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Драги читаоци, 
 

Пред вама је први  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги читаоци, 

Пред вама је летњи број школског листа који 

доноси вести о раду школе у другом полугодишту. 

Наставници пишу о активностима у школи и успесима 

ученика на такмичењима. Психолог школе пише о 

пубертету и одрастању и саветује децу и родитеље.  

Осим текстова у сталним рубрикама, Маштарије 

представљају и радове награђене на конкурсу Мој град, 

моја улица, који је организовала ОШ „Свети Сава“. 

Посебне стране посвећене су прослави Дана 

школе, завршетку осмогодишњег школовања ученика 

осмог разреда и ђаку генерације. 

До следећег броја и нових тема и прилога, 

уживајте у летњем одмору и читајте Маштарије! 
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Дешавања у школи 

Успеси на такмичењима 

Ђачко паркинг место 

Ђурђа Торбица, ученица II2, освојила 

је другу награду на ликовном конкурсу 

Ђачко паркинг место који је организовало 

ЈКП „Паркинг сервис“, у мају 2015. Њен 

цртеж је постављен на таблама у зони 2 

испред основних школа. Једногодишњи 

приход остварен од наплате паркирања на 

том месту биће искоришћен за куповину 

два рачунара за учионицу II2. 

Кенгур без граница 

На математичком такмичењу „Кенгур 

без граница“ учествовали су ученици од 

првог до осмог разреда наше школе. 

Најбољи успех остварио је Алекса Барбич, 

ученик II2, који је освојио друго место. 

 

Жабац олимпијада 

Ученици II2 су учествовали на Жабац 

олимпијади, одржаној током два викенда, 

21-22. маја и 28-29. маја, на теренима 

Веслачког клуба „Партизан“ на Ади 

Циганлији, под покровитељством Савеза за 

школски спорт Србије. Они су се такми-

чили у четири дисциплине: фудбалу, ко-

шарци, бадминтону и играма без граница и 

освојили су осам награда. 
 

Горица Ивановић, наставник 

 

Верујте нам на реч 

На конкурсу Центра за образовање и 

Уметничке школе „Ђуро Салај“, под 

називом Верујте нам на реч ученица III2 

Кристина Дивац освојила је прву награду. 

Она је писала о књигама које воли да чита 

и илустровала их. 

 

Вера Храстински, наставник 
 

Златна сирена 

Општинско такмичење соло певача 

„Златна сирена“ и такмичење малих вокал-

них састава (дуети и терцети) одржано је 

3. марта 2016. године у нашој школи.  

Наши ђаци су освојили девет првих 

места и пласман за градско такмичење, а 

успех су и четири друга и пет трећих 

места. На градском такмичењу су такође 

били успешни и освојили два прва, седам 

других и два трећа места. 
 

мр Биљана Буловић-Марић, 

наставник 
 

Физика 

На градском такмичењу из физике 

одржаном 10. априла 2016. у ОШ „Лаза 

Костић“ учествовала су два ученика наше 

школе: Ива Гвозденовић VII2 и Алекса 

Сотиров VI3. Алекса Сотиров је освојио 

друго место, а на републичком такмичењу, 

одржаном 5. маја 2016. освојио је треће 

место. 
 

Наташа Станић, наставник 
 

Руски језик 

На градском такмичењу из руског 

језика учествовала су два ученика наше 

школе: Данил Собољ VIII2 и Александра 

Вучковић VIII2. Данил Собољ је освојио 

прво место, а свој успех је потврдио и на 

републичком такмичењу 8. маја 2016. где 

је тријумфовао у својој категорији. 
 

Наталија Лончар, наставник 
 

Српски језик 

На градском такмичењу из српског 

језика Књижевна олимпијада учествовало 

је пет ученика наше школе и освојили су 

три друга и једно треће место. 

На републичком такмичењу 15. маја 

2016. Јелена Томашевић VII3 је освојила 

треће место. 
 

Ивана Марковић, наставник 
 

Историја 

На градском такамичењу из историје 

ученици Софија Гагић V1 и Андреј Пап V2 

освојили су прво, а Миа Гвозденовић V2 

друго место. Јелена Томашевић VII3, 

Милош Зекић VII2 и Лука Арсић VI2 

освојили су треће место. 

На републичком такмичењу 22. маја 

2016. Јелена Томашевић и Милош Зекић 

освојили су друго место. 
 

Владо Маријан, наставник
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Изложба о Михаилу Пупину у 

Историјском музеју Србије 

„Добар дан!“, каже вам, чим уђете, 

Михаило Пупин. Стоји пред вама и уводи,  

по ко зна који пут, посетиоце ове изложбе 

у свој живот. Преко 60 ученика наше 

школе и наставнице француског језика 

Живославка Петровић и Оливера Фили-

повић, наставница српског језика мр Маја 

Анђелковић Шегуљев и наставница енглес-

ког језика Марина Луковић, посетили су 

25. фебруара 2016. ову изванредну излож-

бу о Михаилу Пупину у Историјском музеју. 

Изложба је интерактивна, уз друга-

чији, савремени приступ представљању 

музејских експоната и употребу информа-

ционо-комуникационих технологија које су 

децу одушевиле.  

Путовали смо бродом као и Пупин и 

видели из даљине „Кип слободе“, чули 

сирену брода која најављује пристајање у 

њујоршку луку, сликали се са Пупином, 

седели у скамијама, видели актуелне 

чланке у новинама широм света о Пупину. 

Листали смо старе скениране књиге у 

електронском облику, пратили развој 

Пупинових експеримената, посматрали са 

љуљашке свемирски немир и Пупинов 

кратер на Месецу.  

Изложба је изванредно прилагођена 

ученицима. Доказала је да је коришћење 

ИКТ изузетно важно у привлачењу младих 

нашој култури и традицији.  

Захваљујемо се кустосу музеја и 

сарадницима који су ученике стручно упу-

тили у тајне живота овог великог човека. 
 

мр Маја Анђелковић Шегуљев, 

наставник 

Јасминка Петровић и Оштро Перце 

Јасминка Петровић, позната српска 

списатељица била је гост наше школе 11. 

марта 2016. године и учествовала у 

радионицама за ученике другог, седмог и 

осмог разреда у оквиру пројекта Оштро 

Перце. У програму пројекта су три њене 

књиге: Кажи тети „Добар дан“, Ово је 

најстрашнији дан у мом животу и Лето кад 

сам научила да летим.  

Роман Лето кад сам научила да летим 

је проглашена најбољом књигом за децу, 

која је објављена у Србији 2015. године и 

за њу је Јасминки Петровић додељена 

награда Плави чуперак. 

Ауторка је представила збирку прича 

Кажи тети „Добар дан“ ученицима другог 

разреда. Говорила је о настанку књиге, о 

јунацима и њиховим доживљајима, и про-

читала неколико одломака. 

Затим су ђаци имали прилику да 

искажу свој став о прочитаним причама и 

да постављају питања гошћи. 

Деци се свиђају приче, највише због 

смешних доживљаја, али и због могућности 

да нешто науче. Задаци у радионици су 

били да одглуме поједине делове прича, да 

смисле другачији крај и пронађу поуку.  

Другаци су их одушевљено решавали 

и имали још много, много додатних питања 

у вези са овом књигом, али и у вези са 

писањем и професијом писца.  

Књига Лето кад сам научила да летим 

представљена је у радионици за дваде-

сетак ученика седмог и осмог разреда, 

којима се придружило и неколико ђака из 

Основне школе „Светозар Марковић“ и 

њихова наставница српског језика Анђелка 

Танчић. Разговарало се о теми, идеји и 

јунацима романа, проблемима одрастања, 

о прихватању различитости и животу 

младих у Србији и окружењу. Све је то 

помогло ученицима да боље разумеју текст 

и успешно напишу приказе.  

Даље активности у оквиру пројекта 

су упућивање ученика на решавање 

задатака: израда приказа и илустрација 

књига, драматизација појединих делова, 

прављење трејлера, кратких филмова и сл. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Недеља свести о мозгу 

На Дечијем одељењу Библиотеке 

града Београда на Врачару одржане су 

радионице у оквиру едукативне и научно-

популарне манифестације Недеља свести о 

мозгу у којима су учествовали и ученици 

наше школе, 14. и 15. марта 2016. Двоча-

совне радионице су осмислили и водили 

студенти медицине, молекуларне биоло-

гије, педагогије и психологије Београдског 

универзитета и чланови Студентске секци-

је Друштва за неуронауке Србије. Кроз 

бројне активности деца су се упознала са 

одређеним научним чињеницама о функци-

онисању мозга и повезаности мозга и 

чулних сензација, као и са развојем 

стваралаштва и научног погледа на свет. 

Ученици трећег разреда су посматра-

ли препарате под микроскопом, склапали 

су делова тела и унутрашњих органа, 

правили модел мозга од пластелина и 

обликовали неуроне и неуронске мреже. 

Ученици седмог разреда су обновили 

градиво из биологије у вези са нервним 

системом, кроз игру упознали начин на 

који се стварају неуронске везе, колико су 

оне велике и како функционишу. 

Разматрали су како настају рекције на 

одређену информацију и колико је времена 

потребно да се деси. Најинтересантнији 

део је било упознавање са радом апарата 

Human-Human када су практично утврдили 

преношења информација до мишића и 

условњеност њихове реакције. 
 

Слађана Галушка библиотекар 

 

Одрастање 

Радионица за ученике III5 на тему 

Одрастање и промене у пубертету одржана 

је 25. марта 2016. године. Психолог Миља 

Кривокућа је говорила о променама које се 

дешавају у људском телу током пубертета 

и истицала да је то део одрастања и 

сазревања сваког дечака и девојчице. 

Ђаци су пратили и одговарајућу презента-

цију, а у разговор се укључила Татјана 

Перишић, педагог. Порука деци је била да 

о сваком проблему који прати одрастање 

могу да разговарају са родитељима, наста-

вницом, психологом и педагогом.  

Библиотекар Слађана Галушка је 

представила књиге из школске библиотеке 

на тему пубертета и одрастања, а после 

радионице ученици су у библиотеци 

читали неке од тих књига и разговарли о 

њима са библиотекарком и наставницом. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Миља Кривокућа, психолог 

 

 

Радионица 

На папиру где је нацртан човек 

слагали смо људске органе. Онда су нам 

тете са факултета објашњавале шта су 

то неурони и делови мозга и како 

функционишу. Сви смо се задивили јер 

то нисмо пре знали. Све што су нам 

причале видели смо под микроскопом, а 

онда смо правили мале мозгове и 

нервне ћелије. За нас је то било ново и 

веома интресантно и научили смо како 

информације долазе до мозга, да су 

неурони ситни и да не можемо да их 

видимо, а важни су нам јер помоћу њих 

можемо да чујемо и осећамо. Мозак је 

најважнији орган јер прима и преноси 

информације до свих делова тела. 
 

