са ученицима нижих разреда разговарано је о Андерсену и бајкама које су
ученици читали. На
неколико заједничких
часова ученици су уз
помоћ наставника и
библиотекара смишљали бајке. Нарочито
су
вредни
били
ученици
трећег
и
четвртог разреда у
Малој
Иванчи
и
другог и четвртог у
Малом
Пожаревцу
који су после часова
записали
бајке
и
илустровали их. Неки
ученци су самостално
смишљали и писали
бајке. Представићемо
вам најбоље састављене бајке.
Слађана Галушка

Анђела, Николина, Лука II2
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Бунар жеља
Некада давно, иза седам мора и седам гора, у чаробној шуми живео је велики
чаробњак који је сакупљао књиге из целог света. Позвао је људе да саграде бунар. Није то
био обичан бунар, већ бунар жеља. Градили су га стотину година, а нико није знао да је
чаробан. Кад неко пожели жељу у близини бунара, жеља би му се испунила. Чаробњак је
убрзо страдао и тајна бунара је отишла са њим.
Једног дана, после много, много година, дечак по имену Сима пошао је у шетњу у
шуму у којој се налазио бунар и која је сада била близу града. Сима је волео да чита и, док
је шетао између дрвећа, замишљао је како би било лепо да постоји дрво на коме расту
књиге. Ожеднео је и тада је угледао бунар. Приближио се и рекао: „Волео бих да могу да
узмем неку књигу са гране и читам”. Попио је мало воде и кренуо кући. Одједном, на једном
дрвету, зашуштали су листови. То су биле странице књига које су расле на дрвету. Сима је
узео једну књигу, сео под дрво и прочитао је. Онда је подигао књигу до места где је нашао и
она се наслонила на грану.
Сима је испричао друговима и породици о догађају у шуми, али им није рекао за
испуњење жеље. Одвео их је до двета да се сами увере. Сви су зачуђено гледали у дрво,
узимали и прелисатавали књиге, свако је нашао неку која му се свиђа и почео да чита.
Сима се измакао и отишао поново до бунара. Попио је мало воде и тихо рекао:
„Волео бих да у овој шуми на свом дрвећу расту књиге”. Жеља му се остварила, књиге
различитог садржаја, величина и боја весело су шуштале као да позивају читаоце да их узму
и уживају у читању. Људи су били срећни, шума је постала чаробна библиотека, увек пуна
деце и одраслих који читају, уче и разговарају о књигама.
Сима никоме није открио своју тајну. Само је пожелео да се на дрвећу нађу нове
књиге сваког месеца и посматрао како су људи срећни у чаробној библиотеци.

Путовање кроз време
У једном обичном граду, у неком сасвим обичном времену, живео је дечак Марко.
Није волео књиге и није волео да чита и није био добар ђак. Једног дана одлучио је да оде
на купање на језеро које су звали Магично. Није му било јасно зашто се тако зове, а мрзело
га је да нађе књигу из које би нешто о томе сазнао. Било је топло и он је био уморан од
пливања. Легао је на траву, сунчао се и заспао. И баш кад се будио учинило му се да
пропада кроз неку рупу, да пада све дубље и дубље. Нашао се у необичној просторији.
Било је ту много полица и много необичних слика на полицама. Узео је једну на
којој је био диносаурус. Додирнуо је слику и, као да је ушао у њу, нашао се на Земљи у доба
диносауруса. Огромни диносауруси које је волео да гледа у цртаћима трчали су унаоколо,
нападали једни друге, борили се за храну. Земља се затресла, а испред њега је стајао
џиновски брахиосаур. Марко се препао, окренуо и почео да трчи. Угледао је светлост и
утрчао у тунел, брахиосаур је остао и урликао. Пред Марком су се поново појавиле
многобројне слике наслагане на полицама. Узео је ону са црним витезом на коњу, додирнуо
и - стигао у средњи век. Срео је краља и војску који су се спремали за рат. Непријатељска
војска се приближавала и Марко је бежао што даље, поново у светлећи тунел.
Пажљиво је разгледао слике пред собом, једна је личила на слику његовог града.
Полако је додиривао ивице слике, онда је схвати да је то књига и да може да окреће стране.
А на странама је била прича о његовом граду, о исторји, важним зградама, лепим парковима
и Магичном језеру. Марко је, по први пут прочитао једну књигу од почетка до краја. Онда је
ставио руку на слику језера. Лежао је на обали и размишљао о чудном сну.
Следећег дана је отишао у библиотеку и питао да ли имају неку књигу о његовом
граду. Библиотекарка му је дала књигу. Била је то књига из његовог сна. Почео је да
разгледа књиге на полицама библиотеке. Све су изгледале познато, као оне слике које је
већ видео. Узео је књигу о диносаурусима, сео у читаоницу и прочитао је. Био је веома
узбуђен. Књиге су тако занимљиве. Марко је постао стални посетилац библиотеке, књиге је
читао да се забави и да нешто научи. Постао је и добар ђак.
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Чаробна библиотека

