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Дешавања

Прваци 2019.
Свечани пријем за ђаке
прваке одржан је 2. септембра
2019. у дворишту наше школе
у 18 сати. Присутне је најпре
поздравио
директор
школе
Михајло Ракоњац и пожелео
ђацима
првацима
срећан
почетак школовања.
Представник Градске општине Врачар Драги Лукић се обратио деци и родитељима и
најавио да ће поклон општине, школски прибор, чекати прваке наредног дана у учионици.
Ученици IV2, чланови драмске групе, извели су представу „Снежана и седам репера“, а
Милица Милашиновић, ученица Музичке школе „Др Војислав Вучић“ одсвирала је
композицију „Јун“ П. И. Чајковског.
Директор је затим представио учитељице пет одељења првог разреда и оне су повеле
своје ђаке у учионице у којима ће боравити наредне четири године.
Директор је за то време разговарао са родитељима о организацији рада школе и
најавио родитељски састанак. После тога родитељи су се придружили деци и учитељицама
на првом свечаном часу школске 2019/2020. године.
Програм је водила Тијана Јаћимовић.
Слађана Галушка
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Ђаци прваци откривају школску библиотеку
Средином
септембра
2019. наши прваци посетили
су
први
пут
школску
библиотеку и упознали се са
њеним радом.
Кроз
разговор
са
библиотекарима,
Слађаном
Галушком и Аном Стојановић,
ђаци су говорили о првим
сусретима са књигом.
Неки од њих су већ
показали вештину читања,
али и вештину разумевања и
откривања битних порука у
тексту.
Књига је за многе од
њих извор забаве, смеха,
сусрет са многим авантурама
и узбудљивим причама.
На питање Шта је за вас библиотека неки су одговорили: „Кућица за читање“, „Простор
за учење“, „Место за дружење са књигом“ итд.
Ђаци прваци упознали су се и са литературом предвиђеном за њихов узраст: бајке,
приче, сликовнице, илустровани романи. Затим је уследио разговор о омиљеним књигама,
као и о битним идејама и порукама које су им привукле пажњу.
Ана Стојановић и Слађана Галушка
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Прваци на излету
Ученици првог разреда
са својим одељењским старешинама Бранкицом Виторовић, Маријом Вујовић,
Драганом Златић, Светланом
Ленаси и Весном Зец ишли
су на излет 1. октобра 2019.
Посетили смо природни резерват Засавица који
је стављен под заштиту
природе 1997. године ради
опстанка разноврсног биљног и животињског света.
Реку Засавицу и њену
околину обишли
смо
и
бродом Умбра кроз најлепши
део резервата, од Ваљевца
ка шумаревој ћуприји у
дужини од 7 км. Слободно
време ученици су провели у
игри у прелепом парку Засавице. Потом смо ручали у сеоском домаћинству.
Наставили смо пут до Музеја хлеба у Пећинцима. Ученици су на едукативном часу, уз
помоћ експоната у музеју, сазнали какав је пут зрна пшенице од земље преко хлеба до неба.
У музеју су ученици видели збирку оруђа за обраду земље, од прастарих времена до данас,
машине за млевење и вршидбу жита - од 8000 година старог жрвња до комбајна. Видели су и
око стотину врста хлеба и хлебних колача. Музеј је украшен и ликовним радовима сликара
Јеремије. Слике су са мотивима предела Војводине, Шумадије и источне Србије. Музеј смо
обишли у више група. Испред музеја је простор за игру са љуљашкама и клацкалицама где
су ученици провели слободно време у игри.
У Београд смо се вратили у 19 часова.
Светлана Ленаси
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О књигама
Месец школских библиотека и
Месец књига обележен је током
октобра 2019. у нашој школи на
заједничким
часовима
библиотекара и наставника.
Наставнице
Јована
Миленковић, Горица Ивановић, Ивана
Уљанов и Ивана Милошевић и
библиотекарка Слађана Галушка
читале су ђацима књигу Јасминке
Петровић „Од читања са расте“ и
тумачиле је заједно са ученицима.
Деци се књига много допала и
била је подстрек да причају о
одрастању главне јунакиње Тамаре
и о свом расту уз књиге које читају.
Ученици су затим писали кратке
приказе књиге и саставе на тему
„Од читања се расте“. Неколико
ученика је илустровало своје радове
по узору на илустрације које су
видели у књизи.
Од читања се расте
Књига је ушла у мој живот још у најранијем детињству. Још док нисам знала да читам и
пишем, на спавање сам одлазила са књигом у руци. Прво је то била плишана књига „Чисто
прасе“, која ме је научила да је хигијена веома важна. Онда је „Црвенкапа“ постала моја
омиљена књига, а ловац херој. Научила сам да разликујем добро од зла, сазнала сам да је
пријатељство право богатство и да се добро добрим враћа. „Пепељуга“ ми је помогла да
научим да кад неком желиш лоше, лоше ће ти се вратити. Читајући књиге путовала сам у
разне пределе, обишла многе градове, упознала занимљиве ликове. Поред бајки, сада волим
да читам и басне и енциклопедије.
Сваке године идем са мамом на Сајам књига. Ове године сам упознала свог омиљеног
јунака Џеронима Стилтона и нашег академика Матију Бећковића и сликала се са њима. Много
сам срећна због тога. Учитељица Ивана Милошевић нас је водила у Српску академију науке и
уметности и тамо је било веома лепо. Схватила сам да кад читамо књиге, увек учимо нешто
ново и тако кад порастемо, можемо и ми да постанемо академици.
Радујем се свакој новој књизи коју добијем, чувам је у својој библиотеци, читам и
растем.
Уна Марковић II4
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Трећаци на излету
Ученици трећег разреда су
били 30. септембра 2019. на излету.
Ученици III1 и III2 су писали о
излету и цртежима приказали оно
што су видели
Извештај са излета
Био је леп и сунчан дан, 30.
септембар 2019. Моје одељење и ја
смо нестрпљиво чекали да дође
аутобус и да кренемо на излет.
Вук Драговић III1
Учитељица нас је сместила и
авантура је могла да почне.
После кратког путовања стигли смо у Виминацијум. То је ископина старог римског града
и војног логора. Расположени водич Никола нам је показивао остатке храма и гробља где су
сахрањени људи. Богати су имали посебне гробнице. Ја сам се мало плашила када смо
пролазили кроз мрачан тунел пун костура. Сву лепоту Виминацијума сам доживела када сам
видела макету града и то ми се баш свидело.
Следећа страница је била ергела Љубичево. То је најстарија ергела у Србији и често је
зову оаза мира и тишине. Има преко педесет дивних коња. Мазили смо их и уживали. Они су
освојили доста пехара, а неки трофеји су виши од мене.
Пауза је прошла у игри и укусном ручку, а онда смо наставили до Смедерева.
Смедеревска тврђава је огромна и прелепа. Шетали смо кроз њу, сликали се и одабрали
сувенире. Дошло је време за још мало игре, сладолед и повратак кући. Задовољни и уморни,
увече смо стигли у Београд.
Моја школа увек организује занимљиве излете који се дуго памте. Једва чекам да видим
шта су смислили за следећу годину.
Нађа Кашћелан III2
Елена Миленковић III2
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Излет
Моје
одељење
возило
се
аутобусом на излет. Посетили смо
Виминацијум,
Љубичево
и
Смедерево.
Прво смо били у Виминацијуму,
где су остаци старог римског града.
После тога смо отишли у подземни
свет где се посетиоцима показују
фреске
којима
је
украшавана
унутрашњост гробница у римско
доба. Сишли смо пет метара под
земљу и у полумраку разгледали
Реља Ећимовић III1
гробнице.
Онда
смо
ишли
у
праисторијско налазиште, где је
откривен цео скелет мамута. Он је у подземној пећини, 30 метара под земљом. Да се не би
срушила, стављено је девет дрвених лукова, а налазиште осветљава сунчева светлост.
Најзначајнији налаз је мамут који се зове Вика по Виминацијуму. Водич је рекао да је скелет
дугачак око 6, а висок око 4 метра. Ишли смо до римске виле у којој су живеле важне
личности.
Пут смо наставили ка Пожаревцу. Били смо у ергели Љубичево. Сазнали смо да је
ергела настала из мајчинске љубави кнегиње Љубице према сину Милану, који је често био
болешљив и зато је ергела била далеко од градске прашине. Књаз Милош наредио је да се
читав пут од имања до Пожаревца засади храстовима. Име Љубичеву кнез Михајло је дао по
својој мами, кнегињи Љубици. Обишли смо споменик који је подигнут у знак победе коња из
ергеле.
На крају излета смо били у Смедеревској тврђави. Саградио ју је деспот Ђурађ
Бранковић за само две године. Сазнала сам да је током Другог светског рата тешко
оштећена. Ту смо остатак дана провели дружећи се, једући сладолед и у купујући сувенире.
То је био крај нашег излета и време је било за повратак кући.
Андреа Радић III2