Ученици III3 
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Шумови мора  

У четвртак, 31. марта 2016. године, 

ученици III4, заједно са учитељицама 

Милицом Бановић и Драганом Томанић, 

посетили су галерију Природњачког музеја 

на Малом Калемегдану и изложбу под 

називом „Шумови мора“. 

У галерији су у стакленим витринама 

смештене на стотине егзотичних шкољки, 

морских пужева и главоножаца од којих су 

неки величине и до пола метра. Кроз 

занимљиве приче о схватању, симболици и 

употреби ових драгуља из морских дубина, 

стручно нас је водила кустос музеја. 

Сазнали смо да је човек користио шкољке 

и пужеве као градитељски материјал, 

религиозни симбол и накит. Шкољке су 

неретко биле и инспирација уметника. 

Неке међу њима имају квалитет да у 

својој љуштури чувају шум мора. Имали 

смо прилику да их тог дана прислонимо на 

уво и лично ослушнемо „шумове мора“.  
 

Драгана Томанић, наставник 

 

Краљевство поезије 

У организацији градске општине 

Врачар и позоришта „Атеље 212“ одржана 

је 2. априла 2016. године манифестација 

„Краљевство поезије“, такмичење ученика 

у рецитовању посвећено великану српског 

глумишта Петру Краљу. 

Нашу школу су веома успешно 

представљале четири ученице. Награде су 

освојиле: Даница Арсенијевић V1 и Мина 

Милојевић VII3. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Панда и предузетништво 

Ученици II2 су током марта 2016. са 

својом наставницом Горицом Ивановић 

учествовали на конкурсу, који су поводом 

премијере филма „Кунг фу панда 3“ у 3Д, 

организовали филмска дистрибутерска 

кућа MCF MegaCom Film и Светски фонд за 

природу. Задатак је био да се од 

материјала који штетно утичу на природу 

кроз рециклажу направи панда. 

Ђаци су прво нацртали панду, а затим 

су показали да брину о природи. Донели су 

разне материјале: стари пластични лустер, 

разне фолије и кесе, чепове од флаша, 

гуму. Од лустера су сачинили тело и главу 

панде. Ноге су направљене од кеса за 

смеће, напуњене пластичним кесама и 

фолијом, чепови су постали очи и шапе. 

Уста су настала од гуме, а репић од кеса. 

Одељење II2 је са још два најбоља 

одељења награђено специјалном пројекци-

јом филма „Кунг фу панда 3“, који васпита-

ва и образује децу и одрасле о пандама.  

Ученици II2 су кроз ове активности 

постали прави предузетници - смислили су 

идеју, остварили је и гледали филм. 
 

Горица Ивановић, наставник  
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Међународни дан књиге 

Ученици четвртог и петог разреда и 

библиотекар Слађана Галушка учествовали 

су у програму за обележавање Међунаро-

дног дана дечије књиге, који је одржан у 

Дечјем одељењу Библиотеке града Београ-

да „Растко“ на Врачару 1. априла 2016.  

Програм је био посвећен књизи 

„Чарапокрадице“ Павела Шрута. Зорица 

Илић, преводилац, кроз разговор је 

заинтересовала децу за јунаке књиге и 

њихове авантуре. Следиле су игре у 

тимовима, а онда и изненађење за све 

учеснике - торта у облику чарапе. Ученици 

четвртог разреда наше школе су читали 

овај роман у оквиру пројекта Оштро Перце, 

писали су приказе и илустровали га и 

њихови радови су били део сценографије 

посебно уређене за то вече. 

 

Дружење са песницима 

У сарадњи са Дечијем одељењем 

Библиотеке града Београда „Растко“ на 

Врачару организоване су 15. и 19. априла 

2016. радионице за ученике првог разреда.  

У та два дана пет одељења првака 

присуствовало је промоцији најновије књи-

ге Русије Маринковић „Чик погоди“, 

песничке енциклопедије животиња, у којој 

су песме мешавина загонетки, питалица, 

брзалица и игре речи. Деца су активно 

учествовала у одгонетању, а нарочиту 

пажњу привукле су им илустрације које 

претходе свакој песми и представљају 

неки део дате животиње, говоре о начину 

живота или описују неку особину. Ђаци су 

разговарали са песникињом о писању, а 

могли су да говоре и своје стихове и 

покажу креативност. 

Ученици првог и другог разреда су се 

дружили 31. маја, 1. и 6. јуна 2016. са 

песником Мирославом Кокошаром. Он је 

представио стихове из збирке „Љубав из 

вртића“, али је говорио и друге песме 

блиске савременом детету на тему породи-

це и школе и са благим хумористичким 

призвуком. Ђаци су са интересовањем слу-

шали песме о другарству, првој симпатији, 

о учитељици, о библиотекарки, о родите-

љима, а затим су у разговору са аутором 

сазнали зашто је важно читање, како неко 

постаје писац и где се све крије 

инспирација за писање. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 
 

Посета Танјугу 

Ученици Основне школе „Свети Сава“ 

посетили су Танјуг 21. маја 2016. и после 

тога се нашли на Танјуговом порталу. 

Постали смо вест! Као и увек!  

Госпођа Гордана Тодоровић, марке-

тинг менаџер у Танјугу, организовала је 

новинаре, сниматеље, репортере, уреднике 

и фоторепортере који су нас дочекали са 

много занимљивих прича. Деци су говори-

ли о вестима, новинама, ауторским прави-

ма, фотографији, издањима. Чак су нам 

дозволили да узмемо у руке професиона-

лни фотоапарат од 5-6 хиљада евра. 

Научили смо много о историји 

агенције, новинарском послу, снимању и 

бубицама, о значају слике у тексту и о 

документовању историје. Уживали смо у 

овој изванредној посети. 
 

мр Маја Анђелковић Шегуљев, 

наставник 

http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=223746
http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=223746
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Настава у природи 

Наставу у природи је похађало је 105 

ученика првог разреда у пратњи шест 

учитеља (Бранкица Виторовић, Марија 

Вујовић, Драгана Златић, Светлана Ленаси, 

Невена Радовић и Весна Зец). Боравили 

смо у хотелу „Здрављак“ у Сокобањи од 

18. до 25. маја 2016. године.  

Имали смо три одлична и мотивисана 

рекреатора, који су за децу организовали: 

јутарњу гимнастику, шетње, обилазак 

града и околине, спортске активности и 

забаву у дискотеци у вечерњим сатима. 

Упознали смо се са културно-историјским 

споменицима Сокобање, а посетили смо и 

излетишта: Лептерију, планину Озрен, 

Богородицу у стени, цркву Преображења 

Господњег. Обишли смо летњу позорницу и 

Хајдук Вељкову чесму и видиковац 

Поповица и упознали живи свет околине 

Сокобање у пролеће.  

Такмичили смо се, навијали, трчали и 

надисали се свежег ваздуха. Ученици су 

радили задатке из математике и српског 

језика у наставним листовима и сами се 

оцењивали. Вечери су проводили у песми, 

глуми, рецитовању, плесању, прављењу 

фризура и маскенбалу. Присуствовали смо 

и једној позоришној представи. 

Током наставе у природи остварени 

су циљеви из обавезних и изборних наста-

вних предмета и ваннаставних активности. 

Ученици су непосредним опажањем 

природне средине проширили постојећа и 

стекли нова знања применљива у животу. 

Боравак ученика у природи допринео је и 

њиховој социјализацији, што је од 

нарочите важности, јер се ради о 

ученицима првог разреда.  

 

Разредно веће првог разреда 

 

Настава у природи на Гучеву 

Ученици IV1 и IV2 ишли су у мају 

2016. на наставу у природи на планину 

Гучево. Били смо смештени у одмаралишту 

„Видиковац“, који је име добио по види-

ковцу са погледом на реку Дрину и Босну и 

Херцеговину. У близини је парк са зоо 

вртом, а има и терена за фудбал и 

кошарку. Храна је била веома укусна, а 

најбољи је био пекмез од шљива. 

 

Ишли смо у Тршић и Бању Ковиљачу, 

попели се на врх Гучева и видели Сунчану 

реку. Највише нам се допала Ботаничка 

башта у којој има преко 2000 биљака, а 

међу њима и неке необичне: банана, 

бамбус, зимзелена магнолија, црна зова... 

Тамо живи и гавран који уме да говори.  

Посебно је интересантно било кад смо 

учили да правимо ћилим. Добили смо 

рамове и конце, ткали и нервирали се кад 

погрешимо, а на крају је свако имао свој 

мали ћилим. Увече смо ишли у дискотеку и 

забављали се уз разне игре, од шиз фриза 

до игара без граница. Певали смо, 

глумили, плесали, смејали се... 

Лепо смо се провели и имамо дивне 

успомене. 

Ученици IV2 
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Конкурс Мој град, моја улица  

У свечаној сали Основне школе 

„Свети Сава“ одржан је 19. априла 2016. 

године пригодни програм поводом доделе 

награда ауторима најбољих радова 

пристиглих на Конкурс Мој град, моја 

улица. 

Ученицима, наставницима и бројним 

гостима обратио се Дејан Станковић, 

директор школе, и подсетио да су Конкурс 

за најбољу фотографију и литерарни рад 

организовали Међународни фонд јединства 

православних народа и Дечији руски 

културни клуб у оквиру ОШ „Свети Сава“. 

 

На конкурсу су учествовали ученици 

основних школа из целе Србије у две 

категорије: од првог до четвртог и од петог 

до осмог разреда и послали преко 200 

фотографија и исто толико литерарних 

радова. Жири, састављен од стручњака из 

области ликовног и литерарног ствара-

лаштва и представника организатора, 

одабрао је 19 радова за награде и 21 рад 

за похвале. 

Дејан Станковић и Наталија Коцева, 

представник МФЈПН, доделили су веома 

вредне награде: за прво место у области 

фотографије - фотоапарат, а у области 

литерарног рада лаптоп рачунар. Другона-

грађени су добили таблет, а трећепласи-

рани књигу „Београд, вечити град“. Аутори 

похваљених радова добили су књиге. 

Програм је протекао у ведрој атмо-

сфери, а посебно одушевљено је реаговала 

публика током доделе награде Данилу 

Собољу, ученику осмог разреда школе 

домаћина. Свечаном расположењу допри-

нео је и школски хор са три композиције и 

солиста Василиса Видаковић, ученица 

седмог разреда, која је певала на руском 

језику. 

Маштарије представљају најбоље 

радове у обе категорије. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 
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Мој град, моја улица 

Зовем се Данка Судимац и ученица 

сам шестог разреда Основне школе „Цар 

Константин“ у Нишу.  