Некада давно постојала је Чаробна земља књига и у њој Чаробна библиотека. У
библиотеци је живела принцеза Николина и позајмљивала књиге становницима необичне
земље на читање. Знала је тачно коме коју књигу треба да да. Кад дођу деца и не могу да се
одлуче да ли да читају или не она би махнула чаробним штапићем и – дете би пришло
правој књизи и весело одлазило из библиотеке. И природа је била чаробна: дрвеће је било
велико, ливаде пуне цвећа и животиња, у реци најчистија вода на свету. На небу је стајала
дуга најлепших боја. У дивном замку на облацима живео је принц Лука и његов пријатељ и
заштитник Чаробне земље, Храбри.
Али, постојало је једно издвојено место, Брдо мрака, на њему Мрачна шума, а на
врху - замак чаробњака Ленштине и чувара Злоће. Они су живели усамљени, нису волели
друге људе, већ дуго нису напуштали замак и нису правили неприлике осталима, па на њих
нико није обраћао пажњу.
Ленштина је био толико лењ да је заборавио да чита, а можда никад није научио
да чита. Кад је заборавио све трикове које је знао више није могао да их прочита из књига
које је имао. Злоћко је био потпуно незаинересован за књиге, па је Ленштина решио да
пронађе неког да му чита. Уз помоћ Злоћка отео је Николину да му чита књиге, давно
написане, које му је оставио ујак, и да би и даље изводио варке.
Храбри је схватио шта се десило, он и Лука су кренули да спасу принцезу. За то
време принцеза је међу старим књигама пронашла и неке књиге о лепом понашању и прво је
њих почела да чита Ленштини. Али, он никако није хтео да је слуша и све је радио супротно
од онога што му је говорила. Тражио је да му чита нешто друго. Онда је она пронашла књигу
бајки и необичне приче су заокупиле пажњу Ленштине, али и Злоћка који је заборавио на
стражарење и чување Мрачне шуме. Чаробњак је слушао опијајући Николинин глас, Злоћко
је сањарио, али су и даље одолевали принцезиним моћима.
Лука и Храбри су им се приближавали. Знали су да неће спасити принцезу
Марија Ристић II1I
док некако не промене размишљања
КосмовскиVII-2
чаробњака и чувара. Пронашли су књиге
чаролија и у њима речи за бацање чини.
Онда је све било лако. Стали су поред
Ленштине и Злоћка и изговорили чаробне
речи. И десило се нешто чудно. Ленштина
се претворио у Вредницу, а Злоћко у
Добрицу. Књиге чаролија су се затвориле и
постале књиге древне мудрости. Николина
их је однела у библиотеку.
Мрачну
шуму
је
обасјала
светлост из дуге, то је постало најлепше
излетиште Чаробне земље о коме су
Добрица и Вредница заједно бринули. Николина и Лука су се венчали и бринули о Чаробној
библиотеци, књигама и вредним читаоцима.
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Сусрет са писцем
Гост наше школе у Малом Пожаревцу био је писац Бранко Стевановић. Он је
представио своје књиге „Лепо ти кажем”, „Ето тако”, „Овако је то било” и разговарао са
ученицима од првог до петог разреда. Чланови библиотечко-новинарске секције су после
тога направили интервју са њим.
Бранко Стевановић је рођен 1966. године у Бачкој Тополи, данас живи у
Београду. Стални је сарадник и члан редакције Националне географије Јуниор, стални
сарадник Дечјих новости, уредник неких београдских листова за предшколце и за основце.
Пише за децу и одрасле. Поезијом и прозом је заступљен и у антологијама и у уџбеницима
за основну школу. Жири Савета 52. међународног Београдског сајма књига прогласио је
Зоолошку песмарицу Бранка Стевановића за најбољу дечју књигу 2007. године. Као лауреат
награде Змајев песнички штап, 2. јуна 2010. отворио је Змајеве дечје игре у Новом Саду.
 Како се постаје писац?
Човек се роди са тим. Не може да направи избор. Некад касније схвати да је
писац. Свеједно је где живи, то може да утиче на познанства са савременицима, на стил, али
нема избора да ли ће бити писац, то је таленат и то носи кроз цео живот.
Књига је идеја, реализован пројекат. Свака књига има лични печат писца,
ризница важних ствари. Тај труд је најочигледнији у библиотеци, кад се књига напише и
пусти у свет. Као дете читао сам књиге и мислио сам да Змај пише за мене. Покушавао сам
још од првог разреда да пишем стихове, од трећег да заиста пишем песме и да их одвајам. У
почетку сам писао о земљи, о правди, а онда сам сазнао да су неке књиге већ написане.
Зато је важно читати и бити члан библиотеке.
Бавио сам се и другим стварима, али привремено, а увек песништвом. Није важно
да се нађе тема, него да си немилосрдан према себи и кажеш: „Боље да нешто избацим да
би било добро”. Не сме се бити сујетан. Кад се претера и није те брига за читаоца не ваља,
али не ваља ни писати оно што би задовољило само читаоца. Треба имати мере.
 Како добијате идеје за писање, за песме?
Најбоље је да песма нађе писца. Истина је да човек кад размишља може да
напише песму о свему. Не постоји тема која није обрађена кроз историју човечанства, можда
неке теме постану недоступне савременим чиатоцима. Да ли има сврхе да постоје књиге на
овом свету кад све може да се нађе на компјутеру? Има, „Хајдук у Београду” има читаоце
данас, свака генерација чита тај роман на свој начин. Неке књиге никад не пролазе.
Инспирација се налази и у другим писцима и књигама. Не постоји писац који није
био члан библиотеке од детињства и није читао. То је било важно за писце моје генерације.
Ми смо се појавили на сцени после златне генерације писаца за децу: Душка Радовића, који
је уређивао Полетарац, Добрице Ерића, Ршумовића, Одаловића. Пред нама је стајала
генерација великана и ми се управљали реченицом Александра Великог: „Ако сам видео
даље од других, то је зато што сам стајао на раменима дивова”. Тако и ми. Све што је лепо
налази се у књигама. Некад се поигравам темама које постоје у књижевности, а некад
пишем супротно да не буде као код других.
 Откуд стварање?
Брана Петровића је рекао да не може одговорити на питање Откуд песма? Тесла
је рекао: „Не знам шта је струја, питајте електричаре. Мислим да је струја Бог”. Тако је и
Брана мислио: „Поезија је бог”. Шта да ради писац у уметности у овом свету где се вреднује
материјално? То јесте важно, али постоји осећање света, велики рад, ако стварно желиш да
будеш писац важан је инат, да не одустанеш. Треба објавити оно најбоље у том тренутку и
да имаш све квалитетније књиге.
Писци су сито и левак кроз који се све оно што се дешава исфилтрира и постане
доступно целом свету. Не морају сви да читају, и свако треба да има свој избор литературе.
Ако вам је напор да нешто читате, онда то није за вас. Можда ће вам за неколико година
бити важно. Борхес је рекао да је читање један од облика среће, а срећа не сме да ствара
напор.
 Како је бити песник?
Зависи од ситуације. Да ли је важна уметност? Сетите се приче о цврчку и мраву.
Је ли то понашање према мраву праведно? Понекад је дивно бити песник, кад се појави
књига, будеш на фестивалу, кад си написао нешто што ће други читати. Ако се бавиш тим
послом у потпуности, испуњава те радошћу.
Тања Гајић, Марко Вукмирица, Невена Тодоровић V2
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Волт Дизни
Ученици наше школе су обележили 110 година рођења Волта Дизнија,
разговарали су о делу Дизнија, трагали за информацијама о његовом животу и делу у
часописима и на интернету, вршили одабир, писали песмице, илустровали, презентовали
осталим ученицима и све то изложили на тематском паноу.
Једна од најмоћнијих личности светског филма, Волт Дизни, амерички продуцент,
цртач и режисер, творац цртаних филмова, вероватно најзаслужнији човек на свету за
популаризацију цртаног филма.
Рођен је 5. децембра 1901. године у Чикагу, као Волтер Елијас Дизни четврто дете
Елајаса Дизнија, сточара и воћара из Мисурија, где се породица и преселила кад је Волту
било пет година. Породица се још једном преселила – у Канзас кад је Волт напунио десет
година, да би се поново вратили у Чикаго где је дечак похађао средњу школу.
Волт је похађао школу при чикашкој Академији лепих уметности и определио се
за цртање стрипова. Његов први учитељ био је познати новински цртач стрипова и
карикатуриста Лирој Госет. Кад је завршио школу, Волт се запослио као ноћни чувар, затим
продавац на железници и поштар. Будући да је преправио крштеницу, пред крај Првог
светског рата прикључио се америчком огранку Црвеног крста у Француској где је био возач,
не учествујући у борбама.
По повратку у САД, уз
помоћ
брата
Роја
Оливера,
запослио се као илустратор у
Канзас Ситију. Ту је стекао
пријатеља Уба Иверкса и с њим
основао предузеће. Врло брзо
позвали су га из канзаске
филмске компаније да ради за
њих. Није прошло много, а
вредни Волт основао је још једно
филмско
предузеће
које
је
почело да прави цртане филмове
чија је главна јунакиња била
Алиса. Кад је 1923. године то
предузеће пропало, Волт се
преселио у Лос Анђелес и
основао је студио Walt Disney

