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Драги читаоци,
Пред вама је десети број школског листа Маштарије
у коме представљамо рад школе у другом полугодишту
2017/2018. школске године.
Рубрика Дешавања доноси прилоге о Дану школе:
додели награда најбољим ученицима, свечаној приредби,
такмичењу и концерту. Ту су и прилози о музичкој и
ликовној радионици, угледним часовима Позориште сенки
и Техника и уметност.
Следе прилози о активностима из пројекта Читам, па
шта? и најбољи прикази и илустрације књига.
Рубрика Представљамо посвећена је такмичењу у
писању стихова Стиховање, а у рубрици Учимо стране
језике доносимо радове ученика на енглеском језику и
причу о учењу кинеског и руског језика.
У рубрици Крај школске године су представљене
активности за обележавање краја школске године.
Најбољи радови у области ликовног и литерарног
стваралаштва су у рубрици Ученици ствараоци.
Читајте и уживајте!
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Дешавања у школи
Дан школе
Дан школе - Награде најбољима
У оквиру активности за обележавање Дана школе 9. маја су додељене награде
(књиге) и похвалнице ученицима који су постигли најбоље резултате на такмичењима
током школске 2017/2018. године.
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Свечана приредба
Свечану приредбу, одржану 10. маја 2018, отворио је хор „Химном Светом Сави“,
након чега је уследила уводна и поздравна реч директора школе Михајла Ракоњца.
Директор је пожелео свим гостима добродошлицу, позивајући их на свечани ручак након
приредбе.
Програм је обухватио неколико тачака у чијој припреми су учествовали наставник
музичке културе Биљана Буловић Марић, наставници српског језика – Маја Анђелковић
Шегуљев и Ана Стојановић, наставник историје Владо Маријан, наставница француског
језика Оливера Филиповић, наставник енглеског језика Марина Луковић и Јулија
Даниловић, руководилац Руског дечијег културног клуба. Програм су водили ученици
VII3: Нина Лемић, Нађа Кнежевић, Марко Мацура и Јана Томашевић. Они су захвалили
свим наставницима и ученицима који су допринели реализацији програма.
Музички део приредбе организовала је наставник музичке културе Биљана Буловић
Марић. Ђаци су отпевали неколико песама: „Мала светосавска молитва“, „Песма о песми“,
„Мостови“; хор је певао и на руском језику, а приликом извођења песме као солиста
наступила је ученица VII1 Александра Мосуровић. Осим на руском, ове године смо имали
прилику да уживамо и у певању на француском језику, при чему се истакла група певача
и солиста Лав Уљанов, V2.

Историјски увод
Неопходно је истаћи значај спаљивања моштију Светог Саве, али и објаснити како је
дошло до тога. О мотивима и историјским околностима под којима се десио овај догађај
говорила је ученица VII2 Софија Гагић, која је освојила прво место на градском
такмичењу из историје.
У књижевно стваралаштво увео нас је ученик Борис Илић, V2, (треће место на
општинском такмичењу из рецитовања), који је својом снажном и уверљивом рецитацијом
„Живела Ана“ одушевио публику.
Наши ученици су се потрудили да покажу да умеју и да буду духовити, у чему су и
успели изведбом шаљиве представе „Дан школе“. Представу су извели ученици VII2:
Михајло Матовић, Милош Ускоковић, Лука Обрадовић, Ања Ристић и Уна Радовић.
Велику пажњу публике заокупили су и чланови Руског дечијег културног клуба који
су извели руску народну игру. Уз музику и плес, очарани лепотом покрета, изместили смо
се у свет уметности. Приредба је завршена хорским извођењем песме на енглеском
језику, „Under the sea“, опомињући нас да идемо путем Светог Саве, а то је пут
међународних веза, пут љубави, разумевања и подршке.
Ана Стојановић
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Играј се са нама
Поводом обележавања Дана наше школе одржана је 11. маја 2018. традиционална
манифестација „Играј се са нама“. Учесници су били ученици првог разреда основних
школа Врачара – ОШ „НХ Синиша Николајевић“, ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“, ОШ
„Светозар Марковић“, ОШ „Јован Миодраговић“ и ОШ „Свети Сава“.
Такмичење је одржано у дворишту школе. Кроз седам различитих игара,
прилагођених узрасту такмичара, деца су показала своју вештину и спретност. Победници
су били представници ОШ „Свети Сава“.
Гордана Бакић и Драгана Златић

6

Маштарије

Шта све може музика
У библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару одржана
је 18. маја радионица „Инклузија кроз уметност“ у
организацији Удружења Хенди Центар Колосеум.
Радионицу је водила проф. Жељка Милошевић
која је представила харфу као музички инструмент и
показала шта све може музика. Циљ радионице је био
промоција инклузије кроз аудио визуелне уметности,
а учествовала су деца са и без инвалидитета. Међу
њима је било и десет ученика осмог разреда наше школе. После кратке приче о харфи
Жељка Милошевић и њена ученица Лорета извеле су неколико композиција и показале да
се музиком могу представити различити ритмови, облици и осећања.
У ликовном делу радионице деца су добила материјал за сликање и инспирисана
музиком коју слушају, стварала су своја уметничка дела. Професорка је затим њихове
слике „одсвирала“ и показала како се преплићу музичко и ликовно стваралаштво.
Слађана Галушка
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Позориште сенки
Наставница
технике
и
технологије Наташа Томић је 1.
јуна 2018. одржала огледни час у
IV4,
под
називом
Позориште
сенки.
У припреми и реализацији
часа учествовале су и учитељица
Катарина Миличић и библиотекарка Слађана Галушка. Часу
су присуствовале педагог Дијана
Манце и наставница технике и
технологије Бојана Весковић.
Ученици су се упознали са
садржајем предмета техника и технологија и кроз практичан рад на часу израдили
елементе позоришта сенки за представу Три прасета коју су на крају часа извели. Делове
сценографије и ликове су правили од папира, цртали су и бојили, исецали и готове
делове постављали на штапиће.
Кроз интердисциплинарни приступ повезани су садржаји више предмета: техника и
технологија, српски језик, ликовна култура, природа и друштво. Драмски текст је
припремила библиотекарка, а на часу српског језика ученици су по улогама читали текст
и учитељица је одредила тумаче улога. На часовима природе и друштва обрађена је
наставна јединица Светлост у оквиру које су ученици учили о материјалима који
пропуштају светлост. На часовима ликовне културе ученици су се упознали са појмом
„позориште сенки“. Огледни час је повезао све ове елементе у позоришну представу.
Час се веома допао ученицима јер су учествовали у изради позорнице и ликова за
представу, а затим и глумили.
Слађана Галушка
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Три прасета
Ликови: Приповедач, Прасићи Циле, Миле и Гиле и Вук Вуле
Гиле: Браћо, да ли сте чули?
Миле и Циле: Шта?
Гиле: Доселио се зли вук у нашу шуму. Почео је да лови животиње из нашег
дворишта. Морамо одмах да саградимо куће у којима ћемо бити сигурни и где нас вук
неће нападати.
Миле: Немам времена за то. Данас идем на купање. Како је лепа она бара поред
шуме!
Циле: Стварно је лепа, обожавам да се купам у њој. Хајде, идемо!
Гиле: Ви мислите само на игру и забаву. Где ћете се сакрити кад вас вук појури?
Миле: Добро, добро. Узећу мало сламе и направити кућу.
Циле: Нашао сам неколико грана, то ће бити довољно за моју кућу.

Гиле: Баш не желите да се помучите. То неће бити чврсте куће и неће вас штитити.
Ја ћу правити кућу од камена и цигле.
Приповедач: Неколико дана касније. Прасићи се одмарају у својим кућама. Долази
вук до прве куће.
Вуле: Хеј, има ли овде кога. Каква је ово кућа? Могу да дунем и да је срушим.
Хуууу!
Приповедач: Кућа падне. Миле бежи из куће у Цилетову кућу.
Миле: Отварај врата, брате, јури ме вук!
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Приповедач: Друго прасе отвара и онда заједно држе врата.
Вуле: Ха! Није ни ово нека озбиљна кућа. Мало јаче треба да дунем и да је срушим.
Хуууу!
Приповедач: Кућа падне. Миле и Циле беже из
куће у Гилетову кућу.
Миле и Циле: Драги брате, отварај врата, јури
нас вук!
Гиле: Брзо затварајте врата. Сада сте сигурни.
Вук неће срушити ову кућу.
Вуле: Мислите да сте сакрили. Хуууу! Хуууу!
Шта је сад ово? Не могу да срушим ову кућу. И врата
су чврста. Шта да радим? Аха, могу да уђем у кућу
преко крова. Попећу се и ући кроз димњак.
Миле: Видите ли шта вук ради? Гледа у кров.
Циле: И ово дрво поред куће. Хоће да уђе у
кућу на неки начин.
Миле: Сетио сам се. Попеће се на дрво и ући ће
кроз оџак.
Циле: Одлично. Припремићемо му дочек. Ту је
оно грање које је преостало од моје куће.
Заложићемо ватру у камину.
Гиле: Хајде да све припремимо.
Миле: Попео се на дрво. Упалите ватру.
Циле: Све је спремно.
Приповедач: Вук пада кроз оџак право у ватру. Миле и Циле држе по једну
упаљену грану, Гиле отвара врата
Миле и Циле: Вуче, ево још мало ватрице.
Гиле: Најбоље ће бити да изађеш и побегнеш далеко од нас.
Вуле: Бежим, бежим!
Миле и Циле: Е, сад можемо на купање у нашу омиљену бару.
Гиле: Идем и ја. Вук нам неће више сметати.