Рођена сам 2003. године у Косову 

Пољу у Улици царице Милице. Дакле, мој 

град Косово Поље, једно је мало место 

надомак Приштине. У ствари, кад мало 

боље размислим, имам два града и две 

улице. 

О ком граду и којој улици да пишем, 

кад су ми оба на свој начин подједнако 

драга? У једном сам се родила и живела до 

своје седме године, а у другом сам пошла у 

школу, стекла нове другове и почела да 

живим неким другим, нормалнијим 

животом. Раздвојити та два града и те две 

улице је немогуће, јер су просто игром 

судбине били упућени једно на друго.   

Косово Поље је градић у централном 

Косову. Некада је имао око 20000 

становника, углавном Срба и Албанаца. Ти 

људи, староседеоци, познавали су једни 

друге, поштовали обичаје и били упућени 

једни на друге. По причи мојих родитеља, 

неколико година пре и после рата, све се 

то променило. Страх се увукао у сваку 

кућу, људи су почели да се плаше једни других, комшије се нису познавале, а ноћу су се 

гасила светла и закључавала врата. 

Улица царице Милице у којој сам рођена, преко ноћи је прекрштена у Улицу Мајке 

Терезе. Била је велика и широка, а са сваке стране је имала уређене пешачке стазе. Преко 

ноћи је постала тесна за све, а посебно за нас Србе. Више нисмо могли да се слободно 

крећемо, нарочито ноћу. Наша дечија места за игру морали смо да створимо уз саму зграду 

где смо живели. Врло често су нас вређали, гађали камењем, а ноћу су нас будили пуцњи и 

јаке детонације. Зграда је била једина српска зграда у Косову Пољу, окружена са свих 

страна албанским становништвом које је према нама показивало непријатељство и 

нетрпељивост. Преко ноћи се та наша улица свела на две љуљашке и један кош испред саме 

зграде. Пролазили су дани и године, а ја сам се навикла на те две љуљашке и тај један кош, 

мислила сам да на свету не постоји ништа лепше. 

Због природе посла мог оца, тата је војно лице и добио је место службовања у Нишу, од 

2010. године, живим у Нишу у Рендгеновој улици. Те године сам пошла у први разред. У 

почетку ми је све било чудно. Могла сам слободно да се шетам својом новом улицом, а она 

лепа, као из снова. Мала, асфалтирана улица која води на главну улицу. Са обе стране 

оивичена лепим дрвећем. Из крошњи тог дрвећа се чује цвркут птица и у мојим ушима ствара 

једну лепу музику, музику коју до тада нисам могла да чујем. Пада мрак, а деца су још увек 

на улици и испред зграде, опет, нешто ново за мене. Прва ноћ и наредне ноћи у новом граду 

биле су мирне, без наглих буђења. 

Поново могу да сањам лепе снове. Ујутру устајем наспавана и спремна за школу, 

спремна да научим нешто ново и стекнем нова искуства и пријатеље. У новом граду и новој 

улици растем и сазревам, стичем нова знања и пријатеље, нову симпатију. Живим свој дечији 

сан. Здрава сам и жива, као и сви чланови моје породице. Немамо много, али и то што имамо, 

за нас је довољно. Много ценим и поштујем то што имам и дубоко сам захвална. Можда ме је 

томе научио живот у мом родном граду и мојој првој улици, у Косову Пољу у Царице Милице. 

Из тог разлога ова моја прича говори о два града и две улице. 

Кад боље размислим, све је то један град и једна једносмерна улица, као и наш живот. 

Родимо се, растемо, стварамо и на крају умиремо. На крају се све своди на речи које тата 

често понавља:„Живот је битка коју још нико није добио, али је многи часно губе“. 
 

Данка Судимац VI1, ОШ „Цар Константин“, Ниш 

Нина Жуњић II 
ОШ „Свети Сава“Београд 
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Београд - град снова! 

Никад нисам мислио да ћу 

напустити свој мали родни град на 

северу Русије. Нисам ни сањао да ћу 

живети у древном и чаробном 

Београду, али старији чланови 

породице одлучили су другачије. 

Моје упознавање са белим градом 

започело је у мају 2014. године. 

Србија је у то време била погођена 

јаким поплавама које су плавиле 

села близу Београда, али град ме је 

дочекао са сунчаним осмехом и 

веселим облацима који су се 

огледали у барама. Био сам очаран 

овим древним и истовремено младим 

градом. Желео сам да се зароним у 

њега као у море и да сазнам све 

његове скривене тајне, његову 

историју, да упознам његове становнике и постанем део његове будућности. 

Прва ствар којом сам био очаран је мирис! Мирис Београда! Невероватно, али главни 

град Србије, за разлику од других светских метропола, лепо мирише! Не на прљавштину, 

прашину и бензин, него на свежину пролећа, свежу кафу и свеже пециво! Моје прво 

упознавање са градом било је прилично хаотично. Прво сам обишао Калемегдан и Зоолошки 

врт. Древна тврђава ме је очарала својом тајанственошћу, варљивом јутарњом тишином и 

прекрасним призором са зидина тврђаве. Кад затворите очи и дате машти на вољу, можете да 

замислите претке данашњих Срба који су живели у тврђави, као и животиње које су лутале 

обалом реке поред зидина. Некако ми се чини да мора постојати још и подземни део тврђаве, 

у ком су скривене тајне овог древног места. 

Онда сам кренуо до Храма Светог Саве. Шетао сам Улицом кнеза Михаила, поред Хотела 

„Москва“, „Београђанке“ и Хотела „Славија“. Стално сам се окретао и гледао наоколо, 

одушевљен свим новим и непознатим призорима. Био сам опчињен лепотом старих зграда и 

истовремено тужан због њиховог лошог стања. Храм ме је задивио својом монументалношћу. 

Бојажљиво и опрезно сам ушао унутра, плашећи се да не нарушим светост овог места. Иако 

храм још увек није завршен, у њему се осећају снага и мир, својствени само старим црквама 

и храмовима. У том тренутку нисам знао да ћу бити ђак једне од најбољих школа у Србији, 

која се налази веома близу и носи исто име као и храм. На све стране рачвале су се улице и 

својим старим кућицама и каменим коловозима позивале ме да кренем на ново путовање. 

Следило је упознавање са Црквом Светог Марка, Руском Црквом и парком Ташмајдан и 

вожња новим, „космичким“ трамвајем ка Новом гробљу. Можда ће неко рећи да је чудно ићи 

на екскурзију по гробљу, али за мене је то било веома зањимљиво! На Новом гробљу видео 

сам део историје Београда и Србије - преплитања имена, националности, прича и судбина. 

Сазнао сам да су моји земљаци у директној вези са одбраном града у време Првог и Другог 

светског рата, а историја Русије је слична историји Србије и преплиће се са њом вековима. 

Усхићен сам историјом и лепотом града. Улице, споменици, дрвећа, зграде - све говори 

о величини и трагедији Србије. На многим зградама је видљиво страдање током НАТО 

бомбардовања. Поносан сам што живим у истом граду са људима који су то преживели. Старе 

зграде носе лепоту 19. века, а уз њих су нове модерне вишеспратнице, које не нарушавају 

градску архитектуру. У Београду су чак и графити изванредни! А ноћу осветљење свих 

знаменитости изненађује и отвара нове аспекте града. Дивим се православној духовности 

овог града! Неколико векова Србија и Београд су били под јармом Турске. Али Срби се нису 

одрекли православља. Нису издали своје словенске корене. Кроз векове и потешкоће чували 

су своју веру и ојачали је што доказују, не само многобројне цркве, храмови и манастири, 

него и часови веронауке у школама и српски обичај да славе славу. 

Београд - невероватан, чаробан, непредвидљив и мистериозан град. Живим у њему и 

сваког дана га све више познајем и волим. Надам се да ћу испунити свој сан да откријем све 

тајне овог невероватног града. 
 

Данил Собољ, ОШ „Свети Сава“, Београд (друго место) 

Софија Копривица III2 
ОШ „Свети Сава“Београд 
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Мој Београд - град отвореног срца и чисте душе 

Црквена звона са врха звоника Саборне цркве се разлежу мојом улицом. Пробудила су 

ме. Устајем и погледам у небо, плаво, пространо и високо. Сунчеви зраци су руменилом 

обојили моју улицу, мој град. Насмејан, сунчан и велики - то је мој Београд.  

У ране јутарње сате волим да прошетам улицама мога града. Слушам звук својих корака 

који одзвањају плочником и осећам топлину и велику љубав. Волим мој град, моју улицу. 

Бацим поглед на клупу у Студентском парку на којој сам толико пута седео. У оку ми одраз 

градских фасада окупаних блиставим јутарњим зрацима. Међу крововима старог Београда, 

као вековни чувар, издваја се звоник Саборне цркве. Својим изгледом и погледом ка небу 

она ми указује на узвишену лепоту небеску. Свакога дана широм отвара своја врата да би 

примила све нас и пружила нам спокој, наду и утеху. Осећам мирис тамјана и запаљених 

свећа. Изненада, попут балона од сапунице, распршило се јато голубова који су се уплашили 

од продорног звука звона које позива на молитву. Осећам се блажено, као неми сведок 

једног божанског чина - лепоте цркве. Напуштам ово свето место лаганим корацима. 

Калдрмисаном улицом прилазим највећем и најлепшем парку Београда. 

Ни на једном 

месту у Београду се 

тако не осећају векови 

и величина мога града 

као на Калемегдану. 

Шетајући кроз његове 

стазе, тунеле и мостиће 

осећам мирис тог старог 

времена, средњи век и 

велике битке. Калеме-

гдан воле сликари, 

музичари, поете.  

Пензионери играју 

шах и читају новине. 

Калемегдан је велико 

обданиште пуно деце. 

Калемегдан је место заљубљивања и првих пољубаца. Пролазим поред бројних споменика 

историје и културе, а ту је и чувени „Победник“, симбол Београда. Поглед са Београдске 

тврђаве на ушће реке Саве у реку Дунав је нешто незаборавно и мистично.Видим мостове 

који спајају стари и нови део града.Они не спајају само копно, већ спајају и људе. Показују 

да нема граница и нема препрека које човек не може да премости својом жељом и вољом. 

Раздраган, крећем из парка. Кнез Михаиловом улицом, која је душа мога града, идем ка 

централном тргу. Осећам да сам део града који свима пружа руке и има места за све. Није 

важна раса, вера, боја коже. Сви смо исти и једнако важни. Београд је свет. Привукао ми је 

пажњу улични свирач који је спреман да засвира на својој гитари. Ставио сам нешто ситнине 

у његов црни шешир који је стајао на плочнику. Видео сам захвалност у његовим празним и 

болним очима. И он је део мога града. Мало даље угледао сам Индијанце из далеког Перуа 

који су чести гости мога Београда. Добро знаним звуцима који долазе из доба њихових 

предака, причају нам причу о историји свог народа. Они су вечити путници чији је град негде 

иза хоризонта, далеко, у некој другој земљи... Морам да дођем до Скадарлије, да ослушнем 

њен боемски дух. Улице од калдрме, старе куће и несвакидашња очувана лепота. Застанем. 