Елена Миленковић III2
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НиколинаЂорђевић III1

Излет у трећем разреду
Ове
јесени
са
учитељицом и другарима
била сам на излету, на
коме смо обишли римски
град Виминацијум, смедеревску тврђаву и ергелу
Љубичево.
Мени
се
највише
допало у ергели, која је
једна од најстаријих у
Србији. Природа је била
прелепа на јесењем сунцу.
Одмах сам приметила
споменик
коњу
Љубичевцу, који је освајач
троструке круне.
Видели смо изложбу кочија, које су некада биле најважније превозно средство. Мени су
изгледале као да су из неке бајке. Такође сам уживала у разгледању трофејне сале.
Многобројни трофеји су сијали са полица, а на зидовима су се налазиле фотографије
најбољих џокеја и њихових коња. Али ипак, од свега, највише су ми се допали коњи. Били су
умиљати и радо су се играли са нама. Успела сам да дозовем једног прелепог, светлобраон
боје, који је имао белу флеку на челу. Мазила сам га по глави и врату. Било ми је жао што
немам мало шећера, јабуку или шаргарепу. Иако нисам знала како се зове, дала сам му име
Флекица. Да бих га се заувек сећала, у продавници сувенира купила сам слику коња који
баш личи на Флекицу.
На излету сам се дивно провела. Видела сам многа лепа места и упознала новог
пријатеља.
Софија Ристић III2

Петар Илић III1
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Излет са одељењем
Василиса Зарић III1
Са
друговима
и
учитељицом
Данијелом Ардолић 30. септембра 2019.
сам кренуо на излет. Прво смо обишли
Виминацијум.
Виминацијум
је
археолошко
налазиште у близини Старог Костолца,
12 км од Пожаревца. Римски војни логор
и град настао је у првом и трајао до
почетка седмог века. Био је један од
најзначајнијих логора на Дунаву, а
извесно време и главни град римске
провинције Горње Мезије, која је
обухватала већи део Србије, северну Македонију и северозападни део Бугарске. Провели су
нас кроз велелепно римско гробље, где смо видели ископан скелет девојчице (9 година), као
и прелепе фреске у гробницама међу којима је и једна са женом која је преминула са
поломљеном бутином. Такође, видели смо и ископан скелет мамутице као и делове
различитих мамута, затим раскошну римску типичну вилу сада отворену и за посетиоце, са
великом макетом римског града и сале са великим мозаицима и извајаним портретима
римских владара рођених на простору Србије.
Следећа дестинација је била позната ергела коња, Љубичево. Најстарија српска ергела
коња основана је 1858. године по наређењу кнеза Милоша. Њихови коњи освојили су многе
трофеје, награде и признања. Затим смо отишли до Смедеревске тврђаве, последње наде да
нас Османлије не поробе - Османлије су оштетиле тврђаву и савладале нашу војску, те смо у
њиховом ропству били 500 година. Смедеревска тврђава је у Смедереву која је на ушћу реке
Језаве у Дунав у другој четвртини 15. века (од 1428. године) подигао деспот Србије Ђурађ
Бранковић (1427-1456).
Врло лепо смо се провели и много тога научили.

Миша Тодосијевић III1

Елена Миленковић III2
Маштарије
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Рељеф
Ученици III1 су на часовима природе и друштва правили рељеф од пластелина као део
активности на тему „Рељеф мога краја“.
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Пројекти

Пројекти

Пројекат „ФинПис“
У
току
септембра
и
октобра 2019. реализована су
два пројекта, у разредној и у
предметној настави, у оквиру
пројекта „ФинПис.“
Пројектне активности су
реализоване након обуке у јуну
2019. године коју су похађали
петнаест наставника разредне
и предметне наставе и педагог.
Разредна настава
Тема пројекта је била
„Купи, продај и у касицу
додај!“ Повезан је садржај више предмета: Математика, Српски језик, Ликовна култура,
Музичка култура, Свет око нас.
Циљ пројекта: Оспособљавање ученика да разликује новчане апоене до 100 динара и
практично их користи у свакодневном животу.
Активности су реализовали ученици и учитељи другог разреда. Коришћене су различите
методе рада (метода разговора, демонстративна, илустративна, истраживачка метода, метода
практичног рада) и наставна средства (новчанице, папир, картон, бојице, маказе, рачунар,
пројектор, интернет).
Током пројекта ученици су дискутовали о потребама и жељама људи, писали реченице
„Новац служи мени за...“ од којих је сачињен пано. Проналазили су основне информације о
ликовима који се налазе на новчаницама од 10, 20, 50 и 100 динара, уочавали боје и изглед
новчаница, пресликавали кованице и цртали новчанице на папиру и паковали у
импровизовану касу, израдили су пано са новчаницама и направили изложбу. Направљена је
књижара, поређани су производи за продају (школски прибор) и одређена цена. Пројектни
задатак из математике је реализован кроз игру „Продавац-купац“ и разговором о правилима
бонтона приликом куповине и продаје.
Ученици су читали песму „Чему служи новац?“, чији је аутор учитељица Ивана Уљанов и
певали песму „Благо деци“ уз кореографију.
У току реализације пројектних задатака сачињен је велики број материјала у виду
ученичких радова, фотографија, цртежа ...
У оквиру пројекта „Финансијско описмењавање ученика“ ученици одељења II4 са
учитељицом Иваном Милошевић посетили су изложбени простор Народне банке Србије,
у уторак 10. септембра 2019. године.
Том приликом ученици су се упознали са историјом новца и динара, појмом и
улогом централне банке, значајем штедње, као и како препознати фалсификовани
новац.
Ученици су одгледали филм едукативног карактера о настанку прве банке у
Србији, а затим је свако добио новчаницу са својим ликом.
Ивана Милошевић
Праћење активности и евалуација су урађени кроз посматрање, бележење,
фотографисање, дискусију, цртање. Након реализације пројекта координатор тима Татјана
Перишић је обавила интервјуе са ученицима који су показали да су веома мотивисани за
учешће у активностима, да су усвојили нова знања, као и да су имали прилику да испоље
своја интересовања у предвиђеним активностима. Посета НБС је оставила посебан утисак на
ученике јер су имали могућност да добију на поклон новчаницу са својим ликом.