Studio. А онда је, најзад, дошао успех, филм Oswald,
Lucky Rabbit. Кад се с директорима „Јуниверзала”
договорио око ауторских права, могао је мирно да
се баци на посао и најзад створи нешто по свом
укусу. Био је то лик Микија Мауса.
Међу
многим
краткометражним
и
дугометражним
филмовима
направљеним
под
Волтовим вођством издвајају се „Снежана и седам
патуљака” (1937), „Пинокио” (1940) „Фантазија”
(1941), „Бамби” (1942), „Пепељуга” (1950.), „101
далматинац” (1961.).
Године 1955. створио је у Калифорнији
први Дизниленд, парк који је оживео јунаке
његових филмова.
Освојио је 22 Оскара, 3 посебна и један
постхумно што је највећи број Оскара који је
освојио неки филмски уметник. Награђен је орденом
Лиге народа за свој велики уметнички допринос
1935. године, као и Председничком медаљом за
слободу.
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Теодора Марковић VI1
Мики Маус је цртани лик који је заштитни знак компаније Walt Disney. Микија су
измислили Дизни и Иверкс давне 1928. године. Овом цртаном јунаку је у периоду од 1928.
до 1946. и од 1955 до 1959. године глас позајмљивао Дизни. Компанија Walt Disney
прославља рођендан Мики Мауса 18. новембра сваке године, јер је на тај дан 1928. године
изашла прва епизода цртаног филма Мики Маус. Осим у цртаним филмовима, симпатични
миш се појављивао и у стриповима, као и у видео играма. Остали омиљени дечији јунаци су
Паја Патак, Шиља, Плутон.
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Осмаци
Опраштамо се и дугим корацима одлазимо
Сви наши несташлуци, игре, дружења, водили су до једног тренутка, тренутка
одрастања. Кад смо били мали све је било игра, а сад су ствари постале много озбиљније.
Пред нама су важне одлуке које ће одредити ток даљег живота.
Одбацићемо све што смо до сада знали и ући ћемо у нешто потпуно непознато.
Почињемо да се опраштамо од детињства, од другова и несташлука. Остаће успомене на
најлепши период живота.
Детињство нас је припремило за сазревање и самосталност. Правимо велики
корак, идемо напред и не осврћемо се. Били смо нестрпљиви, а сада не знамо да ли стварно
желимо да одрастемо. Наћи ћемо се у нечем што нам је потпуно страно. Опраштамо се и
одлазимо даље.
Марко Стевановић VIII2

Опраштамо се и дугим корацима одлазимо
Једном је небо плакало, једном су лиле кише,
Једном је била генерација '96, једном и никад више.
Први разред. Трчимо, јуримо се, кришом доносимо лопту у школу. То је наше
детињство које нећемо заборавити, школа, дружења, прве симпатије и незаборавне љубави.
Гоч, Тара, Рудник, прескакали смо терасе, бежали из хотела, јурили по планини, скакали на
трамбулини и били кажњени. Опраштамо се од учитеља и поздрављамо нове наставнике и
ученике. Долазе нова познанства и нови изазови. Школа је озбиљнија, контролни задаци,
такмичења, дипломе. Толико среће, смеха, љубави, плача, туге, али и свађе, туче и остале
глупости.
Опраштамо
се.
Толико тога имамо да
причамо и препричавамо, а сузе крену.
Сви чекају матуру,
размишљају шта ће
обући, како ће се
провести. То ће бити
један од најлепших
дана нашег живота,
али кад дође до
последње
матурске
песме, сви ће плакати.
Ми смо шаптали,
добацивали,
преписивали, трчали, ми
смо се смејали, играли, свађали, гурали и
тукли.
Толико је лепих
и оних мање лепих
ствари. После свега у
мом срцу ће постојати један делић, једна учионица у којој ће бити сви, и даље ћемо се
јурити, смејати и у њој остати осмаци.
Опраштам се од свих и одлазим у непознато, у нови свет, у неизвесност.
Вања Вујиновић VIII2
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Збогом мојих петнаест година
Некада нисам веровао у оно што кажу одрасли „Године ће брзо проћи”, „Нећеш ни
осетити, а већ ћеш имати шеснаест година”, „Не опуштај се, године лете”. Нисам ни осетио,
а већ је све прошло брзо и неочекивано. У једном тренутку жалим за прошлим годинама, а у
другом се радујем одрастању. Ипак, нису то изгубљене године, део њих је у нашим
сећањима.
Иако мутно, сећам се игри са другарима петогодишњацима, прослава рођендана,
вртића. Лепо и јако сећање је рођења мог брата, кад сам имао седам година, славили смо
тог дана. Ту су сва познанстава и пријатељства које сам стекао за петнаест година. Ту је и
школа, оцене, другови, учитељ, наставници, догодовштине, радости и туге.
Могу да се опростим и кажем: „Збогом мојих петнаест година”, али могу рећи и
„Здраво, нове године”!
Никола Павловић VIII2