Чујем жагор и преплитање мноштва језика туриста који уживају у лепоти и чарима мога 

града. Идем даље. Посматрам људе. Београђани су пријатни и све госте прихватају као да су 

чланови породице. Отворени према сваком странцу увек ће изаћи у сусрет и помоћи у 

невољи. Весео и ведар дух, широк осмех и чврст другарски загрљај - то је мој Београд са 

Београђанима у њему. Удишем ваздух пун познатих мириса, ослушкујем и упијам. Из неког 

разлога волим и мирис прашине који подигну чистачи улица. Осећам да је мом граду срце 

велико до неба. 

Мој Београд заслужује сваку хвалу, сваку лепу реч. Трудим се да сваку слику, сваки 

покрет и звук урежем у своје сећање, да га могу оживети када год то пожелим, ма где у том 

тренутку био. Мој град је отвореног срца и чисте душе и носићу га у себи док сам жив. 
 

Никола Столић VII4, ОШ „Михаило Петровић-Алас“, Београд 

Вељко Плавшић  
ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд 
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Булевар, платани и мој деда 

Постоји једна улица, најдужа у 

нашем граду. Некадашњи Цари-

градски друм, након Другог светског 

рата Булевар револуције, а сада 

поново Булевар краља Александра.  

Повезује центар града са 

приградским насељима. Имам среће 

да је моје детињство везано за ову 

улицу, за део ње који се налази око 

кафане „Липов лад“. У непосредној 

близини се налази и моја школа. 

Кад сам био мањи, плашила ме 

величина булевара, стална гужва, 

река возила која је непрекидно 

текла. У овој улици се могу видети 

велике савремене зграде, као и 

кућице које као да припадају неким 

другим далеким временима. Те куће 

се налазе у заједничким двориштима, 

где живи неколико породица, а 

време као да је стало. Све се то 

некако уклапа и чини Булевар 

другачијим од осталих улица.  

Обележје Булевара су били 

моћни високи платани, стари око 

осамдесет година. Пре неколико 

година је рађена реконструкција и 

они су посечени. Са њима је нестао и 

тунел који су чиниле густе, огромне 

крошње ових стабала. У летњим, 

врелим данима сунчеви зраци су се 

тешко пробијали кроз снажне, зелене 

гране платана. Чинили су Булевар 

лепшим. 

И сад је Булевар леп. Ипак 

проћи ће много година пре него што млади платани достигну величину својих претходника. 

Њихове крошње су још увек мале, тако да дају скромну хладовину током врелих дана. 

Сећам се како је мој деда волео ову улицу. Највећи део свог живота је становао у њој. 

Волео је да прошета његовим тротоарима, оде до пијаце, сретне комшије. Мог брата и мене 

је редовно шетао. Најчешће бисмо се трамвајем спустили до Ташмајдана. Успут би нас 

упознавао са значајним зградама које се налазе у Булевару: Универзитетском библиотеком, 

Техничким факултетом, Главном поштом... Сваки пут би проверио да ли смо запамтили где се 

налазе споменици Вуку Караџићу и Николи Тесли. На Ташу смо највише волели да направимо 

неколико кругова дечјим возом и да се провозамо у аутомобилима - џиповима за децу. 

Обавезно бисмо обишли и Цркву Светог Марка. Нажалост, деда више није са нама, тако да 

нам остају само лепе успомене на заједничке тренутке. 

Булевар је прометна улица, трамваји неуморно пролазе, аутомобили јуре и људи вечито 

некуда журе. И дању и ноћу ова улица има свој живот. Тишине и таме никада на нема. Ноћу 

је добро осветљена, а саобраћај ни тада не недостаје. У овој улици се савремено доба спаја 

са неким старим временима, која су остала у нашим сећањима. Модерне радње су замениле 

некадашње скромне, често неугледне продавнице. Још по нека занатска радња се налази у 

Булевару. Постоје и посластичарнице које се нису мењале већ деценијама.  

Допадају ми се све различитости које припадају мојој улици. Допада ми се и Пети парк, 

који смо пре неколико година успешно одбранили од упорних грађевинара. Допада ми се што 

нисмо у центру града, али лако можемо стићи до њега. 
 

Милутин Којић VII3, ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд (треће место) 

Маша Обрадовић V1  
ОШ „Михаило Петровић Алас“Београд 
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Београд који волим 

Ја се зовем Нина и 

имам 9 година. Живим на 

Чукаричкој падини, у 

близини Аде, али идем у 

школу која се налази у 

центру града, у Авалској 

улици, а и моје баке живе 

близу школе. Волим оба ова 

краја града, и у једном и 

другом имам омиљене 

паркове, места на која волим 

да идем са другарима.  

Мој град није увек исти. 

Мења се и другачије изгледа 

у различитим годишњим 

добима. Најлепши је у 

априлу и мају. Тада је све 

зелено, раздрагано и весело, 

има боја и насмејаних лица 

више него зими. Желим 

сваког дана током зиме што 

више сунца и стално 

размишљам о том веселом 

априлу, када ћу моћи да 

носим кратке рукаве и 

доколенице и играм се у 

дворишту.  

Много волим Врачар и 

плато око Храма, пун деце, 

која јуре на бициклама и 

ролерима. Волим када се 

продају сладоледи и кокице, 

када журим да завршим 

домаће задатке и изађем што 

пре у паркић. 

И на Чукарици имам 

омиљено место, то је парк 

код „браон зграда“, преко 

пута мог улаза. Тамо се 

окупљају деца из насеља и 

много више зеленила, љуља-

шки и клацкалица, него код 

моје школе. Ту се осећам сигурније и сву децу познајем. Кад је време сунчано, играмо се 

разних игара: између две ватре, ластиша, жмурке, а некад понесемо играчке па се на 

слободним клупама играмо њима. Моје другарице Ива, Цока, Теодора и Хелена су различите, 

али увек расположене за игру. 

Волим Београд. Када са мамом, татом и братом отпујујем увек ми после неколико дана 

недостаје. А када се враћам и када се приближавамо кући, увек сам узбуђена и имам као 

неку малу трему. 

Београд су и Калемегдан, и Бранков мост, и Славија, и Мали Мокри Луг, и Кнез 

Михаилова, и Чубура, и Миријево, и Зелени Венац, и Коњарник, али су Београд за мене моји 

насмејани другови из III1 моје школе „Свети Сава“, јер због њих ми је лепо где год да сам. 

Можда је најлепше у дворишту школе на великом одмору или на часу физичког. Тада док 

вичемо, трчимо и уживамо, схватам зашто волимо неко место. То је због људи које на њему 

срећемо и због којих му се радујемо. 

Волим Београд, јер ту живе сви они које волим. 
 

Нина Радан III1, ОШ „Свети Сава“, Београд (треће место) 

Дијана Лаушевић III2 
ОШ „Влада Аксентијевић“ Београд 
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Моје село 

Зовем се Анђела. Имам осам година и живим у Малом Пожаревцу. Моје село се налази у 

широј околини нашег главног града. Неком странцу би можда моје село изгледало као сасвим 

обично место и ја се не бих наљутила на њега, зато што он посматра само својим очима, а ја 

гледам и срцем. Ја волим његове простране воћњаке, прелепа, уређена дворишта, зелене 

цветне ливаде, а највише волим вредне и раздрагане људе мога краја. 

Не могу да се одлучим које годишње доба је најлепше у мом селу. Пролеће увек шири 

дивне мирисе из разбарушених крошања кајсија, јабука и шљива и стидљивих жбунића 

љубичица. Лето трепери на сунцу, док деца уживају у распусту и предивним плодовима које 

су родили они пахуљасти априлски цветови. Жути септембар доноси слатко грожђе и 

кукурузе, а крећу и школске радости. Јесење кише кратко посеју досаду, али убрзо стигну 

зимске чаролије и свуда по белим брежуљцима ничу весела, румена дечија лица, а смех и 

радост одзвањају.   

У мом селу постоје два посебна и жива места. Прво место је моја мала школа, где се 

сваког дана весело скупљамо, дружимо, учимо и маштамо. Школа је за нас широм отворена и 

после наставе када усхићено журимо на шарене састанке фолклорне секције. Тада сви  

уживамо играјући, у дивним ношњама, наше  традиционалне игре и певајући прекрасне 

изворне српске и руске песме. Родитељи који нас увек прате и посматрају изгледају поносно 

и такође уживају. Друго место где је увек мирно и свечано је наша мала бела сеоска 

црквица. Недељом и празницима звук звона окупља наше људе који долазе увек лепо 

обучени, ведри и љубазни. Волим да осетим мирис тамјана, да чујем топле речи нашег 

свештеника и да после дуго у себи понављам мелодије које сам чула из певнице. 

Мислим да је моје детињство у селу лепо. Можда немам кућу у облику дворца или неке 

друге скупе ствари, али имам пуно љубави, уживам у чистој природи, јурим са мојим малим 

псом по дворишту и имам свој омиљени кутак где сваког дана читам неке прелепе дечије 

књиге и сањам да једног дана и сама напишем једну. 

Једном су моји мама и тата разговарали о томе да ли би било боље живети у великом 

граду, а ја сам се растужила и рекла да они никада не могу наћи такво место у коме ћу ја 

имати све што имам и волим у мом селу. 
 

Анђела Стојановић II2, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча (друго место) 

Сара Јаковљевић V 
ОШ „Лаза Лазаревић“ Шабац 
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Moja Батајница 

О, како је леп мој град Београд! Све је у њему лепо и чини ми се не може бити лепше! 

Док је одрастао поред Саве и Дунава, брижно га је чувала планина  Авала. 

Мој град красе људи, паркови, споменици, али и моја улица. У њој сам нов становник, 

баш као што је она нова у Батајници. Нема асфалт, али има душу. По њој могу слободно да 

се крећем, да трчим боса по летњој прашини и да скачем по барама које је киша направила у 

земљи. Јесте да не могу да возим ролере као друга деца, али зато ових дана берем љубичице  

и маслачке, баш тамо где ће једнога дана бити пут. Када падне мрак, играмо се жмурке и 

покушавамо да уловимо погледом звезду падалицу. У јесени се затрпавамо у опало лишће у 

оближњем шумарку и смејемо на сав глас изигравајући шумске становнике. 

А када се родила моја улица, као и свака беба на свету, морала је да добије име. Неко 

се сетио да јој да необичан назив - Официрска колонија. Звучи строго, али знам да она није 

таква и поносим се њеним именом, јер у њој живе многи официри са батајничког  аеродрома. 