Маштарије
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У посети Народној банци
Моје одељење је са учитељицом
Иваном било у посети Народној банци
Србије 10. септембра 2019. Имали смо
част да се упознамо са основним
задацима Народне банке, да стекнемо
знања о новцу и штедњи, фалсификовању, начинима плаћања, видљивим и невидљивим заштитама које
се користе у изради новчаница.
Госпођа Вида Томашевић је била
дивна и провела нас је кроз простор
банке. Поред експоната које смо
видели,
а
неке
и
додирнули,
погледали смо и филм о историји
српског новца. На крају смо сви
добили предиван поклон – новчаницу
са нашим ликом од 1884 динара.
Тај број представља годину
оснивања Народне банке Србије.
Напустили
смо
банку
свих
банака, пресрећни и пуни утисака, са
много нових информација и поклоном
који ће нас подсећати на овај дан и
све што смо видели и доживели.
Миљана Вулевић II4
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Предметна настава
Тема пројекта је била „Рекламна кампања“. Повезан је садржај више предмета: Ликовна
култура, Информатика и рачунарство, Српски језик, страни језици, Техника и технологија.
Циљ пројекта: Оспособљавање ученика да осмисли и реализује маркетиншку кампању
за дати производ.
Активности су реализовали Ученички парламент, ученици старијих разреда и
наставници. Коришћене су различите методе рада (илустративно-демонстративна, разговор,
истраживачки рад, метода практичног рада) и наставна средства (рачунари и штампачи,
фото-апарат/мобилни телефон, папир, фломастери, хамер, лепак...).
Ученички парламент је израдио анкету за ученике, наставнике и родитеље о томе
колико су упознати са производима које већ израђујемо у школи, тј. сапунима. У сарадњи са
родитељима организовано је предавање у оквиру реализације програма професионалне
оријентације на тему маркетинга и графичког дизајна. Појединачна одељења су реализовала
конкретне задатке у вези са кампањом на часовима Технике и технологије, Српског језика,
Енглеског и Руског језика, Ликовне културе, Информатике и рачунарства. На часовима
Српског језика ученици су осмислили идеје и слоган кампање. На часовима страних језика
ученици су осмилили слогане за кампању.
На часовима Ликовне културе ученици су израдили идејно решење за визуелно
представљање. На часовима Технике и технологије ученици су осмислили и правили
промотивне кутије за сапун. На часовима Информатике и рачунарства обрадили су
фотографије производа, израдили видео клип од обрађених фотографија и припремили
рекламу за постављање на школски сајт и друштвене мреже.
Праћење активности и евалуација су урађени кроз посматрање, чек листе, анкете,
бележење, фотографисање. Чланови Ученичког парламента су на крају пројекта поново
спровели анкету. На крају пројекта са ученицима који су учествовали у пројектним
активностима обављен је интервју о резултатима пројекта. Ученици су навели да су имали
прилике да сарађују на различитим задацима, да сазнају нешто о представљеним
занимањима и да стечена знања примене у реализацији задатака.
Татјана Перишић

Маштарије

15

Пећински цртежи
Наставница ликовне културе
Ивана Смиљковић Чевизовић је
са ученицима петог разреда
реализовала часове пројектне
наставе „Пећински цртеж“ у
новембру 2019.
Продукти пројекта, цртежи
ученика, постављени су у холу
школе
почетком
децембра.
Циљеви пројекта су: развијање
осећаја
за
композицију,
за
квалитет и разноврсност линија,
свести о уметничком наслеђу, естетских компетенција и буђење потребе и жеље за посетама
изложби. Током пројекта успостављена је корелација са предметима Историја, Биологија,
Информатика и Српски језик и књижевност, а ђаци су развијали међупредметне
компетенције: комуникација, целоживотно учење, сарадња, естетичка компетенција,
дигитална компетенција, решавање проблема.
Пројекат је трајао две недеље. Ученици су имали задатак да самостално пронађу
информације о пећинском сликарству и донесу на час разне врсте бојица и папир. Пронашли
су потребне информације на интернету и у уџбенику историје. На часу Ликовне културе су
презентовали те информације и разговарали о пећинским цртежима и онда индивидуално
израђивали радова на тему „Пећински цртеж“. На следећем часу су кроз групни рад одабрали
најуспешније радове и затим поставили изложбу радова у холу школе и заједнички је
презентовали осталим ученицима школе.
Ивана Смиљковић Чевизовић
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Месец и ја
Пројекат „Месец и ја“ реализовале су наставнице Драгана Јањић, Маја Анђелковић
Шегуљев, Ана Стојановић и библиотекарака Слађана Галушка у септембру и октобру 2019. са
ученицима петог разреда и ученицима VI1. Ученици петог разреда су читали приче „Поход на
Мјесец“ Бранка Ћопића, „Бајку о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића и народне митолошке
песме. Илустровали су мотиве из тих дела на часовима Ликовне културе.
Ученици V3 и V4 су на часовима Српског језика и књижевности 27. септембра 2019.
правили мапе ума за поједине појмове из песме „Вила зида град“ и приче „Поход на Мјесец“.

Маштарије
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Пројекат „Месец и ја“
Кроз активности пројекта
ученици V1 и V2 су тумачили
књижевноуметничка дела која
су читали, а затим су ова дела
тематски и мотивски повезали
са обележавањем педесетогодишњице од одласка човека
на Месец. Ученици су добили
задатке да кроз различите
форме представе дела која су
читали, као и да пронађу
информације и занимљивости
о Месецу као небеском телу и
о Мисији „Аполо“.
Сви ученици су писали
вести, кратке текстове у вези
са током пројекта и радове на
тему „Месец и ја“.
Најуспешнији радови су постављени на посебној веб страни пројекта, израђеној у Wix
алату, https://mesecput.wixsite.com/mesecija. На тој страни су постављени и радови настали
кроз решавање задатака и ликовни радови ученика.
Један ученик који воли програмирање самостално је програмирао робота и израдио
подлогу на којој је представио путању кретања „Апола 11“. Како се уписао у другу школу
почетком октобра, десет дана пре часа на ком је требало да ученици презентују своје
задатке, он је пре одласка представио свој рад. Тада је направљен снимак, а видео прилог је
постављен на страни пројекта.
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На једном часу у кабинету информатике ученици су презентовали радове настале кроз
решавање задатака, обнављали су знање стечено на претходним часовима решавањем
квизова на паметној табли и упознали се са радовима ученика другог одељења.
Час су организовале наставница српског језика Драгана Јањић и библиотекарка
Слађана Галушка у сарадњи са Бојаном Весковић, а часу су присуствовале и директорка
школе Јована Миленковић и наставница Ана Стојановић.
У вредновању активности ученици V1 и V2 су рекли да им се допало то што су повезали
више тема (Месец, свемирски бродови, космос, авантуре) и више предмета и све повезали са
приповетком Бранка Ћопића. Сви су се потрудили да ураде задатке и истовремено уживали.
Сарађивали су са друговима у припреми текстова и презентација. Поносни су што су
написали занимљиве радове и што су они постављени на веб страни пројекта. Један ученик
је написао да је овај пројекат први велики пројекат у коме је икада учествовао и да је
необично спојио књижевност и науку иако се то чини немогућим.
Оцена наставнице Драгане Јањић и библиотекарке Слађана Галушка је да су
активности пројекта веома успешно реализоване, ученици су били мотивисани за рад, тема и
задаци су им били врло интересантни и показали су да су маштовити и креативни. Вредност
овог пројекта је и што су ученици показали иницијативу и креативност у изради појединих
задатака, а резултати су успешни и необични радови и по форми и садржају, као што је
програмирање модула или снимање кратког филма „Ванземаљац“, које су направиле три
девојчице. Неколико ученика, инспирисано пројектом, урадило је и додатне задатке. Једна
девојчица је написала митолошку бајку, а један ученик текст о путовању људи на Марс.
Ученици VI1 су читали „Бајку о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића и писали приказ
приче, посетили су изложбу „Пут на Месец“ у Природњачком музеју, која је отворена у јулу
2019. поводом обележавања педесето-годишњице од одласка човека на Месец, правили
паное и презентације на теме: Одлазак првог човека на Месец, Мисија „Аполо“, Месец као
небеско тело, Приказ изложбе „Пут на Месец“.
У оквиру пројекта организован је 15.
октобра 2019. посебни јавни час за ученике
сва четири одељења петог разреда на коме су
презентовани ток и продукти пројекта.
Ученици су представили активности са часова
и своје литерарне и ликовне радове који су
постављени на веб страни пројекта и блогу
наставнице Маје Анђелковић Шегуљев. Два
ученика VI1 су говорила о изложби „Пут на
Месец“ у Природњачком музеју.
Час су организовале наставница Драгана
Јањић и библиотекарка Слађана Галушка, а
присуствовали
су
и
наставници
Маја
Анђелковић Шегуљев, Слађана Томић, Никола
Јовчић и Ана Стојановић.
Слађана Галушка