Збогом мојих
петнаест година
Кад смо имали пет
година, родитељи су нас питали
шта желимо да будемо кад
порастемо. Одговори су били
различити: астронаут, каубој,
или у мом случају, принцеза. Са
десет година наши одговори су
били: рок звезда, балерина,
фудбалер, глумица. Сада имамо
петнаест година и од нас се
очекују озбиљни одговори Па
може овако: Ко, дођавола то
зна?! Ово није време за
доношење исправних и тешких одлука, ово је време за прављење грешака.
Време је да се опростимо од нашег детињства. Више не можемо да будемо
незрели, неодлучни и несамостални. Морамо сами да доносимо одлуке, морамо научити да се
сналазимо и, још важније, да се чувамо, да распознајемо људе по особинама, а не по
изгледу, да доносимо важне одлуке... А да би нам то успело, морамо се опростити од свих
детињарија које смо икада урадили, јер их не смемо више понављати.
Сећам се, кад сам пошла у први разред, одмах ми је за очи запао један дечак
смеђе косе, са пегицама... Али, и то је прошло. Сећам се петог разреда, сви су ме
задиркивали да сам штребер. То још није прошло, али проћи ће, брзо. Сва сећања,
догодовштине, прва љубав, прва петица, прва тројка, подсмевање, писамца, споменари,
поруке, рекреативна, екскурзије, први пољубац... Све игре које смо играли, истина или
изазов, фота, нека бије, шуге... Све је прошло тако брзо! Имамо још неколико недеља да се
науживамо, а потом опростимо од најлепшег животног доба. После долази страшнији део:
зрелост, одлучност и самосталност.
Морамо да сами донесемо прву важну одлуку. То је оно најстрашније.
Олакшавајућа околност је да не морамо да погодимо. Имамо право да погрешимо. Ово је
време за прављење грешака. Време да се изабере економска школа, да би у четвртом
разреду пошушали да се пребацимо на нешто што нас стварно занима. Онда ћемо затећи
себе како студирамо филозофију, а нема шансе да од тога направимо каријеру. Затим ћемо
заглавити негде, заљубити се...
И тако и треба да буде. Кад нас тада питају шта желимо да будемо, нећемо морати
да погађамо. Знаћемо!
Теодора Жижак VIII2
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Интервју са познатима
Ученици осмог разреда имали су за писмени задатак тему Интервју са познатом
личношћу. Представљамо вам најбоље радове на ту тему. За радознале додали смо још и
текстове о личностима које су биле повод за радове и занимљивости из њихових живота.
Интервју са Месијем
Један од мојих чудних
снова био је кад сам сањао да сам
спортски новинара и да правим
интервју са познатим особама из
света фудбала. Волео бих да се сан
једног дана оствари. Уредник ми је
дао задатак да направим интервју са
једном фудбалском звездом. Ишао
сам улицом и размишљао ко би
могао да буде у мом чланку и
угледао га. У кафићу испред мене
седео је Меси, најбољи играч света,
и разговарао телефоном с неким.
Пришао сам му и замолио га за
интервју. Пристао је, спремио сам
нотес и оловку и почели смо.
 Како се осећате сада кад
сте најбољи играч на
планети? Да ли су се
људи променили према
вама?
Осећај је чудан. Нисам то
очекивао. Све се десило брзо, преко
ноћи. Људи ме заустављају на
улици, траже аутограме, а то је
дивно.
 Да ли размишљате о
преласку из Барселоне у
неки други клуб?
Не, за сада. Планирам да
у Барселони играм до краја каријере. Саиграчи су врхунски и тим функционише као један.
Мислим да ћемо ове године освојити све четири круне.
 За Барселону се често говори да је машинерија и да нико не може да је победи,
али вас следеће недеље очекује дерби са Реал Мадридом. Шта очекујете?
Реал Мадрид је јак клуб и поштујемо их, али у овом тренутку смо јача екипа и
водећи у шпанском првенству. Очекујем убедљиву победу.
 Хвала вам на интервјуу. Желим вам срећу у наставку каријере.
Горан Јовановић VIII2
Лионел Андрес Меси рођен је 1987. године у Аргентини. Игра у Барселони и 2009.
и 2010. године проглашен је за најбољег фудбалера света. Нико тако млад није освојио
толико титула у европским клупским такмичењима као Лео Меси. Сматрају га петим краљем
светског фудбала, а већ је надмашио легенде фудбала као што су Ди Стефано, Кројф, Пеле
и Марадона. Са само 23 године, Меси већ има 15 титула са Барселоном, што нико никада у
тим годинама није успео да учини. Има 5 освојених титула у Примери, 4 Суперкупа Шпаније,
3 титуле у Лиги Шампиона, један Куп Краља, један Суперкуп Европе и титулу клупског
првака света.
(преузето са http://www.sportske.net/vest)
страна 24