Маштарије

11

Техника и уметност
Наставнице Наташа Томић и
Бојана Весковић су 1. јуна 2018. у
V5 одржале угледни час из технике
и технологије Израда предмета
ручном обрадом од различитих
материјала, завршна обрада и
огледни час Завршна обрада и
представљање производа.
На овим часовима ученици су
кроз самостални рад и рад у пару и
групи завршили израду предмета
који имају употребну вредност у
свакодневном животу, украшавали
их техником декупаж и представљали готове производе. Како су
ово били последњи часови у оквиру
пројекта, део активности је било и
вредновање продуката (предмета
које су израдили) и тока пројекта.
Своје производе ученици ће
продавати на Базар пазару у децембру 2018.
Новина на часовима је био интердисциплинарни приступ настави. На првом часу су
повезани су садржаји математике и технике и технологије – ученици су коришћењем
знања из математике преносили мере са техничког цртежа на шперплочу, а затим је секли
и обрађивали. На другом часу применом технике декупаж и коришћењем акрилних боја
повезан је садржај технике и технологије и ликовне културе. Оваквим начином рада ђаци
су били мотивисанији за рад, а часови су били занимљивији.
Наташа Томић и Бојана Весковић

Ученице V5 Катарина Лазовић и Ања Стојановић са украшеним предметима
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Читам, па шта?
Радионице Читам, па шта?
У сарадњи школске и јавне библиотеке за ученике трећег и четвртрог разреда
одржане су радионице у оквиру пројекта Библиотеке града Београда Читам, па шта? од
12. до 14. фебруара 2018.
Ученици IV1 и IV2 били су гости Библиотеке града Београда, одељења „Растко“ на
Врачару 12. фебруара. Прво су причали о својим омиљеним књигама, а затим су са
библиотекаркама разговарали о књигама из програма пројекта. Библиотекарке су их
подсетиле на важне елементе приказа књиге и дале упутства за израду илустрација за
такмичарски део пројекта.
Библиотекарке Библиотеке града Београда су 13. фебруара биле гошће наше школе
и одељења IV3 и IV4. Ученици су читали већ припремљене приказе књига из програма
пројекта и добили су упутство како да дораде и побољшају своје радове.
Ученици III3 и III5 били су гости Библиотеке „Растко“ 14. фебруара. После разговора
о књигама које читају, деца су говорила и о књигама из програма пројекта. Добила су и
додатна упутства за израду приказа и илустрација.
Прикази и илустрације
Циљ такмичења Читам, па шта? намењеног ученицима основне школе је подстицање
деце на читање. Учесници током трајања програма читају пет књига, о њима пишу
приказе и илуструју их. У нашој школи у такмичење су се укључили ученици трећег и
четвртог разреда. За школски ниво, у фебруару и марту 2018, у програму су три књиге; за
трећи разред: „Кога се тиче како живе приче“ Дејана Алексића, „Роња разбојничка кћи“
Астрид Линдгрен и „Чика Фјодор, пас и мачка“ Едуарда Успенског, а за четврти: Риба риби
гризе реп“ Јасминке Петровић, „Аги и Ема“ Игора Коларова и „Мач кнеза Стефана“
Драгана Лакићевића.
На овом нивоу најбољи су били радови троје ученика: Петре Шушњар, III1, Нине
Орландић IV2 и Јована Јовановића IV2.
Нина Орландић и Јован Јовановић пласирали су се на општинско, па затим и градско
такмичење. Они су у школској библиотеци писали приказе и цртали илустрације за још
две књиге: „Овако је то било“ Бранка Стевановића и „Очаране наочаре“ Светлане ВелмарЈанковић. Од својих радова су уредили два паноа у библиотеци.
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Читам, па шта? – Награда
У Библиотеци града Београда одржана је 25. маја 2018.
завршна манифестација такмичења Читам, па шта? на којој
су додељене награде најбоље
пласираним ученицима.
Јован Јовановић, ученик
IV2 наше школе, освојио је
прво место.
Чланице жирија су у
образложењу одлуке истакле
да су Јованови радови заслужили признање због оригиналног присупа теми, јер у
приказима пише о основним
елементима књиге, али и о
личном доживљају и осећањима које она доноси.
Гост манифестације је био дечји писац Бранко Стевановић који је говорио о
важности књига и читања, као и програма којима се деца подстичу на промишљање о
књижевним делима.
Заједно са Александром Вићентијевић, ауторком пројекта, он је уручио награде
ауторима најбољих радова.
Додели награда су присуствовали сви ученици IV2, учитељица Горица Ивановић и
библиотекарка Слађана Галушка. Тада је настала заједничка фотографија одељења IV2 са
писцем.
Слађана Галушка
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Читам, па шта? и Калемегдан
Наше одељење је 25. маја 2018.
имало час у природи. Тог дана је наш
друг Јован примао награду за прво место
на такмичењу „Читам, па шта?“ у
Библиотеци града Београда, па смо пре
тог догађаја ишли на Калемегдан где
смо имали час ликовног.
Отишли смо до зидина Калемегдана
са којих се пружа предиван поглед на
Нови Београд, Земун и ушће Саве у
Дунав.
Учитељица нас је поделила у
четири групе и свака је имала задатак
да нацрта неки део тог пејзажа. На
папирима смо само скицирали предео
који видимо, а имали смо домаћи
задатак да скицу обојимо воштаним бојама.
Дан је био веома врућ, па је најлепше било када смо се у повратку умили у фонтани
и мало расхладили.
Отишли смо у Библиотеку. Било је веома лепо док је наш друг примао награду јер
смо сви тада били поносни.
Ђурђа Торбица и Исидора Милановић IV2

Калемегдан је једно од најлепших места у Београду. Ту долазе туристи и
гледају наше две реке и бродове на њима.
Од малена волим да обилазим београдску тврђаву. Како растем све више
сазнајем о овом дивном простору, по чему је значајан и шта се све ту дешавало кроз
историју.
Нина Орландић IV2
Маштарије
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Јован Јовановић IV2

Немања Стојић IV2
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Филип Чуковић IV2

Богдан Матовић IV2
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Награда
Кад је библиотекарка дошла у нашу учионицу и рекла да сам освојио прво место на
такмичењу „Читам, па шта?“, био сам изненађен, јер никад до тада нисам освојио награду
на такмичењу у читању и писању о књигама. Бројао сам дане до доделе награде, 25. маја.
Тог дана смо прво ишли на Калемегдан, а онда у Библиотеку града Београда. Осећао сам
и узбуђење и страх. Знао сам да треба да прочитам један од приказа које сам писао и
питао сам се који ће то бити.
Прво су библиотекарке причале о радовима. За моје текстове су рекле да сам изнео
осећања у вези са књигом, на пример за роман „Аги и Ема“, написао сам да сам љут на
Агијеве родитеље зато што нису довољно обраћали пажњу на своје дете. На крају сваког
приказа сам препоручио књигу одређеним читаоцима: вршњацима, старијој или млађој
деци и одраслима.
У Библиотеци је био писац Бранко Стевановић, који је написао најбољу књигу са
овог такмичења „Овако је то било“. Прозвали су ме да прочитам приказ баш те књиге,
вероватно из два разлога, зато што је писац био гост и зато што сам ту књигу читао са
својим братом и била нам је смешна и забавна, а о томе сам писао у свом саставу.
Док сам читао, осећао сам се узбуђено зато што је била пуна сала деце и
наставника, а чекао сам и да видим шта сам добио. Онда је библиотекарка рекла да сам
добио таблет. То ме је одушевило. Очекивао сам да ћу добити књиге, прибор за писање
или тако нешто, а испоставило се да је награда сасвим другачија.
Награду ми је уручио писац и онда сам се вратио на место и одслушао сам рад
дечака који са мном дели прво место.
После доделе награда сви заједно смо се сликали, добитници и писац, а сликао сам
се и са друговима из одељења.
Јован Јовановић IV2