Маштарије

19

Вести
У школском листу представљамо различите вести у вези са Месецом и истраживањем
космоса које су ученици V1 и V2 писали као задатак из Српског језика у оквиру пројекта.
Вести су о стварним, али и о измишљеним догађајима.
Час географије
На часу Географије у уторак, 1. октобра 2019. године, била је актуелна тема из области
астрономије, а циљ је био да деца науче основне информације о сателитима и малим телима
Сунчевог система.
Сателити су небеска тела које планете привлаче својом гравитацијом и деле се на
природне и вештачке.
Природни сателити су хладна небеска тела која прате планете. Све планете Сунчевог
система, осим Меркура и Венере, имају сателите. Земљин једини сателит је Месец. Марс има
два сателита: Фобос и Дејмос. Јупитер има невероватних 67 сателита, од којих је
најпознатији Ганимед као највећи природни сателит у Сунчевом систему.
Вештачке сателите је у васиону послао човек најчешће за пренос и прикупљање
података. Вештачки сателити могу бити астрономски, метеоролошки, навигациони, војни,
телекомуникациони и могу служити као васионске станице. Најпознатији вештачки сателит је
Хаблов телескоп којим се посматрају удаљене планете, звезде и галаксије.
Међу мала тела Сунчевог система спадају астероиди, комете (звезде репатице) и
метеороиди. Метеороид који падне на Земљу назива се метеорит, док оне метеороиде које
сагоре приликом уласка у земљину атмосферу називамо метеори или звезде падалице.
Месец је чест мотив у књижевности, посебно у дечијој књижевности од којих су
најпознатија дела „Поход на Мјесец“, „Месец и његова бака“ Бранка Ћопића и „Бајка о
дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића.
Никита Поповић V1

Теодора Бајић V4
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Час географије и поспани ђаци
У уторак су ђаци V2 били поспани на часу Географије. Да би их пробудила, наставница
је час започела пропитивањем претходних лекција о васиони. Иако су били поспани, ученици
су показали добро знање. Наставница је затим наставила са предавањем нове лекције, а
тема је била „Сателити и мала тела Сунчевог система“. Она је најпре показала слајдове са
сликама сателита, комета, астероида, метеора и других малих тела. Причала је о планети
која има највише сателита (Јупитер), о томе шта су природни, а шта вештачки сателити и о
најпознатијој комети (Халејева комета).
Лекција је била врло занимљива и потпуно је пробудила ученике.
Алекса Опачић V2

Рахела Леа Станић V4

Делимично помрачење Месеца изнад Србије
Тачно на дан када је 1969. године ракета носач Сатурн В полетела и понела тројицу
астронаута на пут ка Месецу, 16. јула 2019. очекује нас делимично помрачење Месеца.
Помрачење почиње у 20.43 а трајаће до 02.17.
Помрачења се дешавају када се Месец, Сунце и Земља нађу на истој путањи. Ако се
Месец нађе између Земље и Сунца, настаје помрачење Сунца. Ако се у средини налази
Земља, тада настаје помрачење Месеца. Месец се помрачи када уђе у Земљину сенку.
За разлику од потпуног помрачења Сунца, које се може видети само са уског подручја,
помрачење Месеца видљиво је са целе Земљине полулопте на којој је тада ноћ.
У ноћи помрачења на небу ће бити видљиве планете Јупитер и Сатурн. Уколико небо
буде ведро, Месец ће добити тамносребрну боју. Цео ток помрачења моћи ће да се посматра
из источне Европе, са Блиског истока, већег дела Африке и западне Индије као и са
Антарктика.
Помрачење ће бити неповољно за посматрање због положаја Месеца у односу на
хоризонт. Уколико буде ведро, Београђани ће ову интересантну појаву моћи да прате и са
терасе Народне опсерваторије на Калемегдану.
Анастасија Пухало V2
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Педесет година од првог слетања човека на Месец
Ученици V2 су 1. октобра 2019. године, на свом редовном часу Географије, са
наставницом Невеном Пауновић наставили предавање на тему са претходног часа: Сунчев
систем. Овај пут су посветили нешто више пажње Месецу, зато што се ове године обележава
педесетогодишњица човековог првог слетања на Земљин једини сателит, у мисији Аполо 11.
Деца су са великом пажњом слушала о Месечевим менама, настанку Месеца, детаљима
мисије Аполо 11 и другим интересантним чињеницама у вези са нама најближим небеским
телом.
Константин Павић V2
Откривен живот на планети АСД123
Након анализе података које је прикупила сонда са површине планете АСД123,
научници су дошли до невероватног открића живота у виду бактерија које су до сада биле
непознате човечанству.
Амерички председник Доналд Трамп је изјавио да су то ванземаљци који су повезани са
облашћу 51.
„Ово је чиста лаж. То нису ванземаљци, већ бактерије“, изјавила је председница Грчке.
Руски председник Путин је изјавио да су та бића створили Илуминати.
Ко је у праву не зна се још, „али ће се ускоро знати“.
Вук Игњатовић V1

Марина Ивановић V3
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Приказ
Задатак за ученике је био и да напишу приказе приповетке „Поход на Мјесец“ Бранка
Ћопића и „Бајка о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића.
Поход на Мјесец
Приповетку „Поход на Мјесец“ написао је Бранко Ћопић. Приповетка је објављена у
збирци „Башта сљезове боје“ 1970. године у којој се писац сећа успомена из детињства.
Главни јунак приповетке „Поход на Мјесец“ је дечак Баја који има пет година и
опчињен је чежњом да дохвати Месец. Он је радознао и жели да упозна природу у својој
околини. На почетку приче сазнајемо да га старији спутавају у тој жељи. Промена настаје
кад у госте дође самарџија Петрак, дедин пријатељ.
Дечаков сан о походу на Месец остварује се у друштву са Петраком који га је
разумео, бодрио и подржавао у знатижељи да спозна свет који га окружује. Њих двојица
крену за Месецом и приближе му се на брежуљку. Нису ухватили Месец и дечак је због тога
тужан, али се радује ватри и деди који га чекају у дворишту, тј. сигурности и породици.
Петрак га теши речима да ће следећи пут ухватити Месец.
Поход на Месец означава људску радозналост и чежњу за далеким и непознатим,
потребу да се сазна оно што је тајновито, али и да се човек одвоји од свакодневног живота.
Месец симболише оно што је непознато, далеко и хладно, али и човекову машту и сан
која се преко дана крије. Дедина ватрица симболише оно што је земаљско, блиско, означава
сигурност заштиту и топлину, пријатељство и љубав.
Приповедач поставља питање да ли треба одустајати од својих снова и препустити се
животу да те носи, или пратити своје снове. Јунак приповетке је разапет између топлог дома
и авантуре и као дечак и као одрастао човек. На крају приповетке он каже: „И како тада,
тако и до данашњег дана: стојим распет између смирене дједове ватрице, која постојано
горуцка у тамној долини, и страшног бљештавог Мјесечевог пожара, хладног и невјерног,
који расте над хоризонтом и силовито вуче у непознато.“
Ипак, мислим да је порука да треба бити упоран у остваривању својих жеља и циљева и
не одустајати на првој препреци.
Јована Дрчелић, Марта Попмихајлов, Сава Петковић и Милан Јевђенијевић

Катарина Бркић V4
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Приказ и интервју
Ученици су писали приказ приче „Бајка о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића.
Затим су осмислили интервју са главним ликом на основу ког је снимљен видео прилог.
Бајка о дечаку и Месецу
„Бајка о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића објављена је 1974. године у збирци
„Мале бајке“, која се састоји од двадесет краћих бајки за децу. Иако у називу носе назив
бајка, оне нису бајке ни по структури, ни по особинама бајке.
„Бајка о дечаку и Месецу“ ме је подсетила на причу „Поход на Мјесец“ Бранка Ћопића.
У оба дела јунаци су дечаци који су опчињени Месецом и желе да га дохвате. Мислим да је
зато „Бајка о дечаку и Месецу“ названа бајком, немогуће је да неко дохвати Месец.
Главни јунак ове бајке је радознали дечак кога је заинтересовала вест из далеког света
- да су неки људи успели да се попну на Месец. Од када је чуо вест, дечак је стално гледао у
Месец. Приметио је мрље на њему и измаштао у својој главици да су то трагови нечијих
корака. Месец му се причињава и на јави и у сну. Види га на гранама дрвећа, у врху ограде,
помисли да је огромна бундева. Једне вечери је пошао за њим, попео се на дрво да га
дохвати, али Месец се измакао. На крају бајке Месец се пење уз планину, а дечак иде за
њим. Не знамо како се завршила та авантура која је трајала целу ноћ, да ли је дечак био
тужан када је схватио да не може да дохвати Месец и шта се затим десило.
Дечак Бајо из приче „Поход на Мјесец“ је разапет између ватре и Месеца, сигурности и
непознатог. Има подршку Петрарка са којим одлази у поход на Месец и који га теши кад не
успеју том походу. Има и деду који брине о њему. Дечак из „Бајке о дечаку и Месецу“ је сам
у својој очараности Месецом, верује да су људи отишли на Месец који му се чини све ближи,
толико да пожели да се попне на њега.
Јунак ове приче је на почетку приказан као нејак и уплашен дечак, а на крају као неко
ко лако не одустаје од својих снова, ко је веома храбар и упоран. Тиме нам писац поручује
да треба да будемо упорни и не одустајемо пред првом препреком, већ да покушамо и
учинимо све да се снови остваре.
Потрага за Месецом ми се чини веома узбудљивом и фантастичном и док сам читао
причу, замишљао сам како ја крећем у сличну пустоловину.
Ову причу свакако топло препоручујем другој деци да прочитају да би размишљали о
важности снова и тежњи да се они остваре.
Алекса Вукомановић, Стефан Нецић и Костантин Павић