Често изнад наших глава пролећу њихови брзи авиони и тешки хеликоптери правећи велику 

галаму. Навикли смо на њих и не плашимо их се, него трчимо на улицу да их што боље 

видимо и обавезно да им машемо. Иако делују застрашујуће, знамо да смо поред њих 

сигурни и да нас чувају. 

Лепота Батајнице огледа се и кроз три њене школама, кошнице из којих свакодневно 

излећу ројеви ђака. Једна од њих је мој  други дом, у ком сам постала богатија за нове 

пријатеље. 

У јулу, кад врело летње сунце угреје панонску равницу, прошетам до Дунава да 

потражим освежење. Тада седнем на мекан песак, умочим ноге у хладну реку и посматрам 

бродове који пролазе. У њима се назиру људи. Замишљам како изгледају и из којих све 

делова света долазе. Осетим да нас Дунав спаја и питам се да ли им се свиђа мој родни крај, 

као што се мени свиђа. 
 

Јана Деспотовић, ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница 

Василија Вијатовић IV1 
ОШ „Свети Сава“Београд 
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Оштро Перце 2015/2016  
 

Пројекат Оштро Перце у сезони 

2015/2016. имао је два важна елемента: 

- подстицање деце на читање и 

развијање креативности, 

- промовисање рада школских 

библиотекара. 

Пројекат је започео Конкурсом за 

најбоље литерарне и ликовне радове на 

тему Зашто волим библиотеку, као део 

акције за промоцију рада школских 

библиотека. 

Основна идеја је била да деца 

представе активности у школској 

библиотеци и покажу колико је рад у 

библиотеци и са школским библиотекаром 

важан за побољшање читалачких навика, 

учење и развијање критичког мишљења и 

креативности.  

Конкурс је успешно реализован током 

новембра и децембра 2015. године, а 

најбољи радови су постављени на веб 

страни Супер учење. 

У наставку пројекта ученици су 

читали књиге, писали о њима и 

илустровали их, а део активности чиниле 

су бројне презентације које је 

организовала ИК „Одисеја“, као и дружење 

ученика са писцем Јасминком Петровић. 
 

Завршни сусрет 

Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2015/2016. одржан је 22. априла 2016. године у 

Основној школи „Свети Сава“ у Београду програмом којим је обележен и Светски дан књиге и 

ауторских права. У свечаној сали су се окупили ученици, библиотекари и наставници из 

школа учесница у пројекту и представници издавачких кућа „Одисеја“ и „Креативни центар“, 

Марија Вукосављевић и Јелена Драгојловић.   

Присутне је поздравила Слађана Галушка, библиотекар у ОШ „Свети Сава“, и говорила 

о важности књига и читања, као и поштовања ауторских права. Подсетила је да се Светски 

дан књиге обележава у част великих писаца као што су Сервантес и Шекспир и да се 2016. 

навршава 400 година од њихове смрти. Затим су Александар Јоковић и Лазар Видић, ученици 

седмог разреда, говорили о животу и делу Шекспира и казивали на енглеском и српском 

језику његове познате стихове: сонет 18 и монолог Хамлета из истоимене трагедије.   

У наставку програма Анђелка 

Танчић, наставник српског језика у 

Основној школи „Светозар Марковић“ 

из Београда, говорила је о току 

пројекта Оштро Перце 2015/2016. и 

улози библиотекара и наставника у 

подстицању децу на читање и 

креативност. 

Потом су ученици прочитали 

најуспешније приказе књига, 

показали су стрип настао на основу 

романа „Рико, Оскар и тајанствене 

сенке“, а представљени су и радови 

ученика млађих разреда школе 

домаћина постављени на паноима. 

Ауторима најбољих радова су 

додељене награде, дипломе и 

похвалнице, а школама захвалнице 

за учешће у пројекту. Скуп је 

завршен позивом ученицима да и 

даље читају и стварају кроз пројекат 

Оштро Перце. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 

Андријана Митрашиновић I1 

Софија Милићевић I1  

http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2015_16/konkurs/
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Оштро Перце у Основној школи „Свети Сава“ 

Пројекат Оштро Перце по први пут је 

реализован у нашој школи током другог 

полугодишта 2015/2016. године и у њему су 

учествовали ђаци свих разреда. Организоване су 

бројне активности за подстицање читања и 

развијање медијске писмености деце: 

- радионице на којима су представљени 

романи Чарапокрадице и Шифра Вавилон за 

ученике четвртог и петог разреда, 

- часови за ученике првог и другог разреда 

на којима су наставници и библиотекар читали 

приче из збирки Луцкаста Лота и Кажи тети 

„Добар дан“ да би сви ђаци имали прилику да се 

упознају са садржајем књига, 

- дружење ученика са писцем Јасминком 

Петровић која је разговарала са ученицима 

другог, седмог и осмог разреда о књигама Кажи 

тети „Добар дан“ и Лето кад сам научила да 

летим, 

- додатне активности за ученике у 

библиотеци на изради приказа. 

После читања и разговара о књигама са 

наставницима и библиотекаром, ђаци су писали 

приказе и илустровали омиљене делове књига. 

Најбољи радови (коментари, илустровани прикази 

и препоруке за читање) презентовани су у сликовници Оштро Перце 2015/2016. Неки су дело 

поједних аутора, а неки су настали кроз тимски рад ученика више одељења. Ови радови се 

налазе и на паноима постављеним у холу испред школске библиотеке. 

У изради илустрација ученици првог разреда су били најбројнији и због тога се сви 

похваљују. Награде су освојили аутори најбољих приказа и илустрација: Ђурђа Торбица II2, 

Нина Мандић III2, као и тим ученика IV2 и IV3. Награде су додељене на завршном сусрету 

пројекта који је одржан 22. априла 2016. године као део програма поводом обележавања 

Светског дана књиге и ауторских права. 

Верујем да ће похвале и награде бити мотивација осталим ученицима да у наредним 

сезонама пројекта учествују и буду још успешнији. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

http://www.superbiblioteka.org.rs/slikovnica/perce
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Кажи тети „Добар дан“ 

Ова књигу је написала Јасминка Петровић 2003. године, а издавач је Креативни центар. 

Она садржи 12 прича, чији су главни јунаци девојчица Јасминка, њени рођаци и 

другови из улице и пас Били. Како сама ауторка каже, то су истините приче о догађајама из 

њеног детињства. Приче су занимљиве и веселе са много смешних ситуација. Највише ми се 

свидела прича Живела учитељица у којој се Јасминка и Зорица играју школе. 

Јасминка као старија жели да увек буде учитељица и каже да је то зато што Зорица не 

зна слова и треба да их научи и да се спреми за полазак у школу. 

Зорица се љути, јер је она увек ђак, али на крају пристаје ако је час физичког. 

Јасминка нам је рекла да је она као мала желела да буде учитељица и да јој је зато та 

игра била веома важна. 

У овој књизи ауторка пише о 

томе како су се деца некада играла. И 

ми се данас играмо истих игара, 

једино што не можемо да се играмо на 

улици као они. За неке игре морамо 

да чекамо да одемо на село где нема 

много аутомобила. 

Књига ми се веома допала, зато 

што су се све догодовштине јунака 

срећно завршиле. 

Препоручујем друговима да је 

читају, јер могу да науче да треба да 

се слажемо са друговима, да не 

будемо себични и да се не свађамо у 

подели улога у играма, него да се 

договарамао. 

 

Ђурђа Торбица II2 
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Доктор Прокторов прдипрах 

Аутор овог романа је Ју Несбе, познати 

норвешки писац, чије су књиге преведене на 50 

језика. 

Роман ми се веома свидео јер је занимљив 

и забаван. Главни јунаци су Буле и Лиса који се 

удружују са доктор Проктором који је измислио 

прдипрах. Тај прашак они користе за 

производњу гласних звукова и за лет у свемир. 

Ово је прича о необичним проналасцима 

доктор Проктора, али и о пријатељству између 

њега и деце. Они заједно побеђују различите 

препреке, спашавају се затвора и испуњавају 

своје жеље. На крају доктор Проктор, који је 

дуго био сам, схвати да мора да потражи своју 

стару љубав и оствари сан. 

Роман сам читала у једном даху, јер је 

савршен и прави роман за децу. 

Волела бих да писац напише и наставак са 

много нових авантура три пријатеља. Ја бих 

овако осмислила корице за ту књигу. 
 

Нина Мандић III3 
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Дан школе 

Обележавање Дана школе обухватило 

је бројне активности током целе седмице, 

од 9. до 13. маја 2016. 

Све је започело 9. маја 2016. доделом 

награда ученицима који су били 

најуспешнији на такмичењима током 

школске 2015/2016. године. Програм за 

ђаке, наставнике и родитеље, одржан је у 

свечаној сали. Прво су се песмом 

представили најбољи певачи који су 

освојили награде на општинском и 

градском такмичењу Златна сирена: Тара 

Лабан IV1, Василиса Видаковић VII1, Олга 

Видић и Магдалена Пајванчић V2. 

Затим је директор школе уручио 

похвалнице и књиге успешним ученицима, 

међу којима је неколико са изванредним 

резултатима на републичким такмичењи-

ма: Данил Собољ је освојио прво место из 

руског језика, Јелена Томашевић и Милош 

Зекић друго место из историје, Јелена 

Томашевић треће место из српског језика, 

а Алекса Сотиров треће место из физике. 

Василиса Видаковић, ученица VII1, 

освојила је прву награду на конкурсу 

Ухвати идеју, коју је организовало 

Удружење пословних жена Србије уз 

подршку Теленор фондације.  

Уследила је свечана прослава Дана 

школе 10. маја. Програм је отворен и 

затворен хором, који води мр Биљана 

Буловић Марић, наставник музичке 

културе. Предивне песме: „Београде“, 

„Девојко мала“, „Химна Светом Сави“, 

увеле су нас у приредбу.  

Александар Јоковић, ученик VII2, 

отпевао је песму „Натали“ са толико 

осећања, да је за тих пет минута очарао 

све присутне.  

Новина у програму је и „Елит денс 

студио“ који у нашој школи обучава децу 

плесу, а води га Катарина Тодоровић.  

Четрдесет учесника изненадило је 

присутне својом бројношћу и освојили 

шармом и плесачким умећем. Преплавили 

су свечану салу у једном тренутку, и то од 

најмањих, ученика првог разреда, који су 

сами на сцени започели кореографију уз 

песму „Counting Stars”, до најстаријих. 

Публику су затекли Њујорк отварањем 

играјући ча-ча-ча.  