Нина Орландић IV2
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„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Укроћена прича
Кад сам почела да читам књигу „Кога се тиче како живе приче“, била ми је досадна,
али како су се низале приче, постајала је интересантнија. Главни јунаци су приче које се
понашају као људи: усамљене су, љубоморне, алергичне... Приповедач води читаоца кроз
свет прича и поставља му и неке задатке. Тако књига личи на приручник за читање, али и
за писање прича.
Посебно интересантан задатак за мене је био проналажења „Приче која бежи“.
Пратила сам упутство из књиге и послала захтев за ту причу на адресу
bookmaster@kreativnicentar.com. Написала сам у поруци: „Ја сам Петра Шушњар,
пошаљите ми Причу која бежи и надам се да не режи“. Добила сам одговор: „Драга Петра,
шаљемо ти Причу која бежи и уверавамо те да не режи.“ Одштампала сам текст приче и
ставила га на предвиђено место. Била сам сигурна да сада неће побећи и отишла сам на
спавање.
Одједном, пробудило ме је режање. Помислила сам да сањам, али режање је било
све гласније и долазило је из књиге. Устала сам, отворила књигу, кад тамо – вук. То је
био онај вук из приче „Ко чита – не скита“. Научио је да чита и рекао ми је да се то
десило кад сам ја решила загонетку из приче „О једној размаженој причи“, која има везе
са њим. Онда је схватио да у књизи постоји прича побегуља и режао је на њу да не би
опет нестала. Знао је да желим да је прочитам и уживам у читању као и он. „Хвала ти,
вуче!“, рекла сам, „али ако наставиш да режиш, пробудићеш моју маму и мог тату.“
Досетили смо се да позовемо Пужоса из једне од прича. Вук је рекао да је слуз пужа јача
од сваког лепка. Пужос је са задовољством помогао и прича која је бежала сад је на свом
месту и зовем је „Укроћена прича“.
Ова књига ми се веома свидела и инспирисала ме је да и сама напишем причу. Ко
зна, можда напишем и наставак књиге.
Петра Шушњар III1
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„Аги и Ема“ Игор Коларов
Пријатељство и авантура
Било ми је чудно што роман „Аги и Ема“ почиње реченицом „Аги једе јагоде.“ јер
никада раније нисам прочитао такав почетак. Ипак, много ми се свидео, као и остатак
књиге која је необична, занимљива и помало смешна.
Аги је главни јунак романа, он је веома усамљен дечак, живи са мамом и татом који
никада не проводе време са њим, често су се селили, па није имао другове, а деца у
школи га нису волела. Док сам читао ову књигу, био сам љут на Агијеве родитеље зато
што су тако мало бринули о њему и нимало га нису разумели. На Агијеву срећу, једног
дана је упознао Ему и његов живот се променио, постао је узбудљив и весео. Ема је
постала његова другарица. Она није девојчица, него бака, али уопште није обична бака,
она је радознала као дете и увек спремна на игру. Са њом је Агију све било занимљиво,
чак и досадне ствари. Тако су ишли у музеј и уместо да гледају експонате, гледали су
посетиоце и фотографисали их. Ема је научила Агија да плива, да клиза, да веже кравату,
да поправља разне ствари. Најважније од свега је то што је Ема волела да проводи време
са Агијем.
Онда су Агијеви родитељи решили да се опет преселе и помислио сам да ће Ема
отићи из његовог живота и то ме је растужило. Али, кад сам дошао до реченице „Устај,
ленчуго!“, знао сам да је Ема поново у близини и да се њихово пријатељство наставља и
да их чека још много заједничких авантура.
Књига ми се допала и препоручујем је и деци и одраслима, јер сви можемо из ње да
понешто научимо.
Јован Јовановић IV2
Емин замак
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„Мач кнеза Стефана“, Драган Лакићевић
Историја и легенда
Роман „Мач кнеза Стефана“ је авантуристичка књига, забавна и помало тужна.
Радња се одвија у време владавине Турака у Србији и има историјских личности и
догађаја, али и много легенде. Јунаци су дечаци Миоша и Добрија, девојчица Мерима и
хајдуци који желе да поврате мач од Осман-аге. Поред људи, појављују се митска бића,
као што је Псоглава.
Почетак, у коме се описује како су Турци похарали манастир и узели из гроба кнеза
Стефана чудотворни мач, најзанимљивији је део књиге, необичан је због легенде о мачу.
У наставку јунаци успевају да поврате мач и протерају Турке из свог краја, а мач враћају
у гробницу да га нико више не би поново узео.
Мој омиљени лик у роману је лекар Вид. Он је знао за легенду која каже да мач
кнеза Стефана даје ономе ко га носи - вештину, способност и вољу у борби. Вид је
паметан и добар. Он ризикује свој живот да би помогао хајдуцима и лечио их.
Кроз причу сам сазнао много историјских чињеница – како су се Турци понашали
према Србима у то време и какав је био живот деце и хајдука у 18. веку. Било је то
окрутно доба: Турци су пљачкали, спаљивали куће, убијали.
Свидела ми се комбинација историје и легенде, уживео сам се у причу толико да ми
је све изгледало истинито.
Док сам читао, сметало ми је што има превише непознатих речи, много јунака, а
догађаји у поглављима нису баш повезани.
Мислим да је ово књига за оне који желе да науче нешто више о историји и да
доживе узбудљиве авантуре бројних јунака.
Јован Јовановић IV2
Сјај чудесног мача у ноћи
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Аги и Ема - Необично пријатељство
Ово је роман о необичном пријатељству између деветогодишњег дечака
Агија и његове комшинице, баке Еме. Тема
ми је била занимљива јер никада нисам
чула, нити читала о дружењу између детета
и старије особе.
Аги и Ема су потпуно различити, а ипак
су постали најбољи пријатељи. Аги је дечак
коме родитељи не посвећују довољно
пажње, нити има пријатеље. Ема је скроз
другачија, старија је, али пуна живота и
врло необична. Она је једина особа која се
радовала када јој је угинуо пас јер више
није морала рано да се буди, или која је
желела кокошку за новог кућног љубимца.
Њихово пријатељство је искрено и Ема је
радила све што је требало родитељи да
раде: водила је Агија у музеје, куповала му
сладолед, причала му приче о свом
детињству и знала његове проблеме. Аги и
Ема имају посебан и маштовит поглед на
свет и њихови необични доживљаји чине
књигу духовитом.
Када су родитељи саопштили Агију да
се селе, он се растужио јер је схватио да ће
бити одвојен од своје једине пријатељице. У
новој кући Аги је био веома усамљен све док га једног дана Ема није пробудила куцајући
му на прозор. Био је веома збуњен, али и срећан што је види. Његова пријатељица је због
снажног пријатељства купила оронулу кућу тачно преко пута његове. Тако су Аги и Ема
наставили дружење, а поука је да право пријатељство не зна за разлику у годинама.
Књига има врло кратка поглавља и лако се чита и препоручујем је свима за читање.
Намењена је деци, али и одраслима да би се подсетили да увек треба да имају времена за
своју децу.
Нина Орландић IV2
Мач кнеза Стефана
Радња романа „Мач кнеза Стефана“
дешава се у 18. веку када је Србија била
под владавином Турака. Описана је борба
хајдука са Турцима и зато је ово
историјски роман. На занимљив начин је
описана
храброст
и
неустрашивост
главних јунака. Поред приче о жељи да се
ослободе од Турака, постоје и други
бројни догађаји у књизи.
У роману има много и ликова и
догађаја, јунаци се мењају из поглавља у
поглавље и зато је читање захтевало
велику концентрацију. Волим историјске
књиге, али је ова била тешка за читање
због много непознатих речи. Мислим да би
била занимљивија неком старијем детету.
Ипак, веома је поучна јер описује живот и
борбу наших предака.
Нина Орландић IV2
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„Риба риби гризе реп“, Јасминка Петровић
Нико није савршен
„Риба риби гризе реп“ је збирка прича. Свака од пет прича носи наслов по загонетки
или брзалици које упућују на тему, тј. проблем који деца имају и због ког се осећају
лоше. Катарина у причи „Два локвања око пања“ пати јер има клемпаве уши и мисли да
ће јој се сви смејати, Љуба мисли да има превелике зубе („Беле коке испод стрехе вире“),
Сања носи наочаре („Два лончића, четири поклопчића“).
Јунаци књиге су ученици четвртог разреда што их чини блиским мени као читаоцу.
Они се осећају лоше јер им се другови ругају, а онда током приче схвате да њихови
проблеми ипак нису тако велики како их они доживаљавају.
У причи „Ти га ја, ти га ти, ти га нећеш погодити“ дечак Дарко је дебељушкаст, али
је и веома духовит и уме да лепо приповеда тако да га цео разред слуша. Прво ми се
чинило да су сви против њега, сви су му се смејали и нико није хтео да седи са њим у
аутобусу. Онда је он гледао облаке и видео у њима различите облике и почео је да
измишља приче о њиховим доживљајима и то је привукло пажњу осталих ђака.
Читајући ову књигу схватио сам да нико од нас није савршен, али свако има неки
таленат који га у нечему чини бољим од осталих. Свако има нешто на себи што му се не
допада и мисли да би му живот био песма да му је мањи нос, или да је виши 10
центиметара, или да боље игра фудбал, или.... Међутим, треба да мислимо на оне ствари
које добро радимо и да не тугујемо због онога што нам се не свиђа.
Препоручујем ову књигу деци сличној самим јунацима јер ће научити да се изборе са
својим проблемима.
Јован Јовановић IV2
Био једном један облак
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Риба риби гризе реп - Свако је посебан на свој начин
Књига „Риба риби гризе реп“ се састоји од пет прича у којима су главни ликови моји
вршњаци, деца једног одељења четвртог разреда. Наслов сваке приче је брзалица или
загонетка која показује шта ће бити тема. У причама су описане неке особине која
представљају проблем у животу детета, као на пример: клемпаве уши, дебљина,
љубомора, ношење наочара, велики зуби и проблем са изговором слова „р“. Те спољашње
одлике су разлог што деца немају много другара и што им се други подсмевају.
Без обзира на ове „проблеме“, деца су кроз догађаје у причама успела да докажу
колико вреде, да поврате самопоуздање и уклопе се у друштво. Управо то чини књигу
поучном и занимљивом. Научила сам да, иако нисмо исти и нисмо савршени, треба да
имамо разумевања за друге јер свако од нас је посебан на свој начин. Није важна наша
спољашњост, већ начин на који се понашамо, као и знање које носимо са собом кроз
живот.
Препоручила бих свима да прочитају ову књигу јер говори о толеранцији и
пријатељству.
Нина Орландић IV2