Лана Удовичић V2
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Бајка о дечаку и Месецу
50 година касније
Стефан: Са нама је данас Коста,
јунак приче „Бајка о дечаку и Месецу“
Стевана Раичковића. Као што знате,
он је пре педесет година сазнао да су
људи отишли на Месец и био је
опчињен тим догађајем толико да је
пожелео да дохвати Месец.
Стефан: Коста, како се завршила та авантура пре педесет година?
Коста: Уморио сам се после пола сата пењања уз брдо и сео на камен да се одморим.
Убрзо је стигла моја мама, казала да је мрак одавно пао и да ћемо се заједно вратити кући.
Мислио сам да је љута, али она ме је одвела до моје собе и рекла:
- Време је за спавање, сунце моје.
- Више волим Месец - помислио сам и заспао мислећи о томе како ћу неки други пут
дохватити Месец.
Стефан: Како је авантура утицала на ваш живот?
Коста: Ишао сам у школу и учио да је Месец Замљин сателит и схватио да се не може
ухватити руком. Ипак, веровао сам да је он жив и да некако могу да му се приближим. Успео
сам да то постигнем кроз своје научнофантастичне приче и романе. Постао сам писац. У
првој причи коју сам написао главни јунак, дечак, разговара са Месецом кад се он довољно
приближи на свом путу око Земље. Они седе заједно на обронку планине и постају
пријатељи.
Стефан: Да ли сада пишете неку књигу?
Коста: Да, пишем роман „Лунаград“ у коме се радња дешава у граду месеца, тамо живе
млади месеци који се припремају за задатак да буду сателити неких нових планета. Деци
која размишљају о Месецу и желе да га дохвате, сигурно ће се свидети овај роман.
Стефан: Хвала Коста, желим вам много успеха у писању нових књига.
Стефан Нецић и Константин Павић V2

Маша Урошевић V4

26

Маштарије

Приче о Месецу
Месец и ја
Месец, та велика, бљештава сфера, често заокупља моје мисли. Ноћу, док седим у
својој соби, посматрам ту загонетну белу куглу како се промаља кроз гране платана испред
мог поткровља. Некад изгледа питомо, а некада застрашујуће. Али, кад год се запитам шта за
мене представља Месец, одговор је увек исти - Месец је једна блистава жеља.
Када сам била мала, или барем много млађа него сада, веровала сам да на Месецу живи
вила са фењером. Та вила би ноћу силазила на Земљу и испуњавала деци жеље које пожеле
преко дана. Знала сам да она постоји јер сам у зору сваког дана примећивала светлуцави
траг који је остављала за собом. Тада сам у то веровала, а онда сам порасла.
Сећам се као да је јуче било. Једне вечери сам рано заспала, али ме пробудио бљесак
јарке светлости. Поред мог кревета стајала је сићушна вила и држала фењер испуњен
хиљадама свитаца који су се ужурбано сударали унутар њега. Вила ми је прстом показала да
кренем са њом. У руци је држала бљештави прах који је онда бацила према небу и створила
стазу која се пружала до Месеца. Кретале смо се стазом једва чујним корацима. Окруживала
нас је нека чудна тишина, тишина која звучи као непрекидна музика између планета. Чинило
ми се као да путујемо читаву вечност. На крају стазе чекао је Месец. Био је велики,
непрегледан и покривен светлуцавим прахом. Изненадио ме је да није био бео, већ је сијао у
свим бојама дугиног спектра. Месец је био настањен чупавим лоптицама у свим бојама.
Шарене лоптице су весело скакале и поздрављале ме. Издвојила се једна ружичаста и
позвала ме да се играмо. Заједно смо се превртале, скакале, смејале и певале. Скупљале смо
прашину са цаклећих Месечевих поља и пеле са на његова брда и гледале на Земљу са њих.
Време је брзо пролазило и учинило ми се да сам предуго на Месецу. Одједном ми је
недостајала кућа. Вила са фењером ме је упитала која је моја жеља. Одговорила сам само
једну реч: „Кућа“. Следеће чега се сећам је да сам се пробудила у свом кревету.
Данас знам да је то био сан, али и даље када бацим поглед на Месец пожелим неку
жељу. Често помислим да се неко игра горе и да ће светлост Месеца помоћи некоме да нађе
пут до свога дома у мрачној ноћи.
Петра Шушњар V1

Љубица Сератлић V4
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Месец и ја
Машта ме је одвела у потрагу за Месецом. Ноћ је тамна, тиха и нежна, а изнад мене је
ведро небо. Посматрам звезде које се играју и као да ми једна од њих намигује. Гледам је и
чини ми се да хоће нешто да ми каже. Чудно ми је то, као да је издвојена од свих у неком
свом кутку. Што је више гледам, примећујем да је тужна.
Питам: „Које тебе муке муче? Да ли могу да ти помогнем?“
Рекла ми је своје муке. Не тако давно Месец је отишао да се прошета, али се није
вратио. Тамо иза оних врхова планина, Месец је волео да оде и да се одмори. Сада су све
звезде забринуте јер нема његове светлости да обасја небо.
„Када његове светлости нема, ми не знамо којим путем да се вратимо кући“, рекла је.
Заплакала је и знао сам да ћу јој помоћи да нађе Месец.
Пошао сам у дуг и тежак поход. Ишао сам преко потока, планина, река, ливада и језера
док нисам наишао на беле мердевине направљене од облака које воде до пећине на врху
планине, скривене у облаку.
Попео сам се до пећине. На њеном уласку сусрео сам се са страшним дрветом које ми
није дало да идем даље. Чак није хтело да прича са мном. Схватио сам да је веома усамљено
и да је зато заробило Месец - Месечева светлост је сада била његово друштво.
Тек кад сам загрлио дрво и показао му своју љубав, оно је почело да говори. Месец и ја
смо му обећали да ће га сваке вечери посетити једна звездица и тако неће бити сам.
Месец је био слободан, његова светлост ме је обасјала и као на најлепшем облаку
вратила до места одакле сам и пошао. Звезде су нашле пут до куће, тужна звезда се
насмешила, сад је била срећна.
Поносан сам јер сам решио проблем. Месец је на небу, гледам у њега и маштам.
Миша Ђорђевић V1

Ђорђе Грујић V4
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Месец и ја
Као мали дечак често сам се питао шта су звезде на небу и одакле долазе. Гледао сам
када падне мрак како небо светлуца док га Месец осветљава као велики фењер.
Једног лета био сам на селу код рођака. Гледао сам цртани филм у ком се Месец игра и
весели док ствара звезде.
„Да ли Месец стварно овако ствара звезде?“, питао сам.
„Можда их не прави он“, добацио је мој ујак уз благи осмех.
„Пошто си ти бавиш астрономијом, да ли знаш како су звезде настале?“
„Ово је озбиљна тема, идемо напоље, открићу ти једну тајну.“
Изашли смо у двориште, небо је било пуно звезда, као да је неки сликар дошао и
нацртао разбацане светле тачке по тмурном и мрачном небу. Лежећи на трави, уживао сам у
призору и размишљао како звезде настају.
Ујак је причао о томе да на Месецу постоје патуљци који га чисте. То им је господар
Универзума, отац Месеца, Сунца и свих звезда, наредио да раде како би Месец ноћу сијао.
Они стварају и звезде и брину о томе да оне сијају да би их људи видели.
„Шта ако на небу нема звезда, шта су онда патуљци радили?“, упитао сам.
„То се ретко дешава, патуљци понекад буду уморни од рада, па задремају. Али, већ
следећег дана наставе посао и звезде поново светле.“
Одједном, учинило ми се да нешто пада са неба!
„Пада звезда, брзо замисли жељу!“, узвикнуо је ујак.
Зажмурио сам и замислио жељу да видим како патуљци чисте Месец. Када сам отворио
очи, Месец ми је изгледао светлији и већи него иначе. Из њега је избијала блистава
Месечева прашина која се претварала у звезде. Мали патуљци са белим капама махали су
својим четкама.
„Хеј, Мито, шта гледаш?“, прекинуо ме ујак.
„Види! Тамо су патуљци који чисте Месец и стварају звезде.“
„Где? Ја не видим ништа?“, питао је ујак.
Погледао сам поново и запрепастио се када сам схватио да их нема. Ни дан-данас ми
није јасно како се то догодило.
Те ноћи сам заспао размишљајући да ли ће патуљци очистити Месец да би светлео и
следеће ноћи.
Димитрије Белић V1