Мр Маја Анђелковић Шегуљев при-

премила је са ученицима VII2 и једну 

представу - забавну, кратку и ефектну 

друштвену критику. Представа је на коми-

чан начин указала на савремену појаву да 

се људи одричу свега што представљају 

друштвене мреже, мислећи да ће на тај 

начин учинити себе озбиљнијим. Међутим, 

друштвене мреже су свуда око нас и увек 

смо део њих. 

Чланови Дечијег руског клуба су 

рецитовали песму А. Пушкина и отпевали 

народну песму „Во кузнице“ у пратњи 

руских народних музичких инструмената. 

Ученици млађих разреда су певали на 

енглеском језику песму „Open my lunch 

box“, а ученице V3 су плесале уз песму “My 

Bonny“. 

Активности су настављене 12. маја 

хуманитарним концертом. Пред препуном 

салом наступало је 46 наших ученика од 

првог до осмог разреда који похађају 

музичку школу. Они су изводили дела 

класичне музике на различитим инстру-

ментима: гудачким (виолина, виола и 

контрабас), трзалачким (гитара и харфа) и 

на клавиру. Средства прикупљена на 

концерту су додељена ђацима наше школе 

којима је помоћ потребна. 

На крају недеље, 13. маја, одржана 

су спортска такмичења „Игре без граница“ 

у којима су учествовали ученици пет 

врачарских основних школа. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

мр Маја Анђелковић Шегуљев, 

наставник 
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Осмаци 

Дефиле осмака на Врачару 

Ученици осмог разреда свих врачар-

ских основних школа прославили су 1. јуна 

2016. завршетак основне школе традицио-

налним дефилеом врачарским улицама. 

Осмаци наше школе, обучени у маји-

це светлоплаве боје, у 9 сати су изашли у 

двориште где су их дочекали и поздравили 

ученици осталих разреда. Уследила је 

забава уз музику са расгласа и плес, који 

је достигао врхунац доласком трубача. 

У 10 сати је завршен први део 

прославе и ђаци, предвођени разредним 

старешинама и директором школе и у 

пратњи родитеља и школског обезбеђења, 

кренули су до Црвеног крста. Тамо су се 

окупили сви врачарски осмаци, а онда је 

весела поворка продефиловала Миле-

шевском, Петроградском и Његошевом 

улицом до Цветног трга.  

Председница општине Врачар др 

Тијана Благојевић се обратила ученицима 

и подсетила их да су десета генерација 

која на овај начин обележава малу матуру 

и додала: „Сви знамо колико је то важан 

дан у вашим животима, завршава се 

детињство и својим одлукама постајете део 

света одраслих. У том свету општина 

Врачар ће увек бити са вама да вас 

награди и подржи у успесима. Ми стварамо 

услове и желимо да Врачарци буду увек 

међу најбољима.“ 

Након тога пуштени су букети балона 

у бојама школа, а бенд КП2, састављен од 

младих музичара, забављао је публику 

рокенрол хитовима. Будућим средњошкол-

цима у ђускању су се придружили родите-

љи, наставници, па чак и пролазници!  

После концерта ученици су се 

безбедно вратили у своје школе. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

Ђак генерације – о школи и успеху 

Давно сам схватила да је успех нешто 

чему сви теже, неко жели да буде најле-

пши, неко најпаметнији, неко најугледнији. 

То је била и моја жеља и постала сам 

најбољи ђак. 
 

 

Школу нисам никада доживљавала 

као терет, него као могућност да стекнем 

нова знања. Радознала сам и занимљиво је 

кад учим. За успех није довољно само да 

се научи градиво, него и да се разуме и да 

се примени кад је потребно. 

Такмичења су показала колико сам 

успешна. Освајала сам награде на 

општинском, градском и републичком 

нивоу из више предмета. Кад сам била 

седми разред, освојила сам друго место на 

републичком такмичењу из биологије. 

Биологија је мој омиљени предмет, иако 

волим све природне науке, и верујем да ће 

мој будући позив бити везан за њу. 

У осмом разреду нисам ишла на 

такмичења, осим из српског језика, јер сам 

имала директан пласман на градско захва-

љујући успеху из претходне године. Како 

су укинути бодови са такмичења за упис у 

средњу школу, цела прича је изгубила 

смисао. Мислим да та одлука Министарства 

просвете није добра, јер показује да се не 

цени труд ђака који вредно уче.  

Без обзира на то, и даље верујем да 

су учење и знање важни. Волела бих да 

будем пример другој деци која желе да 

постигну добре резултате у школи, али и у 

будућем позиву. 
 

Ана Хајдар VIII1 
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Креативна чаролија 

Ђаци наше школе су учествовали на 

наградном конкурсу 12. Међународног 

фестивала дечијег стваралаштва „Креати-

вна Чаролија“ 2016. у више категорија и 

постигли велики успех. 

Ово је фестивал дечјег филмског, 

драмског, литерарног и ликовног стварала-

штва који организују Удружење грађана 

„Креатива - креативно образовање“, уз 

подршку Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Министарства 

културе, општине Мионица, Издавачке 

куће „Клет“, „Водa-Водe“, Хотела „Врујци“ 

и Месне заједнице Врујци. 

На ликовном конкурсу на којем је 

пристигло преко две хиљаде ликовних 

радова на тему Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима похваљени су 

радови ученика I2 Милице Јевтовић и 

Милана Јевђенијевића. 

На литерарном конкурсу са истом 

темом освојили су похвале ученици III1: 

Павле Туркмановић, Исидора Бајић, Мила 

Тодорић и Андреа Игњатовић. 

У школском листу представљамо 

похваљене радове, али и још неке који су 

послати на конкурс. 
 

Марија Вујовић и Данијела Ардолић, 

 наставници

 

Срце се нема да се има, срце се има да се даје 

Срце је мало и свако га има 

у грудима стоји и дневно се бори 

пумпа и куца и живот нам даје 

без њега нико не може да траје. 
 

Тик- так, тик- так 

каже нам оно из часа у час 

и подсећа сваког  

каква срећа чека нас. 
 

Срце је прво што мама чује 

и пре него што  

своје чедо узме у наручје. 
 

Срце је облик познат свима 

и деца га радо поклањају другима. 

Цртеже своје њиме красе 

да тако своју љубав нагласе. 
 

Али срце има улогу своју 

и никада не воли да губи у боју. 

Само не зна себе да спасе 

и само у пратњи избегаве поразе. 
 

Зато срце пратњу тражи, 

а надасве воли да нагласи; 

да љубав не може опстати 

уколико га други не прихвати 
 

Срце своју половину има 

и увек тражи да дели са другима. 

Оно свако осећање прима 

и увек нам својим ритмом каже шта има. 
 

Срце воли да даје и да прима 

и не воли да узнемирава. 

Зато девојчице и дечаци, знајте, 

срце своје поклањајте!  

 

Андреа Игњатовић III1 

Милица Јефтовић I2 

Милан Јевђенијевић I2 
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Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима 

Срце је симбол љубави. Оно означава 

осећања која могу бити и пријатна и 

непријатна. Баш због тих непријатних, 

срце морамо да чувамо, али понекад може-

мо и да га некоме дамо, да се жртвујемо за 

другога, да помогнемо некоме или да 

имамо поверења у некога. Наравно, ако 

очекујемо да неко нама да своје срце, 

морамо да будемо спремни да учинимо 

исто. Када одлучимо да некоме дамо своје 

срце, морамо да знамо да тој особи можемо 

да верујемо, јер ако погрешимо, разочара-

ћемо се, а онда ће нам бити тешко да 

некоме поново отворимо срце. 

Веома је важно да нам срце буде 

добро да бисмо били срећни. Али да бисмо 

то остварили, срце треба да поделимо са 

другима. 

Исидора Бајић III1 

 

Срце се нема да се има,  

срце се има да се даје свима 

Љубав је кад неко некога воли. 

Људима много значи љубав, јер када 

некога воле и неко воли њих, онда су 

срећнији, нежнији и бољи. 

У срцу чувамо све што осећамо. Оно 

је симбол бескрајне и искрене љубави, 

која расте када бринемо о неком, помаже-

мо и волимо. Сви се лепо осећају кад неко 

њих воли. Деци много значи родитељска 

љубав. Она им даје сигурност и утеху. Тако 

расту у добре и племените људе. Када су 

вољена, у њиховим срцима ће увек бити 

довољно љубави и разумевања за све: 

маму, тату, тетку, бабу, пријатеље, кућне 

љубимце, усамљене, тужне...  

Љубав је неизмерива. Она свет чини 

лепшим и бољим и зато треба да се 

волимо. 

Петар Милановић III1 

 

Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима 

Био једном један дечак који се 

звао Милош. Имао је плаву 

коврџаву косу и браон очи. Тај 

дечак ни са ким није волео неком 

да помаже; све што је имао није 

делио са другима и гледао је само 

себе. Једног дана када је кренуо у 

школу, мама му је за ужину 

спаковала све што он највише воли: 

сендвич са сиром и шунком, јабуку, 

мандарину, чипс, чоколадице и 

његов омиљени сок од поморанџе. 

Његова другарица Маша је 

ужину заборавила код куће, па кад 

је био велики одмор замолила је Милоша да јој да мало од своје ужине. Милош се на то 

окренуо и рекао: „Да ли си ти полудела?! Никада ти не бих дао ни трунчицу, камоли пола 

ужине“. Маша је тужно кренула даље, а Милош сасвим задовољан, настави да ужива у 

укусној храни и соку. Уколико би неко имао сличан предлог, Милош би викао на њега и 

урадио исто што и Маши – одбио би да дели или помогне.  

После неколико дана Милошево одељење је ишло у парк да на часу природе и друштва 

посматра промене у природи. Милош се замислио и није слушао наставницу како говори куда 

да иду. Није пазио и није гледао испред себе, па је упао у рупу и није могао да изађе из ње. 

Маша је добра девојчица и када је видела шта се десило, позвала је остале ђаке да јој 

помогну да изваде Милоша из огромне блатњаве рупе. Касније се Милош, блатњав и са 

модрицама, обратио Маши: „Машо, не би требало да ми помажеш, посебно због тога што сам 

био безобразан према теби“. Маша је одговорила: „Само да знаш да ја нисам злопамтило, а и 

волим да помажем, посебно пријатељима у невољи“. 

Милошу је било драго што су он и Маша постали пријатељи и обећао је, не само Маши, 

већ и друговима, да ће убудуће делити и помагати другима. И заиста, од тог дана је 

поштовао обећање, а успут је схватио важну лекцију коју није заборавио: Није срце да се 

има, већ је срце да се даје свима. 

Мила Тодорић III1 
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Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима 

Мораш бити добар друг, 

да обрнеш среће круг, 

Да делиш ужину са свима 

и да не гледаш ко шта има. 

 

Љубав не можеда се купи 

на кило или два, 

Него се стиче у клупи, 

то ти кажем ја. 

 

Када те нешто мучи 

и имаш бригу и тугу, 

И више ти се не учи, 

све то  кажи другу. 