Како не треба и како треба
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„Овако је то било“ – Бранко Стевановић
Приче за одрастање
Књига „Овако је то било“ састоји се од више међусобно неповезаних и необичних
прича којима је заједничко то што их казује један приповедач који је одрастао, али се
сећа детињства и прича и као дечак. Приче су веома маштовите, па је некада немогуће
наслутити шта ће се десити. Због тога је књига захтевала сву моју пажњу.
У многим причама писац је дао људске особине животињама и учинио их
занимљивијим, као на пример када је описао Кларисино и Досадино пријатељство, што су,
уствари, корњача и пуж који се свакодневно друже у једној баштици. У другој причи је
описивао како дека лети, а на крају приче се испостави да је Дека папагај.
Дечак нас води у различите, смешне пустоловине па нам тако описује своје бекство
од куће које се завршило врло брзо - чим је осетио глад. Важност пријатељства је поука
многих прича без обзира да ли је оно између животиња, играчака или деце и одраслих.
Оно што краси ову књигу су и лепе илустрације за скоро сваку причу. Поред лепих мисли
научила сам и нешто ново, па сада знам шта су палиндром и анаграм.
Ову књигу препоручујем деци и одраслима за читање јер нас подстиче да што дуже
уживамо у детињству. Поред деце и старији читаоци, попут писца књиге, могу да се
присете свог одрастања пуног маште, снова, несташлука и игре.
Нина Орландић IV2
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Јован Јовановић IV2

Овако је то било – Дечаци уживају у читању
Књига „Овако је то било“ је збирка прича пуна смешних, мистериозних и поучних
догодовштина. Кад сам прочитао неколико прича помислио сам да би се књига допала
мом брату, предшколцу, и рекао сам му: „Дођи да чујеш једну причу, баш је смешна“.
Онда смо заједно читали, смејали се и уживали у необичним авантурама јунака. Прво сам
ја читао њему и питао га да ми исприча шта је чуо. Онда је он тражио да чита, па је уз
моју помоћ прочитао неколико прича и о њима смо разговарали. И тако смо провели један
дан уживајући у читању.
Збирка почиње причом о дечацима у библиотеци и у њој писац пита читаоце да ли
дечаци треба да иду у библиотеку, или је то место само за девојчице. Мој одговор је да и
дечаци и девојчице треба да иду у библиотеку и читају књиге, јер ће тако сазнати све што
их интересује и биће образовани.
Мом брату се највише допала прича о патуљцима „Људићи“. У њој се приповедач
сећа догађаја из детињства када је, док се љуљао, на дрвету видео патуљке који су му
намигивали, па је и он њима намигнуо. Није смео да о томе прича са одраслима, јер му не
би поверовали, али је своју тајну поверио другу. Тај дечак је сео на љуљашку и кад је
почео да намигује, приповедач је био сигуран да патуљци заиста постоје. Мој брат је
помислио да је то стварно тако било, а ја сам му објаснио да патуљци не постоје и да их
само деца виде кад су мала. Онда сам схватио да се понашам као одрасли, које писац
спомиње у причи, и не верујем у чудна, фантастична бића. Сад, кад боље размислим,
волео бих да сам поверовао у догађаје из ове приче.
Моја омиљена прича је „Прича о Нели, жапцу, зрикавцу и першуну“ која ме је
највише засмејала, јер су смешни и наслов и радња. У наслову се ликови ређају потпуно
неочекивано, а тако се појављују и у причи – Нела шета, жабац јој каже да иде у першун,
зрикавац који говори „Зри, зри“ се нађе у першуну и першун сазри. Дешавања и ликови
изгледају потпуно неповезани, а онда се све повеже и буде забавно.
Има у овој књизи и других смешних прича у којима се писац обраћа читаоцима,
шали се на свој рачун и прича о необичним јунацима. Препоручујем је свима да је читају
јер ће им изазвати осмех на лицу и забавити их, без обзира да ли су дечаци или
девојчице, деца или одрасли.
Јован Јовановић IV2
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„Очаране наочаре“ - Светлана Велмар-Јанковић
Путовање кроз време
У књизи „Очаране наочаре“ јунаци су дечак Лука и његова сестра Милена који
добијају на поклон два пара наочара са необичним моћима. Помоћу њих они путују у
прошлост Београда у различита времена - од пре нове ере па до 19. века. Они са
родитељима обилазе делове града и посматрају догађаје из различитих периода у којим
су главни ликови деца њихових година. Читаоци их прате кроз седам занимљивих прича.
Између прича Лука и Милена са родитељима разговарају о ономе што су видели и
добијају појашњење од родитеља за оно што им није сасвим јасно.
Из приче у причу путовала сам са Луком и Миленом кроз различите векове и
упознала некадашња дешавања, обичаје и веровања. Задивљујуће је да се и пре
седамдесет векова живело на сличан начин као и данас. Људи су живели у кућама,
бавили се риболовом, молили се, носили одећу, помагали једни другима и водили рачуна
о болеснима и животињама. Из књиге сам сазнала да су Винчанци веровали у Велику
Мајку, богињу плодности, док су Римљани веровали у више богова. Научила сам да се
Београд некад звао Сингидунум и да је настао у доба Келта, у трећем веку пре нове ере.
Књига ми је помогла да научим нешто о историји делова града у којима никада нисам
била, али и о историји Калемегдана, Варош капије и Дорћола, односно места којима
сваког дана пролазим.
„Очаране наочаре“ је врло занимљива и поучна књига. Уживала сам у свакој причи
јер су деца и животиње били хероји који су чинили добра дела и доводили до срећног
краја прича. Поједини ликови, попут Наума и Климента, и појмови као што су Келти,
глагољица и Сингидунум, нису ми били познати, па сам читала књигу врло пажљиво. Кад
нисам знала значење речи, питала сам маму за објашњење. Рекла сам јој шта је тема
књиге и то је привукло да је и она прочита. Њен коментар је био да се подсетила онога о
чему је некада раније учила. Допала јој се идеја обиласка града и предложила је да и ми
породично обиђемо нека значајна места у Београду и причамо о њима.
Ово је друга књига Светлане Велмар-Јанковић коју сам прочитала - прошле године
сам читала збирку прича „Књига за Марка“чији су јунаци српски владари средњег века.
Сазнала сам да је написала још неколико књига у вези са историјом Србије и волела бих
да их прочитам, јер је прошлост тема која ми је веома интересантна.
Нина Орландић IV2
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Очаране наочаре – Читање и учење
Књига „Очаране наочаре“ почиње тако што дечак Лука добија за рођендан необичне
наочаре. Кад их стави, може да види шта је некада било. И Лука и његова сестра Милена
помоћу тих наочара путују кроз различита историјска раздобља Београда и посматрају
догодовштине људи из прошлости. Иако оптичар који је направио наочаре каже да нису
магичне, него нарочите, ласерске, мислим да јесу магичне, јер у стварности такве не
постоје. То што Лука и Милена виде догађаје из далеких времена чини ову књигу
необичном и научно фантастичном.
У књизи има седам прича у којима читаоци прате главне јунаке на путовању кроз
време од доба Винче, 5000 година пре наше ере, па све до 1867. године, у време кнеза
Михајла. Између прича су текстови које ауторка зове „међувреме“, наставак једне приче и
увод у следећу и тада Лука и Милена разговарају са родитељима о догађајима које су
видели.
Моја омиљена прича је „Смеђи рак из Винче“, чија се радња дешава у старом веку у
Винчи. Описује се како су становници насеља успели да угасе пожар који је захватио
њихове куће. Главни лик је дечак Аик, храбар, вредан и одлучан. Он са осталом децом
носи воду из Дунава и помаже да се заустави ватра. Брине и о животињама и шаље свог
пса да скупи овце и козе и одведе их на сигурно место. А кад пса захвати пламен, дечак
га води код своје мајке, видарке, да му исцели ране. Прича је добила назив по раку из
Дунава са којим се дечак дружи. Након пожара Аик је отишао до обале и срео свог друга,
а онда је схватио да разуме говор животиња. Рак му је објаснио да је моћ добио зато што
је најхрабрији дечак у селу.
И у осталим причама главни ликови су необична деца која имају посебан однос са
животињама и помажу одраслима у неким важним ситуацијама.
Док сам читао ову књигу, схватио сам да личи на лекције из природе и друштва у
којима смо учили о прошлости Србије. Било је као да учим историју, само на занимљив и
узбудљив начин. Зато је препоручујем својим вршњацима, али и старијим ђацима који уче
историју Србије. Биће им занимљиво и помоћи ће им у учењу.
Волео бих да и ја имам наочаре којима бих могао да видим прошле догађаје. Онда
бих отишао у давно доба када су живели диносауруси и неке друге животиње којих више
нема. Могао бих да проверим да ли су у исто време живели људи и да ли су приче о
змајевима и аждајама истините. То би била права авантура.
Јован Јовановић IV2
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Представљамо - Стиховање
На иницијативу ученика V5 Николе Радуловића и Михаила Марковића наставница
Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка су организовале такмичење у писању
стихова за ђаке петог разреда под називом Стиховање.
Одржана су два нивоа такмичења – полуфинале 31. маја и финале 5. јуна 2018. У
првом делу је учествовало осамнаест ђака који су писали на једну од две теме - Љубав и
Пролеће. У финалном делу осам ученика је стиховало на теме Другарство и Школа.
Прво место је освојила Мила Шами, друго место деле Милица Влашкалић и Соња
Божанић, а треће Алекса Радуловић и Александар Плазинић. Аутори најбољих радова су
награђени књигама.