Андреј Симонић V2
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Месец и ја
Свако
вече
када
се
успављујем, гледам Месец на
небу. Он је моје ноћно светло
које ми шаље лепе снове.
Једне ноћи сам се пробудила
и видела мали жути сјајни Месец
како стоји тачно испред мене.
Рекао ми је да пођем са њим у
авантуру на планету Снова. Била
сам веома узбуђена, али нисам
знала каква је то планета. Месец
се само насмејао и рекао да ћу
убрзо сазнати. Прихватила сам и
кренула са њим.
Планета Снова је била
чаробна. Свуда је било шарено
дрвеће, необичне биљке и чудна
мала бића предивних боја. Месец
Ема Стаменковић V2
ми је рекао да је ово његов дом
када је Сунце на небу. Тада он
спава и сања, а са њим и сва
бића на планети. Док смо шетали,
појавило се велико створење које
је изгледало као огроман феникс
са оштрим кљуном, бодљама и
роговима. Зграбило је својим
канџама Месец и одлетело са
њим.
Уплашила
сам
се
и
забринула.
Сетила сам се како ми је
причао да је цела планета весела
и срећна осим једног тужног створења. Питала сам друга необична бића да ми помогну да
нађем Месец. Рекла су ми да га је Зоро, како се звало створење, однео у шуму. Била је то
густа шума пуна високог дрвећа. Видела сам сјај Месеца и убрзо га пронашла заробљеног
између неколико стабала. Зоро је скупљао храну са дрвећа. Шуњала сам се да ме не види,
пришла Месецу и питала шта се десило. Рекао ми је да је створење тужно зато што не може
да спава и усамљено док сва друга бића спавају и зато жели да Месец буде са њим и прави
му друштво.
„Зашто не може да спава?“
„Сувише је светло за њега у овој шуми у којој живи, а не може да спава ако није
потпуни мрак. Пре месец дана јака сунчана олуја је срушила његову кућу у којој је могао да
направи мрак. Покушао сам да је поправим, али ме он зароби сваког дана и не могу да је
завршим.
„Постоји ли неко место на планети у коме је потпуна тама и које може да буде његова
нова кућа?“
„Сад сам се сетио! Пећина на крају планете. Да, то је решење!“
„Хеј, Зоро! Хоћемо ли сада у шетњу до краја планете?“, питао је Месец.
„Може“, обрадовао се Зоро“, ухватио Месец и полетео. Ја сам седела у Месечевом крилу
и летела заједно са њима.
Кад смо стигли до краја планете, све је било црно.
„Зоро, знаш ли шта је ово?, питао је Месец.
„Пећина мрака, знам, играо сам се у њој када сам био мали.“
„Да, и то је твоја нова кућа.“
Зоро је остао у пећини. Сви смо били срећни. Пошто сам била јако уморна, Месец ме је
однео кући. Поздравила сам се са њим и заспала.
Надам се да ћу поново ићи у неку нову авантуру са Месецом.
Александра Дивац V2
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Северњача
Сећам се. Откад знам за себе сваке ноћи гледала сам у то мистично небеско тело. Ја
бих гледала, а мама би ми певала.
Одувек ме је интересовало како то да се Месец на крају сваког дана попне на небо и
тамо сјаји све док га звезде не позову да сиђе. Размишљала бих о томе све док не заспим и
почнем да сањам. И готово сваке ноћи бих сањала како ће Месец пустити своје бисерне
зраке и повести ме горе са њим.
Пролазиле су године и ја сам се питала да ли је све то само сан.
Било је јутро. Птичице су
певале, деца се играла, а
родитељи причали.
У двориште је ушао
старац из насеља Русефорд.
Неки људи су мислили да је
чудан, али ја у то нисам
веровала.
„Ти беше волиш Месец?“,
упитао ме је.
Уследио
је
момент
тишине, питала сам се откуд
он то зна. Онда је казао да је
једанпут
разговарао
са
Месецом.
Имала сам много питања
и одмах сам наглас поставила
прво:
„Шта је рекао?“
„Рекао ми је да је веома
усамљен и да му треба
друштво“, одговорио је помало
тужно.
Мени, одушевљеној, то је
било довољно да знам да
Месец чека мене.
Када је пала ноћ, узела
сам
дедине
мердевине
и
пробала да се попнем на небо,
али ништа. Пробала сам да
скочим са крова штале, али
Ника Петровић V2
опет ништа. Почела сам да
губим наду, а са надом и
снагу. Одлучила сам да се одморим. Легла сам на сено у штали.
Гледала сам у Месец сатима и присећала се песме коју је мама певала. Почела сам да је
певушим и наставила све гласније. Док сам певала, чинило се да је Месец све већи и већи.
Кад сам завршила, он се спустио низ оне мердевине и дошао до мене. Ухватио ме је за руку и
полетео на север.
Од тада Месец и ја смо нераздвојни. Људи ме зову Северњача зато што мисле да
светлим тако интензивно да бих им показала север, али то није тачно. Заправо, бљештим
тако јарко од среће. Кружим око севера и чекам да се Месец успе близу мене. Тада наступа
време нашег дружења. Да нема Месеца, била бих само једна обична звезда на небу.
Захваљујући њему, постала сам Северњача.
Леда Стојановић V2
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Прво успешно слетање на Марс
Астронаут Димитриј Лореч, пореклом из Русије, слетео је на површину Марса у
летелици Аполо 40 заједно са још три члана посаде, 17. маја 2031. године.
Припреме за лет су трајале годину дана. Астронаути су морали свакодневно да на себи
носе велики терет како би могли да издрже свемирска одела која су тешка и до 30
килограма. За овакав подухват је НАСА издвојила 58 милијарди долара. Посаду су чинили
Димитриј Лореч, Џон Келин, Катарина Езовина и Том Ситнав.
Ракета је са Земљине површине лансирана у осам часова ујутру 11. априла са лансирне
рампе у Хјустону. Цео подухват је свакодневно сниман и емитован уживо на Земљи.
Путовање је трајало нешто дуже од месец дана да би 17. маја 2031. године летелица са
посадом слетела на Марс.
Командант Димитриј Лореч је први човек који је крочио на Марсову пешчану кору. Тамо
је прво поставио заставу Русије и Сједињених Америчких Држава, јер су те две земље
заједно радиле на овој експедицији. Затим су астронаути монтирали базну станицу на Марсу
како би могли лакше да комуницирају са Земљом. Она ће служити за одржавање контакта
камера са Земљом и зато се мисија сматра веома успешном.
На Марсу су остали три дана и 20. маја око 12 часова кренули су натраг кући са
довољном количином горива и приличном количином узорака тла са површине Марса. За
повратак им је требало пет дана мање. Успели су да се врате за 31 дан.
У ракети је била посебна просторија у којој су гајили биљке попут парадајза, краставца
и шаргарепе. Храна није била проблем, међутим, упркос великој количини воде коју су
понели са Земље, последња два дана путовања морали су да штеде воду. Да не би остали без
залиха воде, неколико дана су путовали већом брзином од предвиђене.
Слетање на Земљу 21. јуна није текло по плану. Због велике брзине, посада је морала
да напусти ракету пре слетања. Они су са понетим материјалом са Марса искочили из ракете
и уз помоћ падобрана се приземљили. Нажалост, ракета је потонула у сред Тихог океана и
још се не зна где је. Ипак, астронаути су испунили свој задатак и вратили су се кућама живи,
здрави и без икаквих последица.
Алекса Вукомановић V1
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Приказ приче „Бајка о дечаку и Месецу“
Ученици VI1 су писали приказ приче „Бајка о дечаку и Месецу“.
Бајка о дечаку и Месецу
Стеван Раичковић је аутор бајке под називом „Бајка о дечаку и Месецу“, једне од
двадесет прича из дела „Мале бајке“. Приповедач је, пишући бајку, желео да нам прикаже
дечака који верује у своје снове и упорно покушава да их оствари.
Читајући бајку упознао сам једног радозналог, плавокосог дечака који је једини из свог
села желео поверовати у истинитост приче да се човек може попети на Месец. За разлику од
сељана чија је радозналост била уништена свакодневним тешким радом и бригама,
маштовити дечак је поверовао у причу о Месецу. Свакодневно је проводио време на крају
своје баште, далеко од свих маштајући и посматрајући излазак Месеца.
Уочене стопе на Месецу одвеле су га далеко од стварности, толико да му је истинитост
приче постајала све ближа. Велика блистава лопта обасјала је дечакову собу једне ноћи и
дала му знак да се управо Месец спустио у двориште, међу дрвеће. Жудећи да оствари свој
сан узверао се уз стабло дрвета желећи да га додирне, али је Месец већ био на другом
дрвету. Трчећи за њим дечак је јурио за својим сновима. Желео је да буде он тај чије ће
стопе бити на Месецу. Месец је можда био далеко од дечака, али је машта учинила да он
буде у дворишту његове куће. Радозналост и машта понекад могу бити добри савезници у
бегу од стварности и самоће. Упорност дечака да учини немогуће тера нас да будемо још
истрајнији у својим захтевима. Верујући у причу која је стигла у село, дечак се трудио да је
учини истинитом. Можда је у томе успео у својим сновима, живећи сан о Месецу, блиставој
кугли.
„Бајка о дечаку и Месецу“ ме је научила како могу уживати у самоћи са сопственим
мислима и сновима. Приказује нам плавокосог нејаког дечака који следи своје снове,
покушавајући да учини немогуће. Читајући бајку постајете упорнији и маштовитији у
покушају да остварите сваки свој сан, можете веровати да ћете оставити траг својих стопа
можда и на Месецу.
Петар Грујић VI1
Бајка о дечаку и Месецу
„Бајка о дечаку и Месецу“ је једна од прича из збирке „Мале бајке“ познатог српског
писца и песника Стевана Раичковића. Приче из збирке „Мале бајке“ по свом садржају и
радњи, па чак ни по ликовима, не подсећају на бајке какве памтимо од детињства.
„Бајка о дечаку и Месецу“ је кратка, маштовита прича која нам говори о једном дечаку
и његовом покушају да улови Месец. Радозналог дечака, чије нам име није познато у бајци,
једнога дана заинтересује вест која кружи његовим маленим селом, а то је човеков поход на
Месец. Иако су други људи из села ту вест занемарили, у њему се јавила јака жеља за
посматрањем овог небеског тела које га је толико опчињавало. Плавокоси, нежни дечак
често би одлазио на осамљено место, размишљао и чекао да Месец обасја звездано поље.
Маштао би о њему и тиме му се све више приближавао. Чак би га и сањао.
Дечакова машта у овој бајци достиже врхунац када је једне ноћи, уснуо, угледао Месец,
који му никада није био ближи ни сјајнији. Одлучује да пође за њим и оствари своју жељу, а
то је да буде један од оних који су се попели на Месец. Како би му се упорно приближавао,
Месец би све више одмицао. Вођен снажном жељом, није хтео да одустане док се он полако
удаљавао. Приповедач, служећи се персонификацијом и поређењем, на занимљив начин,
приказао је кретање Месеца. Допада ми се то што нам је приповедач оставио простор да
сами размишљамо о томе да ли је дечак успео да дохвати Месец. Мој одговор је: „Да!“
Свако од нас тежи остварењу жеља, а ми треба да будемо довољно храбри и упорни да
бисмо их реализовали. Не можемо само маштати и чекати да нам нешто дође као „наручено“.
Ова прича нас учи да морамо бити одлучни и истрајни у свему што радимо. Ко хоће, тај
може – једна је од народних пословица. Нисам размишљала о њеном дубоком значењу док
нисам прочитала ову причу која ме је навела на дубоко размишљање и на закључак да, када
нам нешто не полази за руком, не одустанемо као што није ни одустао овај дечак. На
храбрима свет остаје!
Нађа Ал Саид VI1
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Ученици ствараоци