Чаролије

број 8

2011. година

Рођендан Кејт Пери
Позната америчка певачица Кејт Пери је прославила свој 25. рођендан у познатом
клубу Apple у Њујорку. Том догађају присуствовали су познати певачи, глумци и редитељи.
наша новинарка Марија Алексић била је међу њима.
 Кејт, да ли ти се свиђа прослава?
Наравно, боље него што сам очекивала.
 Зашто си изабрала овај клуб?
Зато што је све јевтино (смех),
Шалим се, зато што овде долазим често и
за мене је то један од најбољих клубова у
Њујорку. И, да, познајем власника клуба
Џоша Рајана.
 Колико дуго познајеш Џоша?
Јако дуго, од почетка каријере.
 Да ли су на твој рођендан
дошли сви позвани?
На жалост, нису. Неки због
обавеза, а други су јавили да ће каснити.
 Чула сам да си добила много
поклона?
Јесам, засута сам поклонима са
свих страна.
 Који је најлепши?
Мој омиљени парфем.
 Да ли су важни поклони, или
гости?
Волим поклоне, али гости не
морају да их купе.
 Да ли радо говориш колико
имаш година?
Да,
поносим
се
својим
годинама, мислим да су ово моје најлепше
године.
 Да ли размишљаш о браку?
За сада још не.
 Хвала, Кејт.
Марија Алексић VIII2
Kетрин Елизабет Хадсон, чије је уметничко име Кејт
Пери, рођена 1984. године у Калифорнији, САД, је америчка
кантауторка. Први албум хришћанске музике издала је 2001. године, а
постала светски позната 2008. синглом "I Kissed a Girl" са другог
албума One of the Boys. Велики део своје популарности Кејт дугује и
контраверзним текстовима геј тематике, што је од ње створило геј
икону. Позната је по својем неконвенционалном стилу облачења, по
одећи јарких боја, често протканој воћним детаљима.
Кејт Пери је промовисала свој нови парфем "Purr" у бочици
необичног облика.
Позајмила је свој глас лику Штрумфете у филму Штрумфови
који се овог лета појавио у биоскопима. На премијери се појавила у
хаљини у складу са ликом. Читав стајлинг био је подређен
Штрумфовима, те је осим мини беле хаљине са огромним ликом
Штрумфете, Кети на рукама имала маникир са сличицама осталих
Штрумфова, носила је плаве ципеле, косу је такође офарбала у плаву
нијансу, а чак је и њена шминка била у доминантно плавим тоновима.
(преузето са http://en.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry)
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Дан са Бијонсе
Једног априлског јутра пробијам се кроз гужву на улицама Њујорка. Руке су ми
пуне папира који није стао у ташну. Ако се то може назвати ташном, јер је тако мала да личи
на кутију за накит. Али, то је модерно, па кад радиш у модном часопису, не смеш да носиш
оно што је прошлогодишње, а ташнице се смањују и смањују. Телефон звони, покушавам да
га пронађем и да наставим са ходањем, јер већ касним на посао, а сви таксији иду у смеру
супротном ономе који мени треба. Балансирам са папирима у једној руци и блекберијем у
другој и јављам се.
-Где си ти?, - урличе мој шеф, -Да ли ти је јасно да не могу довека да трпим твоја
кашњења? Посао ти виси о концу и ако...
-Смирите се, господине Бакстер, стижем за два минута, ту сам на углу, - кажем и
прекидам везу. Слагала сам, била сам на пола сата од канцеларије, али бар не морам да
држим телефон.
Враћам телефон у ташну и размишљам да ли ме је неко оџепарио, јер је стално
отворена, не гледам куда идем.
Таман сам ухватила привезак на
рајсфершлусу и повукла... „Бам!”
Једна тамнопута жена налетела је
на мене. Садржај торбице просуо
се по тротоару, а жена се
извињава. Дижем главу да кажем
како је све у реду, јер није она
крива, и запрепастим се. Жена
није нико други до Бијонсе Ноулс,
моја омиљена певачица, још од
тинејџерских дана. Не могу да
верујем, замуцкујем, али, онда,
она љубазно понуди да се искупи.
-Шта кажете на вечеру? Ја
частим
и
пође
ка
свом
аутомобилу.
-У реду, али.. - аутомобил је
паркиран на углу, у правом смеру
- Касним на посао, можете ли ме
повести?
Стижемо за пар минута,
излазим, а господин Бакстер се
однекуд, изненадно, устремљује
на мене и говори и говори. Бијонсе
нам се придружује:
-Господине,
али
ваша
радница...
-Теодора, - кажем ја.
-Теодора је са мном уговарала интервју, за... сад, хоћемо ли
негде да седнемо?
Одушевљена
сам
њеном
срдачношћу и вољом да помогне другом. Нисам имала припремљена питања, али није ни
било битно, питања су долазила сама. Питала сам је како постиже све, пошто није само
певачица, већ и композитор и креаторка. Причале смо о њеном послу, о хуманитарном раду,
о новом албуму, о типичном дану у њеном животу. Бакстер је стајао мало даље и посматрао
отворених устију.
Интервју се завршио, Бијонсе ми је дала број телефона и рекла да ћемо остати у
контакту. Отишла је, а Бакстер је и даље био у чуду. Касније је смуљао неко извињење мени, наравно.
Најбољи део приче се појавио после неколико дана, чланак у часопису, наслов
„Дан са Бијонсе”, а испод тога – новинар, Теодора Жижак.
Теодора Жижак VIII2
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Бијонсе Ноулс, рођена 1981. године у Хјустону, Тексас, је призната и светски
позната звезда поп културе. Она је певачица, текстописац, продуцент, глумица, плесачица,
забављачица, кореограф, модел, видео режисер, модни дизајнер, филантроп.
Проглашена Најбољим поп аутором 2001. године од стране АСЦАП (удружење
америчких композитора, аутора и дискографских кућа): она је била друга жена и прва
црнкиња која је икада награђена овом наградом. 2004. године, после изласка свог првог
платинастог албума Dangerously In Love, награђеног исте године са 5 награда Греми, почиње
своју прву самосталну турнеју у САД.
Крајем 2006. године, њен други самостални албум B’DAY налази се на првом месту
на листи од 200 најпродаванијих албума Билборд топ листе. Овај албум је први на листи
најпродаванијих албума женских бендова или певачица током прве недеље од појављивања.
Новембра 2007 године,
American Music Awards додељује Бијонсе l’International
Artist Award, а она постаје
прва жена и шеста уметница
која је добила ту престижну
награду. Децембра 2007.
године, Бијонсе је номинована за две награде Греми:
ЦД године за Irreplaceable и
за дует са суперзвездом
Шакиром у песми Beautiful
Liar.
Бијонсе дебитује на
телевизији 2001. године у
ТВ филму „Кармен – хип
опера”. Глумила је у још четири филма. У „Девојакама из снова” из 2007. године игра уз
Џејмија Фокса и Едија Марфија. Филм је зарадио за Божић 8,7 милиона долара што
представља највећу зараду икада до тада коју је за један дан остварила нека музичка
комедија адаптирана за велико платно.
Кад није на сцени или на снимању, Бијонсе редовно учествује у хуманитарним
акцијама. Она редовно посећује сиротишта и дечје болнице. 2005. године на стадиону
Гринпоинт у Кејптауну Бијонсе се на сцени придружила Бону у оквиру иницијативе 46664
коју је покренуо Нелсон Мандела за лечење и искорењивање сиде у Јужној Африци. Бијонсе