 

Другарство је као ваздух 

који дишеш, 

Са другом се играш, 

учиш и пишеш. 

 

Без другарства и љубави 

не можеш да живиш, 

Ко има оба, 

треба да му се дивиш. 
 

Нина Радан III1 
 

Срце се нема да се има, 

 срце се има да се даје свима 

Љубав је као пролећни дан, 

љубав је као најлепши сан, 

љубав је лептир на цвету, 

љубав је мамин осмех, 

и када те дотакне птица у лету. 

 

Љубав је зубор малог потока, 

љубав је роса у зеленој трави, 

љубав је татин загрљај прави, 

љубав је сто све то мени прија, 

а највећа љубав је  

кад се смеје цела моја фамилија. 

 

Тамара Милић III1 

Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима 
 

Да не будем никад сам, 

желим срце да вам дам. 

Да осетим радост већу 

морам другом дати срећу! 

Своју љубав ја сам дао, 

да не будем никад зао. 

Није срце да се има, 

него да се даје свима! 
 

Павле Туркмановић III1 

 

 

 

Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима 
 

Љубав је магична реч коју свако од нас има. 

Љубав је у срцу даје се и прима. 

Када некога волиш ти си богат јако, 

а када тебе неко воли још богатији си тако. 

Зато љубав негуј, као мало дете 

и поклањај је свима од главе до пете. 
 

Вук Борчић III1 

 

 

 

Ученици III5 

Соња Прековић I5 
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Победнички пехар 

Ученици II2 и наставница 

Горица Ивановић су послали снимак 

представе „Ко се игра тај се воли“, 

на драмски конкурс „Креативна 

Чаролија“. Изабрани су да са још 

шест школских трупа учествују у 

финалном делу такмичења у Бањи 

Врујци 28. маја 2016. године. Тада 

су освојили прво место и пехар за 

најбољу позоришну представу. 

 

Горица Ивановић, наставник 
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Учимо стране језике 

 

Наши ученици се руководе изреком 

„Колико језика знаш - толико вредиш“ и 

непрестано проширују и обогаћују позна-

вање страних језика. Учествују у радиони-

цама и пројектима на страним језицима и 

посебно на школским приредбама. 

У другом броју школског листа ђаци 

представљају занимљивости Лондона и 

Париза кроз текст и слику, а Јулија 

Даниловић пише о активностима у Руском 

дечијем клубу. 

 

Марина Луковић, наставник 

 

London 

There are some facts about London that everybody knows. Everybody knows it’s the capital 

of the UK, and that it’s the leading global city. However, there are some less known interesting 

facts about London.  

London’s infrastructure includes many buildings famous worldwide, like Big Ben. But, did you 

know that it’s real name is not Big Ben? Yes, Its official name is The Clock Tower. Big Ben is just a 

nickname commonly used by people. The London Eye is a popular tourist atraction.For 

superstitious reasons, out of 32 capsules in it, the capsule number 13 is left out. While building 

the London Underground, (underground railway, tramway and bus system) the Victorian 

Churchmen warned against 

building it claiming the noise 

of the trains would ’disturb 

the Devil’. 

The city of London has 

many roads and railways. It’s 

important to stay conected in 

such a populous and big city, 

and it is very serious, but 

there are some fun stuff 

about them. On the railway 

station of Sloane Square the 

tunnel above the rails carries 

the river Westbourne, one of 

London’s lost rivers. There is 

also a mystery about a 

phantom bus. Last spotted in 

1990, the phantom number 

seven bus appeared in 

Cambridge Gardens at 1.15 

am. People reported the bus 

driving towards them in the 

middle of the road, with no 

lights and no one at the 

wheel. Convinced they were 

about to collide with the bus, 

drivers would often swerve 

out of the way, only to look 

back and find the bus 

vanished without a trace. The 

phantom bus has even claimed the lives of some, most notably in 1934 when a car burst into 

flames at the exact spot the bus was regularly sighted.  

In the great fire of London, one of the biggest catastrophes in its history, 80,000 homes 

were destroyed, but only six people died. 

Winston Churchill was a very important person in the history of England and he made right 

choices to increase the country’s prosperity, but if anyone had a problem, they could just call 

Winston, because in the early 1950s his number was in the phone book! 
 

Лазар Видић VII2 

Нина Кнежевић и Вања Стевановић VIII1 
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Париз, главни град Француске 

Добродошли у Француску! 

Париз је град пун историјских споменика који нам причају о славној прошлости 

Француске. Ту су катедрала Нотре-Дам, чији су витражи веома чувени и највећи и најлепши 

трг у Паризу, Трг слободе. У његовом средишту је обелиск донет из Египта и две фонтане. 

Лувр је један од најважнијих музеја света и у њему су најлепше статуе и најпознатије 

уметничке слике из свих земаља свих епоха. Шонзелизе је најлепша авенија у Паризу, на 

чијем су крају Трг звезда и Тријумфална капија. У Пантеону су сахрањени великани 

Француске. Симбол Париза је Ајфелов торањ. 

Желела бих да одем у Париз да бих уживала у његовим знаменитостима. Обожавам 

француске песме: Последњи плес, Шонзелизе и певачице Индилу и Заз. Француска кухиња је 

позната у свету, сви су чули за: кроасан, сир, вино, багет, печени кромпир, сенф, мајонез... 

Француски језик је језик који учимо у школи. Иако је тежак, ми га волимо, јер 

представља језик љубави и дипломатије. Припада породици романских језика и може се чути 

у 157 земаља у свету. Пођите са мном! Доживећете многа изненађења! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, capitale de la France 

Bienvenus en France! 

Paris est une ville pleine de monuments historiques qui parlent du glorieux passé de la 
France. Cʼest la cathédrale Notre- Dame de Paris. Dont les vitraux sont très célèbres. Cʼest la plus 

grande et la plus belle place de Paris, la Place de la Concorde. Au millieu se trouvent un obélisquе, 
apporté dʼÉgypte, et deux grandes fontaines. Cʼest le Louvre, un des principaux musées du 

monde; il renferme les plus belles statues et les plus célèbres peintures de tous les pays et de 

toutes les époques. Les Champs- Élyées sont la plus belle avenue de Paris au bout de cette 
avenue se trouve la Place de lʼÉtoile  avec lʼArc de Triomphe. Au Panthéon sont enterrés les 

grands hommes de France. Le symbole de Paris est la tour Eiffel. 

Je voudrais visiter Paris pour admirer ses curiòsités. Jʼadore les chansons francaises,surtout 

La dernière danse et Champs Elysées, la cuisine et la culture. Mes chanteuses préférées sont Zaz 
et Indila. Jʼaime les croissants, les fromages, les vins francais, la bagette...  

La langue francaise est la langue de lʼamour et de la diplomatie. Dans le monde, 90 millions 

de personnes parlent francais. Dans plus de 157 pays on parle la langue que nous apprenons. 

Venez avec moi! Vous aurez beaucoup de suprises! 

Нина Кнежевић и Вања Стевановић VIII1 

Нина Кнежевић и Вања Стевановић VIII1 



30 Маштарије 
 

Дечији руски културни клуб 

У овом броју Маштарија настављамо 

причу о веома успешним активностима 

Дечијег руског културног клуба који ради у 

ОШ „Свети Сава“. 

У фебруару 2016. група ученика 

првог и другог разреда је снимила филм 

„Азбука са животињама“, у којем су 

показали како су савладали руску азбуку. 

www.youtube.com/watch?v=kFjrQ0dR--4. 

Старији ученици снимили су филм 

посвећен 90-годишњици најпознатије 

дечије руске песњикиње Агније Барто. 

Филм-концерт чине казивања њених 

стихова, извођења дечијих песама руских 

композитора и балетске игре. Филм је на 

www.youtube.com/watch?v=2yGjtciQI0o. 

У програму су учествовали и чланови 

Руског клуба из других школа, као и у 

снимању филма о Сергеју Јесењину на 

руском језику који обилује рецитацијама и 

романсама, а садржи и видео снимке 

песника. Погледајте прилог на страни 

www.youtube.com/watch?v=IKvOG46V8sM. 

У просторијама Клуба деца су 11. 

марта 2016. прославила руски традици-

онални празник Масленица, који се слави 

последње седмице пре почетка Великог 

поста. Током те недеље у Русији се пеку 

палачинке, певају се и играју народне 

песме и игре и иде се у госте на 

палачинке. Последњег дана пали се велика 

лутка од сламе у знак опраштања од зиме, 

а након тога сваки човек моли за опроштај 

да би ушао у пост са чистом савешћу. 

Деца су јела руске палачинке и 

суски, пила руски црни чај уз самовар, а 

после су играли народне игре Дударј и Циз 

и веселили се на прави руски начин.  

На дан почетка пролећа и право-

славног празника Сороки, посвећеног 40 

Севастијским мученицима, 22. марта, у 

Клубу су ђаци правили традиционалне 

лутке од конца. Бела лутка је симбол зиме, 

црвена је симбол пролећа, а преплетени 

бело-црвени конац, који њих уједињује, 

симболизује равнодневницу. Обе лутке 

каче се на гране дрвећа и тиме се призива 

пролеће. Осим тога пеку се питице од теста 

и такође каче на дрвеће. 

 

 

Наш клуб је освојио неколико првих 

награда на Међународној олимпијади „ЛИК 

России - 2016“, одржаној 29. априла у 

Руској школи при Амбасади Русије у 

Србији. Награђен је други филм o Сергеју 

Јесењину, који је снимљен на руском 

језику. Ленка Кипријановић VII2 добила 

прву награду за извођење романсе „Не 

жалею, не зову, не плачу“ С. Јесењина, а 

Василиса Видаковић VII1 награду за 

вокално мајсторство у извођењу романсе 

"Клен ты мой опавший" С. Јесењина. 

Награђен је и филм „Русская азбука“ у 

којем су приказани руски сувенири и 

производи народне радиности у руском 

азбучном редоследу. 

У Руском дому је по први пут одржано 

свечано матурско вече за матуранте Руске 

школе при Амбасади Русије 25. маја 2016. 

Том догађају су присуствовали многобројни 

високи гости и матуранти претходних 

генерација, од 1943. (први емигранати) и 

до оних из 1991. године, који су се 

вратили у Србију као специјалисти и раде 

у разним структурама. 

Организатор и водитељ била је Јулија 

Даниловић - руководилац нашег Руског 

дечијег клуба.  

http://www.youtube.com/watch?v=kFjrQ0dR--4
http://www.youtube.com/watch?v=2yGjtciQI0o
http://www.youtube.com/watch?v=IKvOG46V8sM


 Маштарије 31 
 

 

 

 

Александра Мосуровић V1 је отворила 

вече свирањем на клавиру дела Моцарта и 

Шопена. Теодора Мишић II3, Михаило 

Матовић V2 и Лука Боровић V1 су отпевали 

на руском прерађену песму Ђ. Марјановића 

„Ночным Белградом“ уз коју су плесали и 

покровитељ вечери, жена амбасадора 

Русије Н. Чепурина, и директор Руског 

дома Н. Кушченкова. Наступ наше деце 

одушевио је све присутне. 