Ученици ствараоци
Песничка сусретања
Поводом такмичења „Песничка сусретања“ ученици су писали песме и сами казивали
своје стихове. Представљамо неколико радова у школском листу.
Дечја природа

Бака и дека

Кад деца одрастају,
по природи воле да ходају

Зашто моји бака и дека старе?
Наравно, они су бака и дека,
То нас све чека.

Играју се на брегу
и по лепом снегу

Кућу велику имамо,
кокошке и пчеле гајимо
и кућу на дрвету правимо.

Када виде цвеће,
нема веће среће.

Дека о биљкама брине,
а бака се труди да га стигне.
Дека доручак и ручак пече,
А због сендвича једва се чека вече.

Воле да се јуре,
на ливаду журе.
Сунце им се смеје,
а природа греје.

Овде ја крај пишем,
На море идем па уздишем.
Како ћу без њих?
Једно знам: нећу остати сам...
Јер... Чекаће ме кад се вратим.

Онa им је као мајка
и лепа је као бајка
Пажљиво је слушају
и заувек чувају.

Васил Свркота IV3

Нађа Кашћелан III2
Млада Босна
Пред чин састаше се другови
на гробу Жерајића сокола.
О њиховој љубави према слободи
сведоче богови.
На свети дан полетеше
као голубови са купола.
Ђаци у црнини певају о слободи.
Светлост царска обасја мучени град,
ка принцу Принцип ходи,
све то је смрт, пакао и јад.
Тамнице мрачне страшног суда...
Бојног бајонета уплаше се ђаци,
сањаху црног лабуда
ког чувају бечки барјаци.
Бог им са неба даде дар,
дарива им младог Цистлера.
Његово име чуо је Бар
и војници са планине Цера.
У зору судница осуди ђаке
на тешку смрт и тешке године.
Иза њих остале су љубе
које својој деци пренеше:
„Живот ти је дао отац за слободу, сине.“
Вук Дукић VIII3
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Одељењски часопис II4
Часопис је настао у
новембру 2019. године као
продукт пројекта Одељењски
часопис. Наставница Ивана
Милошевић и библиотекарка
Слађана Галушка су разговарале са ученицима II4 о
дечијим часописима, разлици
између часописа, новина и
књига и темама које се
обрађују у дечијим часописима.
Ђаци су донели часописе које читају и представили
су текстове који им се веома
свиђају.
Говорили су о рубрикама које постоје у тим часописима и промишљали о томе како би
направили одељењски часопис, које би рубрике он имао и како би направили прилоге за
њих. Договорено је да ученици у одељењском часопису пишу о свим важним школским и
ваншколским активностима, да представе своје литерарне и ликовне радове, као и да
припреме разноврсне забавне прилоге.
Осим са штампаним часописима ученици су се упознали и са електронским обликом
дечијих часописа Политикин забавник и Невен. Након тога наставница и библиотекарка су
предложиле да се часопис публици представи у дигиталном облику што се ђацима веома
допало.
Смислили су рубрике и дали име часопису Чаролије враголије. Часопис је постављен у
Wix алату на страни https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite.
Часопис је намењен ученицима другог разреда, али и другим ђацима основних школа и
њиховим наставницима. У њему се могу наћи прилози у вези са градивом другог разреда, као
на пример у вези са различитим занимањима или материјалима и њиховим особинама.
Ученици су својим цртежима и текстовима илустровали рубрике, а посебно су
интересантне стране Чаролије и Враголије.