Ноулс и Кели Роуленд, као и породица Ноулс, оснивачи су фондације Survivor Foundation,
добротворне организације чији је циљ пружање привременог пребивалишта жртвама
урагана Катрина и евакуисаним људима из Хјустона у Тексасу.
Бијонсе Ноулс активно подржава: Love Our Children USA,
организацију која се бави заштитом деце и јачањем породичних
веза и Women's Fund for Scotland,
групу која скупља средства за
локалне добротворне установе за
жене у Шкотској.
Она креира за модну кућу House
of Dereon, лансирала је два парфема,
а нови се појављује у септембру
2011. године.
Бијонсе Ноулс је крајем јуна
2011. године издала је нови албум
Year of 4. Четврти по реду њен албум
је доспео на прво место албума на
америчкој Билборд листи „Топ 200″.
На овај начин Бијонсе је постала
трећи извођач у историји, којој је после Бритни Спирс и
репера DMX пошло за руком да јој прва четири албума
дебитују на првом месту листе албума.
(коришћене информације са http://www.facebook.com)
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Ево још једног интервјуа у рубрици Интервју са познатима. Ђак генерације за
школску 2010/2011. годину, Теодора Жижак, била је гост ученика V2. Они су питали Теодору
о њеним навикама, учењу и успесима. Један део тог разговора забележиле су две ученице и
припремиле за читаоце Чаролија. А наставници су посветили
Теодори следећу страну под насловом Необично дете.
Интервју са Теодором Жижак
 Како треба учити, да бисмо стварно научили?
Свако има различите начине на које може нешто да
научи или запамти. У мом случају, најделотворнија метода је –
препричавање. Прочитам лекцију, пасус по пасус, а затим је
препричам својим речима уз гледање у књигу. Тако најлакше
памтим. Такође, врло често правим концепт.
 Разлика писмени/усмени?
За мене је писмени увек био некако једноставнији од
усменог, јер код писменог имам 45 минута за размишљање, а код
усменог морам брзо да одговорим, јер се осећам као да сви чекају
само мене. Осим те, нема посебних разлика између писменог и
усменог.
 Када си постигла први успех на такмичењима?
Мој први успех на неком такмичењу био је у 4.разреду, на општинском такмичењу
из рецитовања. Освојила сам прво место.
 Да ли си некада добила мању оцену од четворке?
Да. Укупно три тројке: две из физичког и једну из хемије.
 Да ли си схватила да си боља од других ученика?
По оценама, да. Али, свако од нас је посебан на свој начин, тако да ја нисам
„боља” од других.
 Да ли си била свесна да наставници од тебе увек очекују одговор?
Наравно.
 Да ли си некада преписивала и правила пушкице за контролни?
Никад.
 Да ли су те некада сматрали уображеном?
Не знам, нисам то никада приметила.
 Да ли те другови зову „штребер” и да ли ти смета?
Они који су ме прозивали „штребером” нису ми прави другови, дакле не. И то ми
никада није сметало, једноставно нисам обраћала пажњу на то.
 Да ли ти је нешто било досадно у школи?
Свакако. Свакоме од нас су различите ствари занимљиве или досадне. Наравно да
не може баш све да ми буде интересантно.
 Који предмет ниси волела да учиш, а који си волела?
Зависи од градива. Уколико је нека лекција интересантна, волим да учим; а када
је друга лекција тог истог предмета досадна ни ја нисам нарочито заинтересована.
 Какви су ти планови за будућност?
Још увек не знам. Волела бих да се упишем у гимназију, па да касније размишљам
о томе шта ћу даље.
 Да ли си заљубљена?
Тренутно не.
 Шта мишлиш, који је твој највећи успех до сада?
То што сам постала ђак генерације и што сам вуковац.
 Да ли је досадно да сваког дана идеш у школу?
Када се нешто непрекидно понавља, дан за даном, свакоме постане досадно па и
мени.
 Да ли су другови долазили кући да те питају за домаће задатке?
Да, то се често дешавало. Увек сам била рада да помогнем и објасним.
Тања Гајић V2
Теодора Поповић V2
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Необично дете
Илонки и Драгану, колегама из школе, се 1996. године рађа унука Теодора и
њихов живот бива у потпуности испуњен. Чувају је и брину о њој. Игра се и расте у
школском дворишту мала, весела и рекла бих, већ тада, необична девојчица. Кажем
необична, јер кад је имала три-четири године на Драганово питање: „шта је ово”,
одговорила је „пизма”. Нисам разумела па упитах шта је рекла, а он ми одговори: „Рекла је
да је то призма.” „Ох”, помислих у себи. Деца тог узраста не знају, ни неке друге
једноставније појмове, а она зна чак и то.
Расла је Теодора. Кренула у школу и наравно била одличан ђак. Долази пети
разред и ја постајем њен наставник. Од тада до завршетка осмог разреда ове школске
године, биће то мој ђак. С поносом кажем „мој ђак”.
Већ у петом разреду ће се разликовати од својих вршњака. Бака и дека, а потом и
родитељи, су се бавили њоме. Она је рано научила да чита. Читала је много, па је то већ у
петом разреду било уочљиво, а временом постајало све боље и боље. Начин излагања,
тумачења, разумевања, схватања књижевног дела био је на завидном нивоу. Стил и начин
писања био је особен, својствен њој и на тај начин препознатљив, необичан, савршен.
Читајући њене писане задатке, уживала сам. Понекад бих гласно изговорила: „Браво,
Теодора, баш је леп твој задатак.” Често нисам имала шта да исправљам. Задаци су били без
грешака.
Сем тога она је и познавалац граматике, за коју не важи толико таленат колико
важи знање, умење, логика, а она све то има. Доказ је „двадесетица” на матурском испиту.
Несумњиво да има велики таленат за српски језик, но она има интересовања за
масу других ствари: почев од учешћа на различитим литерарним конкурсима и освајања
награда, преко рецитовања и учешћа на градском такмичењу, страних језика, математике и
свих других природних наука, до сликања и музике. Учествовала је на такмичењима из свих
предмета, па чак и онда кад их је било више у једном дану.
Однос према раду, друговима и наставницима је био врло, врло коректан,
одмерен, разуман. Била је прави друг и несебично помагала целом свом разреду.
Управо зато је на страни дневника са њеним именом било уписано безброј петица,
управо зато је „вуковац”, управо зато јесте ђак генерације, управо зато је ђак за памћење.
Софија Зећовић
Кад сам пре четири године ушла први пут у учионицу, као одељенски старешина,
нисам ни слутила какав ћу драгуљ ту наћи. Од раније сам из прича чула за чудо од детета
које „разбија”, осваја награде. Гледала сам је на школским приредбама, али нисам била
спремна за то што је уследило. Прави шок је за мене био када сам месец дана касније на
часу француског језика, проверавајући научено, схватила да та девојчица има савршен
изговор, о фонду речи и да не говорим. Питала сам је да ли је ишла у Француску, има ли
ванредне часове, да ли неко у кући зна француски – сви одговори су били одрични. Тада