Другарство

Гледа пријатеља јединог,
Пријатеља најбољег, и размишља:
Сунце и Месец, алга и корал,
дечак и девојчица, камен и цвет!

Био једном један камен,
Мали, бели, сам самцат.
Стоји на плажи,
Гледа море, гледа небо,
Гледа сунце и размишља:
Сунце и Месец, алга и корал,
Дечак и девојчица, камен и шта?

Пролазе дани, пролазе недеље.
Цветић расте, камен говори,
Цветић слуша и одговара.
И смеју се и радују,
И забављају и причају.
Ништа им не смета
И нико их не омета.

Мене нико не пита
Како си, шта радиш?

Ако неко проба цветић да узме,
Да шутне, да згази,
Каменчић скаче и бори се,
Штити оно што му је најважније.

Онда поче киша,
Каменчић се скотрља.
Погледа око себе,
Кад ту – стоји цвет,
Мали, бели, сам самцит
Стоји на земљи и гледа камен.
Приђе камен, узе лист,
Стави га изнад цвета.
Киша пада и пада,
Каменчић кисне и гледа пријатеља.

Ето, то је песма о другарству,
Бескрајном и безусловном,
Где нема граница и нема туге,
Нема самоће и нема разлике.
То је право другарство
Без ког живот нема смисла.
Мила Шами V1

32

Маштарије

Другарство

Другарство

Друг је када имаш са ким да делиш тајне,
И тужне и мрачне и светле и сјајне.
Најлепше благо на целоме свету,
Другови су потребни сваком детету.

Ко није знао - другарство кружи,
Ко није знао – то је кад се дружи.

У сваком проблему друг је ту за тебе,
Он никад неће мислити само на себе.
Кроз све невоље ћете заједно проћи,
Нико на вас удружене неће моћи.

Кад се другари друже и јуче и сад
И кад заједно приону на домаћи рад.
Кад каже Петар
Урке, дођи да играмо жмурке!
Кад заједно лете по свету
И обиђу целу планету.

Другови су искрени један према другом,
Боре се заједно са сваком муком.
Друг је најважнији на свету,
Са њим походиш целу планету.

Кад један падне на под, тада су као род,
Рука у руку да прескочи муку,
Да поново скочи на ноге
И да нема више бабароге.

Ако немаш за руку кога да држиш
И поред тебе су они које баш не кужиш,
Потруди се и нађи, јер ту негде чучи
Дечак или девојчица који исту бригу мучи.

Ко није знао - другарство кружи,
Ко није знао – то је кад се дружи.
Соња Божанић V5

Милица Влашкалић V5
Школа
Другарство
Другарство је бајно,
Другарство је сјајно,
Понекад и трајно.
А неки пут
У живот нам неко дође
И кроз њега само прође.
Александар Плазинић V5

Школа је место где долазиш често.
Тамо се заљубљујеш, па и одљубљујеш.
Тамо радиш шта желиш,
Чак и на поду лежиш.
Ал' ако те наставник види,
Код директора ће да ти се свиди.
На неком такмичењу риме пишеш,
Па стихове са папира бришеш.
Кад имаш физичко, дајеш само тројке,
А на српском, нажалост, ређаш двојке.
Алекса Радуловић V2

Софија Копривица V1
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Стиховање - Полуфинале
У полуфиналном делу такмичења у писању стихова ученици су писали на једну од
две теме, а неколико њих је написало два рада. Одабрано је десет најбољих песама које
представљамо у школском листу.
Илустрације су ликовни радови ученика петог разреда на тему Пејзажи.
Љубав
Да не будем никад зао, своју љубав ја сам дао.
Да осетим радост већу, са другима делим срећу.
Да не будем никад сам, своју руку увек дам.
Важно је да љубави има, она је лепа као ова рима.
Сија као сунчев сјај, дивна је као рај.
Лепа као неки цвет, лепа као птица лет.
Због љубави ћу бити јак, дотаћи ћу звезде чак.
Винућу се у висине, причајући ове лепе риме.
Љубав ми улепшава дан, због ње сам увек насмејан.
Цели дан и целу ноћ осећам ту чудну моћ.
Понекад се запитам - Шта је то љубав?
Одговор је мој - То је нешто неописиво.
У њој постоје све боје – бело, жуто и сиво.
Због ње сам енергије пун и могу да прескочим жбун.
Ако не знаш шта је љубав, ти опет прочитај.
Ал' ако и даље не знаш, само мене питај.
Павле Туркмановић V1

Катарина Нецић V1
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Ања Мишић V2

Пролеће
Када дође пролеће, цео свет се покреће.
Висибабе дођу, свет је пун среће.
Зелене се шуме, цвеће расте.
Са југа нам коначно долазе ласте.
А трешње и јагоде што људи воле
Да дође пролеће природу моле.
А кад помислиш на бриге, на школу и књиге,
Само отвори прозор и осетићеш ветрић благ,
Призор ће ти оставити неизбрисив траг.
Видећеш сунце и облаке,
Много траве и мале мраве,
Видећеш пчелица рој и чућеш птица пој.
Сунце је сјајно, све је лепо и бајно.
Соња Божанић V5
Пролеће
Кад се отопи снег и извири зелени брег,
Кад дрвеће навуче зелене венце,
А паркови су пуни деце која беру цвеће,
Тада знај да је долетело пролеће.
Пролеће је донело ласте, цвеће и дрвеће
Због тога су деца пуна среће.
Јабуке и кајсије су све веће,
Игра лептира креће.
Нина Жунић V4
Маштарије
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Пролеће

Пролеће

Кад у мој крај стигне пролеће,
Јато птица поново долеће.
Појавили се шарени цветићи,
На сваком од њих стоје лептирићи.
Свако је срећан и радостан
Кад види да је сунцем обасјан.
Пролећни дан овако леп
Пожелео би цео свет.
Паркови су сада зелени,
На дрвећу цветови малени,
Биљке убрзано цветају
Док их сунчеви зраци греју.

У пролеће не сме да буде смеће,
Него треба да расте дрвеће.
Колико има цвећа и дрвећа,
Толико ћемо бити срећнији,
Јер ће нам плућа бити већа.
Ваздух чистији, корак снажнији,
Видик је финији, дан је милији.
Зато свима кажем
Садите цвеће, негујте дрвеће,
Пролеће је део наше велике среће!
Милош Пешут V4

Софија Војновић V5

Софија Зечевић V4

Љубав
Првог дана погледала ме она Сања из Сневања.
Другог дана пољубила ме дивна Ана.
Трећег дана узех лопту и отрчах без оклевања
Александар Плазинић V5
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Љубав
Љубав је једна ствар која у мозгу изазива квар,
Па не чујеш како пролеће стиже, нити пужа који гмиже.
Не чујеш ништа – ни маче, ни зеца који скаче,
Само размишљаш о њој и нижеш чоколадица слој.
Не можеш се сетити задатка из математике и добијеш два из граматике.
Љубав ти је једино у глави, па ти и облаци постају плави.
Алекса Радуловић V2
Љубав
Био једном један цветак и био је други цветак.
И веровали или не, они су се заљубили.
На ливади усред дана догодила се љубав права.
Један је цветак загрлио други и било им је лепо.
Остали су заједно цели дан и гледали залазак сунца.
Најсрећнији на свету, слатко су заспали загрљени.
Пробудио се један цветић, а другог није било.
Чудио се, није знао шта се десило.
Запљуснуо га је ледени талас туге и самоће.
И тако је дуго, дуго, овај цветић чекао
Ону љубав, онај цветић што је давно нестао.
Мила Тодорић V1
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Љубав
Кад у срцу тиха ватра гори и нема бриге што те мори,
Само ти и она на целоме свету као два цвета у истом букету.
Милијарду људи на планети живи, али једна се баш теби диви.
Залази сунце, жубори река, а она тихо седи и на тебе чека.
Кад је ухватиш за нежну руку, заборавиш на сваку муку.
Чини те храбрим, чини те снажним, чини да се осетиш важним.
Милица Влашкалић V5