Чаролија - то је кад учитељица Ивана као супер херој направи пројекат са нама.
Чаролија је кад играм фолклор.
Чаролија је кад имам чаробни штапић.
Чаролија је кад видим испод јелке поклоне које желим.
Чаролија је кад дам гол и мој тим победи.
Чаролија је маштање и дружење.
Љубав је чаролија.
Чаролија је како мама уради све кућне послове.
Чаролија је пожелиш нешто и срећан си кад то постигнеш.
Чаролија је кад видим учитељицу и другаре и осећам се лепо.

Враголије су кад урадим нешто лепо и друге учиним срећним.
Враголије су нешто враголасто и смешно.
То је кад мислиш да нешто не може да се деси, а оно, ипак, буде.
Враголије су кад је леп и сунчан дан.
Враголије - то је кад неко види наше радове и одушеви се.

У овом броју школског листа доносимо неколико занимљивих радова из одељењског
часописа ученика II4.
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Креативци
У рубрици Креативци представљени су најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
У школском листу представљамо неке од њих.
Поглед са мог прозора
Када се пробудим, волим да
погледам кроз прозор.
Најсрећнија сам када ме пробуди
цвркут птица, а кроз прозор угледам
осунчану Каленић пијацу. Ових дана
пијаца је празна и готово да нема људи
због лошег времена. Не волим тај
поглед.
Радујем се пролазницима. За време
празника поглед кроз мој прозор биће
чаробан. Каленић пијаца ће врвети од
људи и новогодишњих украса.
Анђела Грујић
Поглед са мог прозора
Сваког јутра када погледам кроз прозор видим дрво трешње. Од велике крошње остале
су само голе гране. Оне се тужно њишу на ветру. Само је гнездо остало да чека своје птице.
Увече, кад легнем да спавам, чујем гране како шуште и то ме успављује.
Урош Нисингер II4
Поглед са мог прозора
Када гледам кроз прозор моје собе, видим разноразне слике. Видим зграде, небо,
дрвеће. Опало и жуто лишће је свуда по земљи. Ологело грање чека први снег. Једном, када
сам погледала кроз прозор, угледала сам изненађење, малу мацу са њеним мачићима. Црне
су боје са белим шарама и много су умиљате. Понекад кад падне ноћ, гледам кроз прозор.
Тако се дружим са звездама и чекам звезду падалицу да ми оствари све жеље.
Уна Марковић II4

Поглед са мог прозора
Живим у згради на четвртом
спрату у Кумановској улици. Имам
ту срећу да живим на последњем
спрату у стану који има невероватан поглед. Имам прилику да
посматрам паркић у дворишту
између зграда, који је најлепши у
пролеће. Тада је препун разигране
деце,
спортиста
који
играју
кошарку на терену и кућних
љубимаца.
Ипак, лепота овог парка није
мања током јесени и зиме. Дрвеће
скида своју зелену гардеробу и
облачи златно жуте хаљине. Опало
лишће светлуца под сјајем уличних
светиљки. Волим да посматрам парк кроз прозор моје собе.
Марко Тодоровић II4
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Свет је округао, а не коцкаст
Свет је округао, а не коцкаст. Гледајући у коцкасте екране заборавили смо колико је
наш свет велики и леп. Заборавили смо пријатељства, речи и прелепе звуке попут жубора
реке и цвркута птица. Када сам имала четири године, била сам помало љута на своје
родитеље зато што су сви моји другари имали виртуелни свет на телефону, а ја не. Ипак,
схватила сам да је прави свет лепши. На једном острву сам упознала подводни свет. Видела
сам прелепе морске дубине и разне шарене рибе. Дружећи се са рибама схватила сам да је
слобода лепа. Залазак сунца и гледање звезда су магични. Када гледамо у звезде, постајемо
бољи. Трудим се да највише слободног времена проводим у природи. Једном, када се сунце
склонило испод облака и када је почела олуја, видела сам да ако не чувамо природу, она
може да се наљути. Зато је важно да је не загађујемо. Пењање на дрво, играње ластиша и
школица са мојим другарима је нешто најлепше.
У „Академији 28“ гледала сам представу „Без домета на крај света“ и схватила сам да
није добро то што је принцеза Тара живела у коцкастом свету. Дописивање са непознатим
људима ју је довело до велике невоље. Када ми је једном на руку слетела бубамара, било је
тешко да се одвојим од ње и замолила сам је да се врати. Након неког времена испунила ми
је жељу и поново слетела на моју руку. Баш сам се обрадовала. У округлом свету је много
лепше, пун је чаробних ствари. Трудићу се да га што боље упознам и уживам у њему.
Уна Марковић II4

Свет је округао, а не коцкаст
Свет је наш дом, а природа лепота нашег света. Природа нас чини здравима и срећима.
Волим да се играм напољу, а када седнем испред екрана, почиње да ми мало буде досадно.
На интернерту можемо да научимо много тога, али зато можемо и у књигама. Играмо се на
таблету и другим уређајима, али је боље да будемо напољу, да удахнемо свеж ваздух и
играмо се са другарима. И у парку се учи, рецимо ја сам научила да возим ролере и бицикл.
Стварно волим овај свет и баш сам срећна.
Катарина Цветковић II4
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Свет је округао, а не коцкаст
Волела бих да сам живела у
време када су моји родитељи
били деца и када су слободно
време
проводили
напољу
играјући се и дружећи се са
другом децом. Нажалост, сада
деца немају такво детињство, не
играмо се, а и када се то деси,
чувају нас родитељи, а онда то
није права игра. Још горе је када
желимо да се играмо и одемо у
парк, а тамо сви око нас гледају у
телефоне.
Иако сам много тога лепог
видела и научила гледајући
телевизију и телефон, то не може
да се упореди са стварним животом и срећом коју осећам када се играм напољу, када са
мојом породицом и пријатељима трчим по ливадама на планини код моје баке кад јашем
коња, ваљам се по трави, берем боровнице.
Ниједна игрица на таблету, телефону или компјутеру не може бити забавнија и боља од
праве игре напољу са стварним, а не виртуелним пријатељима. Желела бих много тога да
поделим са другарима из школе. Желим да заједно гледамо залазак сунца, да слушамо како
киша пада тако јако да се чини да никада неће престати. Волела бих да заједно са њима
осетим узбуђење и страх кад сретнемо вука, змију или зеца и да знамо да ако их не дирамо,
неће ни они нас. Сигурна сам да бисмо више уживали и били срећнији, него ако време
проводимо испред коцкастих екрана и замишљамо ствари које можемо уживо видети и
осетити. Хоћу Катарину и Тару, НЕЋУ измишљеног пријатеља!
Миљана Вулевић II4
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Другаци о Месецу
Ученици II4 су посетили изложбу „Пут на
Месец“ у Природњачком музеју и затим писали о
посети и цртали на тему „Месец“.
Посета Природњачком музеју
Природњачки музеј је место пуно знања из
кога можемо научити много тога о свемиру. Тамо
смо научили да је у свемиру дању много топлије, а
када је ноћ да је много хладно. Највише ми се
свидело то што сам сазнао да црна рупа постоји и
да није измишљена. У музеју сам видео макету
Месеца, чија површина није свуда глатка. Било је
изложено и астронаутско одело поред ракете. Од
кустоса сам сазнао да је права ракета тешка као
неколико слонова и да је човек крочио на Месец,
али да не може да крочи на Марс.
Богдан Јевђенијевић II4
Пут на Месец
Били смо у посети Природњачком музеју. Причали су нам о ракетама и Месецу, што се
мени баш свидело, као и о животињама и биљкама којима треба више мрака. У музеју смо
видели одела која се носе у свемиру.
Могли смо да видимо чак и сладоледе који се једу у свемиру.
Од свих посета музејима, мени се највише свидела ова.
Андреј Лајтман II4
Пут на Месец
Моје одељење и ја смо били у галерији Природњачког музеја на изложби „Пут на
Месец“. Тамо смо видели макете ракета. Сазнали смо да астронаути носе сладолед на пут,
зато што не могу да једу из тањира виљушком и кашиком. Гледали смо животиње које воле
пун Месец. Мени се највише свидело када смо гледали морске корале. Видели смо и
астронаутско одело.
Мом одељењу се допала посета музеју и било нам је много лепо.
Ђорђе Ђорђевић II4
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