сам знала да имам једног посебног ђака. Највеће одушевљење је да на часовима редовне
или додатне наставе могу са њом да разговарам на француском.
Њени поступци су увек одмерени, изјаве на месту, однос према друговима и
наставницима изузетан, све колеге имале су за њу само речи хвале. Разуме то што учи,
поседује праву ризницу знања и користи знање на прави начин да се развије у комплетну
личност.
Заиста велико је задовољство што сам била разредни старешина и наставник
неком тако необичном и дивном.
Светлана Матко
У математици је показивала велику упорност и ширину при избору и вежбању
задатака за редовну и додатну наставу. Већ од петог разреда желела је и умела да сама
научи градиво и на часовима буде равноправни саговорник наставнику који предаје и
објашњава. Постигла је одличне резултате на такмичењима. У седмом разреду је освојила
треће место на градском такмичењу и као награду од Рачунарске гимназије добила
бесплатан курс из програмирања у трајању од 60 часова.
Новка Боричић
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Још мало приче из школског живота
Зорт
У једном селу постоји једна сеоска школа која има стари телефон. Тај телефон је
једног лепог дана зазвонио тако јако да је одјекнула читава директорова канцеларија. и
дигла се једна рука, директорова, подигла слушалицу, чуло се једно „да”. Затим је то „да”
поновљено неколико пута све брже и несигурније. Онда је рука полако спустила слушалицу,
а другарица јој прешла преко знојем орошеног чела.
Директор је устао и спорим кораком се упутио у наставничку канцеларију. А
канцеларија као и свака друга – пуна наставника који, или седе или се шетају, ћуте или
причају... Директор обухвати погледом све присутне, значајно кашљуцну и, после дуже
психолошке паузе, наглашавајући сваку реч рече: „Другарице и другови, у понедељак нам
долазе просветни саветници.” Наста тајац као у гробљу. Они који су седели – устадоше, они
који су стајали – седоше. Неко јекну, неко уздахну, а неко промукло примети: „Шалите се,
друже директоре...” „Волео бих да се шалим... Него, сву документацију да ажурирате, да нам
бар због тога не ставе примедбе.”
Једна колегиница своју сусетку већ по трећи пут пита: „Који је данас дан?”, а ова
јој по први пут одговори да је петак. Директор још мало постоја, па оде да сређује своју
документацију, прегледа разноразне записнике, а целокупни наставни кадар јурну према
дневницима рада. Наста гужва – разграбише се дневници, као алва. Уписују се празне
стране, распореди часова, сабирају часови, па чак и неке нове оцене. Шкрипућу наливпера,
листају се странице. Тајац. Ту и тамо почиње шапутање, па и оно прераста у монологе и
дијалоге. Србиста просто јаукну – због граматике ће проћи као Стари Вујадин. Енглишмен
промрмља нешто – ваљда је зажалио што тренутно није у земљи предметнога језика.
Математичар се чудно усукао, као непознато ипсилон из кога треба извадити квадратни
корен. Историчар зажали што јуначки није погинуо на равном Косову. Географ погледом
кружи око замишљеног глобуса тражећи неко пусто острво. Биолог се преслишава о
отровним гљивама и травама. Фискултуник направи неку чудну вежбу рукама и бупну њима
о јуначке груди тако да одјекну канцеларија. Захваљујући земљиној тежи, физичар умало не
спаде са столице на под. Музичар зинуо као да ће отпевати високо Ц.
И пуче глас по учионици – долазе саветници, или боље речено – праксом
проверено – инспекција. Ученици се нађоше у чуду. Сви наставници за понедељак траже
немогуће- знање, знање и знање. Пљуште савети са свих страна, а и понека претња.
Целу суботу прегледају се планови и сређују припреме. Појединцима свеске
припрема постадоше тање, јер су тезиране припреме поцепане, а написане су нове – као за
полагање стручног испита. Брачни парови, а доста их је било међу наставницима, занемеше.
Уплашено се гледају и ноћ дочекаше у различитим собама. Чак и „парови приправници”,
проведоше ноћ одвојено.
У недељу старија колегиница својој деци по пети пут држи исти час. На дечије
питање: „Мама, кад ће ручак?” чује се заповедничко: „Не причајте, ви, у последњим
клупама!” Колеге обрадатише – већ други дан се не брију. Немају времена, јер праве
наставна средства и себи и својим супругама. Најбоље прођоше сналажљиви, неки се
напрасно разболеше и добише отворено боловање, некима стиже телеграм да је умрла
„вољена бака” (касније се сазнало да су бакине кости давно иструлиле).
Ноћ између недеље и понедељника нико не преспава. Радна атмосфера –
друштвено-користан рад, ваннаставне активности, стручно усавршавање...
Понедељак ујутру, у наставничкој канцеларији тихо и свечано. Ретко се чује реч,
а уздаха – као киша. Одела испеглана, кравате затегнуте, а столови препуни очигледних
средстава – ручни рад. Старија колегиница донела брдо стручне литературе, злобници
причају да је ту био и „Велики народни кувар”, узет у журби, или да би гомила била већа.
Они који жалили за витком линијом за непуна три дана изгубише силне килограме.
Све затегнуто и у ишчекивању – као да просветни саветници нису људи од крви и
меса. А они долазе са намером и задатком да помогну, укажу и корисним саветом упуте, а не
да заплаше, зар не знате драге колеге?
Мићо Јевтовић,
наставник српског језика већ 40 година, од септембра 2011. године пензионер
написао је ову хумореску из школског живота 1975. године
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Колеге, пријатељи,
пензионери
Да ли памтим, питате
ме, кад сам дошла у ову
школу? Да, јако добро, иако
је то било далеке 1985.
године. Позвана сам на
разговор. У комисији за
примање у радни однос био
је и садашњи, сада већ
бивши
колега
Мићо
Јевтовић. Ни слутила нисам
да ће, баш он, Мићо
Јевтовић, постати мој најдражи фах колега.
Почињем да радим у
истуреном
одељењу
у
Малом Пожаревцу, треба
написати глобални план,
како да га напишем, кажу
треба и месечни, само
уздишем и не знам како ћу,
ни шта ћу. Колеге које раде
са мном једног дана су у
Пожаревцу, а наредног у
Иванчи. Стиже један од њих
и каже: „Ово је за тебе,
послао ти Мића” Гледам и
не верујем, „Хвала ти,
Мићо, хвала”. „Нема на
чему”, каже Мића и пише
планове и за мене и себе
наредних десет – петнаест
година. Колеге се чуде и не
верују, помало и завиде. А,
Мића
на
својој
старој
„олимпијици” куца и шаље
планове на почетку сваке
школске године и на почетку сваког месеца. Учи ме
Мића занату који се зове
наставник,
несебично
и
увек отвореног срца. Вредело је. Научих ја занат.
Дошавши
у
Мали
Пожаревац, упознала сам
супружнике Илонку и Драгана Сретеновића. Била сам
млад наставник – почетник,
много тога нисам знала.
Факултет даје образовање.
али рад у учионици са
дневником се битно разликује. Вођење дневника се
нигде и никад није учило.
Добијам одељенско старешинство! И шта сад? Нова и