Тамара Поповић V1

Љубав
Љубав – то је оно кад срце куца, кад бежи и неће да слуша.
Оно, кад видиш некога и све тоне и све се руши.
Само он стоји и сија као сунце, а ја не могу да затворим очи.
Када школа виси наглавачке, а песма се окрене наопачке,
Када на тесту свака реч је његово име.
Љубав – то је и оно кад волим родитеље, брата, сестру, баку и тетку.
Тада нема тајни, нема лажи, сузе беже, а осмех се шири.
И свака брига бледи, а очи ми блистају као месец усред ноћи.
Љубав – то је оно кад волим мог мачора највише на свету,
Када моје сузе падају на његово крзно, а он зна да сам тужна,
Када ме буди сваког јутра и када ме слуша како свирам.
Све те мале ствари и сви ти велики догађаји, то је љубав која се не мери.
И кад неко каже да могу само једну особу да волим, знам да греши.
Волим породицу и пријатеље и још много тога
И нико не може да ме у томе спречи.
Мила Шами V1
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Учимо стране језике
У рубрици Учимо стране језике доносимо
прилог о учењу кинеског језика, радове ученика
седмог разреда на енглеском језику и текстове о
такмичењу из руског језика и о раду Руског
дечијег културног клуба.
Кинески језик
Одељење V4 са својим одељенским
старешином већ две године похађа часове
кинеског језика у нашој школи. Програм се
реализује у оквиру сарадње Ханбан програма
кинеске владе, Конфучије института у Београду
и Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Наставу на енглеском
језику држи Грејс , Кинескиња, представник
Конфучије института.
Сваке среде сат и по уживамо у учењу
основе
језика
и
културе
ове
древне
цивилизације. Научили смо да се упознамо,
представимо и водимо кратку свакодневну
Тамара Милић V1
комуникацију. Знамо да направимо кинески
авион од папира који се разликује од нашег, да
техником сечења папира направимо лампу, гирланду, цвет и птице.
Надамо се да ћемо наставити да учимо овај занимљиви језик и сазнати још много тога о
животу, обичајима и традиције Кине.
Марина Луковић

Христина Ршумовић VIII2

Маштарије

39

Reality shows
In reality shows ordinary people become professional actors. The first show was called
Candid Camera. It was on in the USA in 1948. It showed ordinary people in funny situations.
Reality shows can be really interesting sometimes. They often try to make us laugh and they
do it pretty well. Some reality shows are more serious pushing their participants to their limits.
They put them in scary situations or give them almost impossible challenges.
Although all of this seems like fun to us, the viewers, it is not the same with the participants.
They often have to partake in embarassing or even cruel situations. Nevertheless, teenagers, even
children take part in such reality shows. Why is that? The answer is money. It happens that
people get fooled and think they would win some money easily and quickly which is not always
the case.
All in all, reality shows can provide you entertainment but you cannot help feeling sorry for
the participants...
Petar Poltoracki VII2

Невена Павловић VIII2

Reality shows
Reality shows are pretty much popoular all around the world as well as in Serbia. They
started a century ago and people still like them.
The first reality show was called Candid Camera. It was shown in the USA. The participants
were supposed to perform tasks in order to earn money. TV stations in lots of countries started
producing them soon so that nowadays there are several of them at the same time in one
country. The audience spend hours and hours in front of their TV sets just watching the
participants doing everyday activities. Which is worse, the participants often quarrel and even
sometimes fight. The atmosphere is almost always tense. So, what is the point of all of it? The
viewers are mostly people with little or no social life. Instead of living their own lives they live the
lives of the participants.If we had more programmes about our culture and tradition, people would
learn more and enjoy the quality of life.
Marko Macura VII3
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The Internet
The Internet is very useful and popular.
It is the global system of inconnected
computer networks that use the Internet
protocol suite to link devices worldwide.
However,
there
are
some
disadvantages of it. One can get a virus if he
does not know how to block it or insstall
anti-virus programme. There is also a threat
to be hacked. In such a case, the haker can
find all the information about the computer
owner.
On the other hand, its good sides
outnumber bad ones. The most important is
that one can find information about almost
everything
on
the
Internet.
Another
advantage is that one can find friends from
all over the world and chat with them for
free. Watching
latest films and videos
without charge is one more benefit of the
Internet.
In conclusion, the Internet can be
helpful as well as dangerous. It depends on
the way one uses it.
Nina Lemić VII3

Марко Добранић VIII2

The Internet
The Internet is a great invention. As it
happens with almost everything science gives
us, people find the way to abuse it.
Unfortunately, criminals use it for their
illegal activities on a daily basis. They
arrange everything by using the Internet:
from drug deals, arms deals to selling organs
and kidnapping, not to mention that this
social medium is a nesting place for
pedophiles. There are other threats such as
cyber bullying which is becoming more and
more
common,
With
each
new
communication platform made on the
Internet there is a threat of abuse.
Luckily, there are more advantages of
the Internet. Apart from being a great
resource of every kind of information, it
offers hours and hours of entertainment.
Never before were we able to exchange
information so quickly nor talk to people on
the other side of the planet and see their
faces and all of it for free. The Internet has
also been used to raise awareness of the
importance of ecology, charity, all kinds of
positive movements.
Although the Internet has its bad sides,
we should praise it for the opportunities it
offers us to improve our lives in lots of
aspects.
Marko Anđelić VII3

Лидија Михајловић V3
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Олимпијада из руског језика
Традиционална 6. НИС Олимпијада из руског
језика, која је одржана 27. маја 2018. у Новом Саду,
окупила је велики број ђака седмих и осмих разреда,
средњошколаца, али и студената из Србије, Републике
Српске и Црне Горе. Циљ овог такмичења је
популаризација руског језика и поправљање његовог
статуса у школама у Србији и региону. Почетну идеју
Руског центра у Гимназији „Ј. Ј. Змај“ у Новом Саду о
организовању овакве врсте такмичења и манифестације,
свесрдно је подржала компанија НИС, а затим је иза ње
стало и Славистичко друштво Србије. Ову идеју и
манифестацију је подржало и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Такмичари су били подељени у пет категорија и
своје знање су морали да покажу кроз четири нивоа.
Одлично сам завршила трећи ниво, међутим нисам
имала довољан број поена да пређем у четврти ниво за
који су се пласирала само три најуспешнија ученика од
нас 73. Додељена ми је Захвалница за учешће на
Олимпијади и бројни поклони. За учеснике и менторе је организована посета Музеју Нафтне
индустрије Србије у ком смо видели веома лепу поставку.
Учешће на Олимпијади је за мене веома важно као стимулација за још темељније
припреме за даља такмичењa и проширивање знања из руског језика.
Захвална сам организаторима за могућност да развијам љубав ка Русији и руском
језику, култури и традицији и да будем окружена другарима са истим интересовањима.
Александра Мосуровић VII1

Маша Хавран VI3
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Руски дечији културни клуб
Дан Пушкина
Међународни дан руског језика и дан рођења
песника Александра Пушкина чланови Руског
клуба су обележили 6. јунa 2018. Они су положили
цвеће на споменик песнику у Парку Ћирила и
Методија. Рецитовали су Пушкинове песме и
извели његов комад „Бајка о мртвој принцези и
седам витезова“. Пролазници су их наградили
аплаузом.
Гостовање на телевизији
Јулија Даниловић је била гост у емисији „Све
боје живота на РТС-у 10. јуна 2018. Она је
представила рад Руског клуба у нашој школи.
Посебно је истакла успехе хора који чине
ђаци од првог до трећег разреда. Они су затим
извели песму „Спортски марш“ са којом су се
пласирали у финале такмичења „Руска песма“.
Емисију
можете
погледати
на
страни
https://www.youtube.com/watch?v=n3yhKWwznL8.
Јулија Даниловић
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Крај школске године
Завршна приредба ученика II2
Завршна приредба ученика II2
одржана је 9. јуна 2018. у позоришту „Славија“. Ђаци су одиграли
представу „Капетан Џон Пиплфокс“,
коју су припремали заједно са учитељицама Иваном Грковић и Тијаном Јаћимовић и глумцима Светом
Јанковићем и Урошем Јанковићем.
За крај програма припремили
су фолклорну тачку као изненађење
за гледаоце и одиграли неколико
кола уз пратњу хармоникаша.
Публика је ђаке наградила
великим аплаузом.
Ивана Грковић
Завршна приредба ученика II3
Ученици II3 и наставница Снежана Бали су за крај школске године за родитеље
припремили свечану приредбу која је одржана 12. јуна 2018. у свечаној сали под називом
„Путовање Србијом“ и на тај начин прославили успешно завршен други разред.
Текст који је коришћен за приредбу је „Азбуквар“ Јовице Тишме у коме је уз свако
слово наше азбуке представљена нека река, планина, град, цвет, птица - све оно по чему се
препознаје Србија и њене природне лепоте. Текст је комбинација прозе и поезије, те иако
обимна, била је питка за учење. Велику помоћ да приредба буде лепша пружила је
наставница музичке културе Биљана Буловић Марић која је одабиром песама обогатила
програм. Ђаци су показали родитељима шта су све научили и да нису само ђаци другаци већ
озбиљни глумци и певачи. Награђени су доласком великог броја родитеља, бака и дека,
великим аплаузом и по којом сузом радосницом и неверицом колико могу.
Снежана Бали
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Завршна приредба одељења III1
Завршна приредба одељења III1
је одржана 13. јуна 2018. Ученици су
током априла, маја и јуна припремали
за извођење четири кратка драмска
комада чија је тема у вези са
природом и екологијом. Одабрали су
музику и припремили дивне костиме и
своја знања и вештине показали кроз
програм који су извели у својој
учионици пред родитељима.
Приредба је деци донела нова
знања из области језичке културе и
природе и друштва, али и искуство у
сарадњи, солидарности и међусобном
разумевању, као и у јачању самопоуздања током јавног наступа.
Родитељи, који су учествовали у
припреми костима, били су одушевљени изведбом комада и глумачким
умећем своје деце.
Бранкица Виторовић
Завршна приредба IV2
Ближио се крај школске године и као и претходних година почели смо да спремамо
приредбу за крај школске године. Имали смо често пробе да бисмо се боље спремили.
Приредба је изведена 6. јуна 2018. у свечаној сали школе. Приредили смо велико
изненађење за учитељицу. Отпевали смо песму коју је написала и компоновала професорка
Музичке школе „Станковић“ Биљана Крстић, специјало за ту прилику. Зове се „Светосавци
IV2“ и посвећена је нашој драгој учитељици Горици.
И то није било све. Имали смо сви исте мајице на којима је писало IV2. Програм је био
занимљив: музичке тачке у којима су ђаци свирали и певали и приче о догађима из
претходних разреда. На крају смо сви поново певали нашу песмицу коју смо назвали Химна.
На приредби се наша учитељица расплакала, а ми смо сви били тужни јер се растајемо од
ње. Али, поносни смо јер смо одлични ученици и срећни зато што одлазимо у пети разред.
Погледајте како је било на приредби у прилогу на адреси youtu.be/s78yizboM-g.
Михајло Миљанић IV2
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Крај школске године у IV2
Змајеве дечије игре
Ученици IV2 су учествовали на Змајевим дечијим играма у Новом Саду, 8. јуна 2018. и
извели представу „Капетан Џон Пиплфокс“.
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Излет за крај школске године
Једнодневни породично-школски излет организовали смо 10. јуна 2018 и посетили срце
Србије, нашу лепу брдовиту и зелену Шумадију. Како је то последњи излет ове школске
године, решили смо да га учинимо посебним и поведемо и родитеље. Поред брата и тате,
повео сам и рођака из Аустралије који је хтео да научи нешто о историји српског народа.
На нашу малу турнеју кренули смо из једног малог, али историјски веома важног места Орашца. У том селу подигнут је Први српски устанак. Србима је било доста турског зулума и
решили су да се побуне против турске власти. За свог вођу изабрали су Ђорђа Петровића
који ће касније постати познат као Карађорђе или Црни Ђорђе. Пажљиво смо слушали
предавање и то баш на месту где је донесена одлука о подизању устанка. Потом смо обишли
и Музеј Првог српског устанка у којем су изложени бројни документи и предмети из тих
давних и славних времена. После обиласка Орашца, отишли смо у Рисовачку пећину. Био је
то мој први улазак у пећину. Унутра је прилично хладно, па смо сви обукли јакне и дуксеве.
Водич нас је провео кроз пећину и причао занимљиве ствари о пећинским људима и њиховом
начину живота. Сазнали смо како је живела једна просечна праисторијска породица. Учили
смо о праисторијским медведима и мамутима. Пећина је лепо уређена и осветљена, а на
бројним таблама су постављене важне информације.
После краће паузе кренули смо у Тополу. То је лепа варошица смештена у брдовитом
крајолику, најпознатија по томе што је у њој живео српски вожд Карађорђе, који је оснивач
династије Карађорђевића. Обишли смо Карађорђеву цркву и Карађорђев конак. Након тога
кренули смо ка Опленцу, брду изнад Тополе, где је смештена Црква Светог Ђорђа. Цркву је
подигао Краљ Петар I Карађорђевић, Карађорђев унук, а завршио његов син Краљ
Александар I Карађорђевић. Црква је и споља и изнутра врло лепа, а на њеним зидовима су
фреске свих српских светаца и средњевековних владара. То није обична црква, већ и
маузолеј, односно, породична гробница династије Карађорђевића. Ту су сахрањени
Карађорђе, Краљ Петар I и сви други чланови велике породице Карађорђевића. Сви смо били
одушевљени, а нарочито мој рођак из Аустралије који је први пут видео Тополу и Опленац.
Потом смо обишли и легат нашег великог сликара Николе Граовца који је родом из
Тополе. Слике су биле дивне и живописне, препуне јарких боја са мотивима пејзажа, мртвих
природа и портрета. За крај лепог и узбудљивог дана сели смо у дивну башту хотела
„Топола“. Дружење са другарима и родитељима било је дивно и незаборавно. Тако смо на
најлепши начин обележили крај ове школске године.
Родитељи, учитељица и деца су заиста једна велика породица.
Војин Игњатовић IV2
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Рођендан за памћење
Вероватно сваки човек и свако дете има прославу коју памти у животу. За некога је то
Нова година, за некога Божић или Ускрс, а за мене је то прослава рођендана 11. јуна 2018.
До сада сам своје рођендане проводио без друштва јер сам рођен 24. јуна, а тада је већ
летњи распуст. Родитељи су покушавали да ми друштво надокнаде родбином и неким
прославама, али ја сам хтео своје другове и другарице.
Ове године се то променило и прославио сам рођендан како се само пожелети може. За
провод су се побринули мама, тата и моја учитељица. Свако је имао свој део посла који је
одлично одрадио. Тата је учествовао у набавци хране и сокова, мама у забављању
малишана, односно млађе браће и сестара мојих другара, а учитељица у организовању
целокупног догађаја који се одиграо на Ади Цингалији.
Прво смо, подељени у више екипа, имали такмичење у оријентирингу. Сви смо се
трудили и није било важно ко је победио, већ да смо нешто научили кроз такмичење и
забаву. Затим су почеле игре у кошарци, фудбалу, ластишу, жмуркама. Свако се пријавио за
оно што је сам хтео. Док смо се ми играли, учитељица је са мојим родитељима и њиховим
пријатељима спремала роштиљ и салате. Када смо поседали за сто било смо и жедни и
гладни. Појели смо све за врло кратко време, тако да су одрасли морали да спремају нову
туру хране.
Било нам је толико добро да је рођендан трајао три сата дуже него што је било
предвиђено. На крају су се забави придружили и многи родитељи који су дошли по моје
другаре. Торте није било јер је било топло, а нисмо имали фрижидер, па би се истопила. Али,
два дана касније донео сам торту у школу и почастио одељење.
Поклона сам добио много и сви су веома интересантни. Ипак, највећи поклон је долазак
баш свих другова и другарица из одељења и заједничко дружење и забава.
Алекса Барбич IV2
Приредба IV2 у Дадову
Одељење IV2 и учитељица Горица Ивановић
су представили родитељима, родбини и пријатељима
своју
завршну
приредбу 12. јуна 2018 у
Позоришту „Дадов“.
Приредбу су чиниле
две представе. Прва је
била
„Буквар
дечијих
права“
са
којим
смо
наступали у Божидарцу и
освојили прву награду за
најбољу режију. И овог
пута смо били одлични.
Након тога, док су се млади глумци пресвлачили, њихови другари који не иду на глуму,
подсетили су публику на најзанимљивије догађаје и успехе из протекле четири године. Друга
представа је била „Капетан Џон Пиплфокс“ са којом смо наступали на Змајевим дечијим
играма у Новом Саду. Добру глуму пратили су фасцинантни костими који су публици
дочарали гусарско доба. На крају приредбе сви заједно смо отпевали одељењску химну у
част наше учитељице Горице. Глумци су испраћени са сцене највећим могућим аплаузом
одушевљене публике која је скоро два сата уживала у глуми, плесу, песми и рецитовању.
Задовољни гледаоци су још неко време након представе размењивали своје утиске
испред позоришта. У публици је била и моја кума Катарина Жикић чија ћерка иде у III2 наше
школе. Када сам је питала за утиске рекла је: „Одушевљена сам глумом и спонтаношћу деце.
Насмејала сам се и уживала у музици, плесу и одличној глуми. Долазим на представе од
првог разреда и сваке године се изненадим напретком деце. Види се да иза вас стоји велики
рад и труд. Надам се да ће тако остати и у вишим разредима“.
Позивам вас да погледате представу на www.youtube.com/watch?v=kwM9avoxNdQ и
уверите се у таленат глумаца и духовитост текста.
Нина Орландић IV2
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Ученици ствараоци
Ученици наше школе развијају своју
машту кроз читање и писање.
Све што је потребно јесте оштро
перо, слободан дух и љубав према књизи.
Мотиве за писање проналазе у делима
домаћих и страних писаца.