тотално непозната ситуација. И онда се појављује
он – велики Драган Сретеновић, необично миран и
сабран човек којег сам
често чула да пружа савете,
и кога почињем да слушам,
усвајам савете, коментаре,
примедбе. Затим она, Илонка, жена необично веселе
природе,
мудра,
вешта,
пуна знања. Помоћ несебично пружа свима. Небројено пута питам: „Како
ово?”. Вредело је, научих
много.
Време је учинило своје и они одоше у заслужене
пензије, но на срећу живе у
школском дворишту па се
свакодневно виђамо. Много
ми значи јутарњи, Драганов

поздрав „Добо јутро, Софија, јел' уранисмо.” Био је у
школи да мене и децу коју
водим на екскурзију испрати. А она ми махне и
позове: „Ајде сврати!”
Дође несрећно време,
појави се ниоткуд, и ни из
чега и ко зна због чега рат
на овим нашим просторима.
Туга на све стране. Школа
тих година добија децу
„избеглице”, али и колеге.
Долази
неколико
нових
колега и колегиница, међу
њима и једна жена, великог
широког осмеха, великих и
пламених очију. Зове се
Биљана
Пљеваљчић
и
предаје физику и хемију.
Необична жена, изнад свега
весела и насмејана.

Чаролије
Полако, скоро неприметно, постадосмо блиске.
И Биљана саветује, налази
праву реч, схвата и разуме,
охрабрује. Живот и просветарски хлеб није увек лак.
Створе се проблеми, а онда
су
потребни
савети
и
сарадња, а стара и искусна
госпођа Биљана, она заиста
јесте госпођа, увек је ту. Од
раног јутра у „Ласти” до
повратка у Београд, па чак
и онда, кад је позовете и
затражите помоћ, увек ће је
несебично пружити.
Биљана је моја колегиница и пријатељица, поуздана, пуна знања, стручњак за предмете које предаје,
за
мене
велики,
савршен човек.
Ратне године су довеле у школу још један супружнички пар, Вулетиће,
Драгољуб је математичар, а
Љубица учитељица. Неколико година смо Драгољуб
и ја „Ластом” путовали и
пешачили уз пожаревачко
брдо по киши, снегу и
сунцу.
Прошле године он и
учитељица Љиљана Јовичић постали су пензионери.
Љубица је радила у Иван-
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чи, заједно радимо сасвим
кратко, за време док сам
била „ве-де” (каква функција?). И она, као и Биљана, одлази у пензију. Ту је
и учитељ Веља - Велимир
Петровић, необичан и другачији од свих, увек свој.
Терао је „мачка Тошу у
хајдуке” четрдесет година и
још га није „отерао”, сад
ће, близу је. И домар Бубе Љубомир Дунић, људина,
велики и прави човек иде
ове године у пензију.
На јунској седници
Наставничког већа догово-

2011. година

рено
је
да
обележимо
одлазак колега, који ове
календарске године одлазе
у пензију. Позване су и
колеге
које
су
давно
напустиле школу, с обзиром
да их дуго није нико
позивао. Дружење је заказано за 29. август. Сусрет је
био дирљив и срдачан уз
закуску и музику за лепо
расположење. Подељене су
симболичне награде овогодишњим пензионерима.
Софија Зећовић
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