Потрага за правим пријатељима,
љубав према породичној кући и помодарство необразованих јесу увек актуелене
теме које ђаци препознају и о њима пишу
озбиљно и зрело. Представљамо неколико
одличних радова ученика седмог разреда
на ове теме.
Ана Стојановић

Шта мислим о ствараоцима
Наш свет је препун умећа, знања, креативности и лепоте. Научници, сликари, писци,
уметници покушавају да свет и живот разумеју и представе га другима онако како га они,
својим очима виде.
Сликари своје умеће представљају на различите начине. Од комплексних, потпуно
реалистичних дела, до апстрактних, наизглед жврљотина, свака прича казује своју причу и
зрачи својом лепотом. Сликари могу много да кажу само преко једног скромног цртежа.
Свако тај цртеж види на свој начин, што је заиста истинска лепота сликарства.
Писци нас уз неколико добро осмишљених речи воде у потпуно нов, фантастичан свет.
Они стварају ликове које заволимо, пејзаже који су тако добро описани, да се и ми сами
осетимо као да смо тамо. Они пробуде нашу машту, сва чула и бројне емоције само уз папир
и оловку.
Научници су такође ствараоци. Њихови изуми које ми данас посматрамо „здраво за
готово“ су наше животе променили заувек. Струја, ватра, сијалица, рачунари, алати... Све су
то биле само идеје које су реализовали научници изумитељи. Од праисторије, па до данас
научници нам олакшавају и помажу у животу.
Ствараоци су убедљиво најкреативнији људи. Способност да у својој глави створе
нешто прелепо, револуционарно, никад пре виђено је, по мом мишљењу, заиста
фасцинирајуће. Они своје таленте и дела користе за нашу добробит, због чега смо им много
захвални.
Петар Полторацки VII2

Лара Југин VIII2
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Трошна кућа мога деде
За старе, трошне куће везују се многа лепа сећања из давних времена, а нарочито из
детињства.
Моја стара, породична кућа се налази у подножју три планине: Јастрепца, Гоча и
Жељина. Мој деда ју је саградио кад се тата родио, а то је било пре око четрдесет година.
Кућа је велика, пространа и ушушкана редовима старих лешника који својим гранама
као да грле старе и тешке кућне зидове. Прво што нам западне за око, када уђемо у кућу,
јесте простран ходник који се завршава уласком у гостионицу која је за време славе, Божића
или Васкрса, пуна гостију, свакодневно обасјана малим кандилом око којег су се налазиле
иконе које је насликао мој деда, још док је био млад.
Следећа просторија у којој се боравило скоро читав дан је била дневна соба. У њој
можемо приметити један леп, ручно израђен сто са изрезбареном ружом као симболом
свежине тако да, када ујутру устанем, не могу, а да не погледам у њу. У продужетку
просторије налазила се кухиња која је, готово свакодневно, мирисала на кифлице моје баке.
На другом спрату наилазимо на старо поткровље поред ког су се налазиле собе, ујутру
обасјане сунцем, а поподне мрачне као посуте шаком гарежи. На поткровљу има једна стара
тераса са које се могло видети скоро читаво село као на длану, али уз малу потешкоћу, зато
што је поглед заклањао стари кестен на који се зими радо пењем и посматрам како мали зец
ужурбано трчи по белом покривачу.
Иако је моја кућа стара, она ме везује за традицију и опомиње на нераскидиве,
породичне везе. Дража ми је од стана – мале кутије у којој сам принуђен да живим.
Ђорђе Милић VII2
Ја знам једну Фему
Свако време има своје Феме, оне су одувек
постојале, али мени се чини да их сада има
највише. Фема се не рађа, Фема се постаје, а ја
сам ову Фему упознала пре него што је постала
Фема.
Ова ми је особа врло драга, знам је од кад
се родила и она ће без обзира на ово за мене
остати мој мали слатки крпељ. Расле смо
заједно, певале заједно, играле се, уживале, ми
смо дисале као једно, биле смо толико везане, а
онда, школа обавезе и... Почеле смо да се
виђамо све ређе, а онда се нешто десило, нешто
што нас је обе потресло, но нећу вам сада о
томе писати јер не желим да отварам ту дубоку
рану... Али, након тог догађаја ништа више није
било исто и никад никад више неће ни бити.
Она је, од кад је једна особа напустила
наше животе, она је постала другачија. Више
није она мала девојчица коју сам познавала,
постала је друга особа, тако рећи госпођица.
Њој родитељи никада нису били ауторитет, а
кључну улогу је имало друштво... У данашње
Нина Радан V1
време људи све чешће падају под утицај
примитивних телевизијских програма, јефтине
музике и друштвених мрежа. Због популарности и она је поклекла, а наши путеви су се
разишли. Као и све неуке и припросте Феме одрекла се свог порекла због жеље да се нађе у
„угледном друштву“, потпуно је окупирана жељом за „вишом класом“. Њен нос је међу
облацима, тако да не примећује нас, „обичне смртнике“. Новац је једино што јој не недостаје
и мисли да може купити све, положај, углед, знање...
Особе као што је Фема су празне, кад мало боље размислим оне и немају правих
пријатеља, јер сматрају да се и пријатељство и љубав могу купити, а једина права љубав
коју они осећају је љубав према новцу.
Јана Томашевић VII3
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Љубав („Мали Принц“)
Како другачије почети причу о
Малом Принцу, него са причом о
љубави. Љубав је кад неко мисли на
тебе, кад ти срце затрепери, љубав је
један поглед, један осмех, љубав је
пажња коју неком поклањаш. Љубав
је реч, реч најмоћнија на овом свету и
том речју, љубављу, можемо урадити
све, али само ако је искрена, ако је
она права и једина. А такву љубав
можеш пронаћи само срцем, оно ће
увек показати прави пут. Очи умеју да
заварају, умеју, зато и треба гледати
Теодора Тодорић VIII3
срцем, а такав поглед на свет много је
лепши. Кад човек одрасте, он заборави шта је љубав, заправо, заборави да машта, јер се
љубав никад не заборавља, али тако заробљен у суровом свету, без маште, он временом
заборави и да се нада, и жели, и воли, он одбаци оно што је детиње и прави се одрастао, и
остаје сам, са толико људи око себе.
Мали Принц није био сам, он је имао своју ружу, ружу која је била посебна, ружу која
је била његова, ружу коју је припитомио, а „свако је доживотно одговоран за онога кога
припитоми“. Она га је учила љубави, учила га је како је када те неко воли, када брине о
теби. У почетку је Мали Принц мислио да је његов цвет размажен, јер је тражио сталну
пажњу... Није знао какав је то осећај, осећај да је неко увек ту за тебе, да је центар твог
света. У сваком тренутку, иако није био поред ње, он је мислио на своју ружу, а видевши
читаво поље пуно наизглед истих таквих, схватио је колико је посебна, и зашто је толико
воли.
Савршен се постаје захваљујући нечијој љубави, зато покушајте да заслужите нечију
љубав.
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Љубав („Мали Принц“)
Ех, та љубав. Створи се само од једног погледа, додира или разговора. То савршено
осећање због једне особе само одједном обузме цело тело, као магија. Више не знаш где си,
ни ти, ни твоје мисли које лете ка вољеној особи попут лептира.
Нисам знао шта је то љубав док нисам упознао моју ружу, моју љубав и мој свет. И
нисам могао све ни да схватим, било је потребно да ми она то и појасни. Кад сам је упознао,
чинило се да је једна досадна и веома захтевна ружа која ме третира као слугу. „Донеси ми
ово, донеси ми оно, уради ово, учинио оно.“ И тако сваког дана. Мислио сам да је размажена
и дрска цвећка, а сада сам јој бескрајно захвалан. Научила ме је најважнијој ствари која
чини човека. Научила ме је шта је то љубав и како опстаје. Научила ме је да је њен темељ
брижност и посвећеност. Ко би рекао да се толико тога може сазнати од једне руже, од
једног малог пупољка пуног љубави и
среће.
Теодора Тодорић VIII3
Све ово сам схватио кад сам
путовао по другим планетама и видео
друге руже. Личиле су на моју ружу,
али нису биле вредне као она, јер сам
њу припитомио, пазио сам је и
исказивао љубав.
Да није било моје лепе руже, не
бих знао да волим, да бринем и
посвећујем пажњу другима. Да није
било ње, не бих био оно што сада
јесам.
Мали Принц
Ива Вуковић VII3
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