На Међународни дан заштите деце 1. 

јуна, чланови клуба су посетили изложбу 

дечијих слика у Руском дому „Фестивал 

дечијег стваралаштва“, коју је организова-

ла Светска уметничка фондација уз 

подршку представништва Россотрудниче-

ства у Београду. Ликовне радове младих 

ученика руских дечијих школа сликарства 

представио је руски уметник и дизајнер, 

Владимир Виноградов. Он је за посетиоце 

одржао мастер клас радионицу сликања 

животиња. Деца су се упознала са техни-

кама сликарства и открила много новог и 

занимљивог, а њихови радови су се нашли 

међу осталим на изложби. 

Школска година је завршена руском 

чајанком са укусним руским послужењем и 

веселим руским играма. 

За наредну школску годину планирају 

се: излет у септембру, учешће на другом 

фестивалу руских хорова у октобру, као и 

припремање позоришних представа по 

комадима руских писаца. Позивамо све 

који желе да нам се придруже! Биће врло 

занимљиво! Очекујемо нове чланове! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУССКИЙ 

КЛУБ!!! 
 

Јулија Даниловић,  

Руски дечији културни клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Руском дому у Београду поводом 

Дана заштите деце, 1. јуна 2016. године, 

била сам на изложби дечијих радова, 

коју је отворио познати руски сликар 

Владимир Виноградов. Он нам је после 

изложбе одржао час сликања. Позвани 

су ученици наше школе који похађају 

Руски дечији клуб. Са нама је била и 

наша наставница Јулија Даниловић која 

нас често води у Руски дом на 

позоришне представе, филмске проје-

кције и изложбе.  

Сликар Владимир Виноградов 

показао нам је неке технике сликарства. 

Било је врло занимљиво. Сви наши 

радови су били изложени у Великој сали 

Руског дома. Баш сам се лепо провела. 
 

Нађа Рацић III4 
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Професионална оријентација 

Професионални развој ученика у 

нашој школи подстиче се кроз наставни 

рад на редовним часовима и на часовима 

одељењске заједнице, а нарочито проје-

ктом „Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу“ за ученике 

седмог и осмог разреда. Овај пројекат се 

реализује кроз петофазни модел, односно 

кроз пет корака до доношења одлуке: 

самоспознаја, информисање о занима-

њима, могућности школовања, реални 

сусрети и одлука о избору занимања. 

Циљ пројекта је подстицање развоја 

личности ученика и оспособљавање за 

доношење ваљане одлуке о избору даљег 

образвања и занимања, као и развоја кљу-

чних компетенција за живот, планирањем 

каријере и укључивањем у свет рада кроз 

активно учење организовањем радионица, 

манифестација и реалних сусрета.  

Програм је остварен интеграцијом у 

све наставне предмете, а посебно кроз 

грађанско васпитање и часове одељењске 

заједнице. 

Активности су реализовали чланови 

Тима: одељењске старешине седмог и ос-

мог разреда Оливера Филиповић (коорди-

натор), Јелена Ивановски, Ивана Марко-

вић, Слађана Томић, Александра Бошко-

вић, наставник грађанског васпитања 

Живославка Петровић, наставник техни-

чког и информатичког образовања Јасми-

нка Ристић и психолог Миља Кривокућа. 

У пројекат су укључени и родитељи 

ученика у свим фазама реализације.  

Информације о средњим школама и 

одређеним занимањима ученици су добили 

кроз реалне сусрете са експертима, посете 

средњим школама и сајмовима образовања 

и посете различитим манифестацијама, 

изложбама и предузећима. 

Посебно је интересантна била 

Трибина занимања родитеља, одржана у 

марту 2016. на којој су о гости били Милан 

Париводић, правник, адвокат и професор, 

Зорана Кипријановић, аниматор цртаних 

филмова од пластелина, Брана Радовић, 

фармацеут и С. Пантазис, стоматолог.  

Ђаци од петог до осмог разреда су 

посетили Сајам образовања средњих 

стручних школа у Дому омладине 29. 

марта, а ученици шестог и осмог разреда 

Сајам образовања у Општини Врачар 11. 

априла 2016. 

Током другог полугодишта ученицима 

шестог, седмог и осмог разреда програм 

рада су представиле Рачунарска гимназија 

и Гимназија Сингидунум. Специјални гост 

је био Марко Стојановић, који је извео 

монодраму „Шта тело говори о нама“ и 

показао улогу невербалне комуникације: 

шта говор тела казује о карактеру (какав 

је неко као друг, или пословни партнер) и 

нашим осећањима. Ученици су се упознали 

са смеровима, образовним профилима и 

начином уписа током посета Четрнаестој 

београдској гимназији, Средњој школи 

„Комтрејд“ и Хидрометеоролошкој школи. 

Део активности из овог пројекта 

прожима се са пројектом Предузетништво: 

Базар пазар, учешће на такмичењима и 

присуство радионицама. Ученици седмог и 

осмог разреда су учествовали на градском 

такмичењу у предузетништву. Василиса 

Видаковић је освојила прву награду на 

конкурсу Ухвати идеју, коју је органи-

зовало Удружење пословних жена Србије. 

Циљ је био развијање предузетничког духа 

код девојчица седмог и осмог разреда 

основне школе. Ученице седмог разреда су 

присуствовале радионици Женско преду-

зетништво у Општини Врачар.  

Током школске године ђаци су 

посетили су изложбе посвећене Надежди 

Петровић и Михаилу Пупину. Веома је 

важна и посета Танјугу, током које су се 

ученици упознали са људима различитих 

занимања у једној новинарској кући: 

новинарима, сниматељима, репортерима, 

уредницима, фоторепортерима итд. Они су 

деци говорили о томе како настају вести, 

како поштовати ауторска права, како се 

израђују фотографије и новине.  

Психолог је за ученике осмог разреда 

организовао психолошко тестирање и 

саветовање и предавање „Како одабрати 

средњу школу“. 
 

Оливера Филиповић, наставник 

Ђаци и наставници испред Танјуга 
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Звездани детектив 

Пируета и Млечни пут - прича из збирке Звездани детективи 

Деа је жмиркала у кревету. Лутке поред кревета увелико су се сунчале широм 

отворених очију. Штрафте светлости провлачиле су се кроз косу сирене. Данас је генерална 

проба за представу.  

– Мама, где ми је костим за балет? Знам да је био на корпи са играчкама.  

Нагла се над корпу од прућа, још увек напола у кревету и претура по играчкама, не 

знајући да јој је мама већ спаковала опрему за представу.  

– У ружичастом ранцу, стиже одговор из кухиње са мирисом препеченог хлеба. 

– А где ми је ранац? 

– У орману. 

– Као да је то лако – у орману! Деа креће у потрагу отварајући редом поља 

непрегледних полица уз звуке клизећих точкића. 

– Па, у ходнику, злато! 

– А где је ходник? 

Девојчица враголасто стоји у ходнику са костимом у рукама, али не намерава да 

прекине омиљену игру питалица са мамом. Овог пута ће ићи до краја. Све док мама буде 

знала одговоре. 

– У нашем стану, па није ваљда код комшије? 

– Знам, стан је у згради, зграда у нашем граду, наш град у Србији, а Србија је у Европи, 

или ће бар бити ускоро. Мене мучи наша планета. Где она стоји? 

– Она никада не стоји, врти се баш као ти када на балету правиш пируету. И као када 

ти гледаш у публику, она мало гледа у Сунце, мало у сцену иза себе. Да, успут неуморно 

обилази око Сунца, милијардама година по једној истој стази.  

– Нешто ми говори да и Сунце помало игра балет, зар не? 

Деа провирује из ходника у кухињу кријући костим иза леђа. 

– Велика је то представа, Деице. Замисли милијарде звезда, и Сунце међу њима, како у 

светлосном вртлогу плешу око средишта звезданог града. И успут, све до једне, праве сјајне 

пируете.  

– Хеј, па звезде су балерине! Ја сам звезда, је л’ да мама? 

– Звездо мамина, хлади ти се чај. 

– Звездани град, звездани градови! Хоћу да обиђем све до једног, мама! Само ми реци 

где се они налазе!   

Деа је у мислима већ била у неком од њих. Мама је са своје утабане стазе од судопере 

до шпорета повремено бацала поглед ка столици за храњење у којој је мало мусаво створење 

елегантно имитирало сестрине покрете руку. 

– У сваком од нас, помало – замишљено ће мама. Као светлуцави вилински прах. Као 

космичко ткиво. Као светлећа душа свемира. Као... Шта би са костимом за балет? 

– А, костим. Нашла сам га. Зар не видиш да једем сендвич? 

Деа је попила чај и изашла из куће са  ружичастим ранцем. Једна њена нечујна пируета 

на представи те вечери својим светлуцањем заувек је оставила беличаст траг на небу. Наш 

Млечни пут. 

Наташа Станић, наставник 

Николина Дабовић VII3  
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Ученици - ствараоци 

За овај број школског листа ђаци 

пишу о посети музејима, школском животу 

и учењу. Замишљају како би се понашали 

када би се бавили професијом наставника. 

Посебан део рубрике чине одлични 

литерарни и ликовни радови ученика III2. 

Такође, представљамо и цртеже и 

песме неколико првака. Надамо се да ће 

они постати стални сарадници Маштарија и 

охрабрити другаре из осталих одељења да 

се прикључе редакцији. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

 

Зашто волим музичку школу 

Моја прва музичка искуства била су 

са пет година у Музичкој радионици „Мари 

Мари“. Учили смо брзалице, тактирања, о 

инструментима, писали песмице, за њих 

компоновали музику, свирали, певали, 

снимали песме у студију, гостовали на 

телевизији, учествовали на хуманитарним 

концертима, снимали спотове и на крају 

издали CD са дечјим песмама. То је 

развојни пут довољан да пожелим још 

озбиљније музичко образовање.  

У Основној школи „Свети Сава“, у 

којој сам пети разред, имам огромну 

подршку наставнице Биљане Буловић у 

оквиру активности Хор и оркестар, па сам учествовала на такмичењима у Руском дому, 

разним приредбама у нашој школи, а освојила сам и треће место на општинском такмичењу 

из музичке културе и то је моја прва и најдража награда у основној школи.   

Ученик сам и трећег разреда Музичке школе „Петар Коњовић“ у Београду. Свирам један 

врло цењен инструмент, зове се клавир. Одувек сам волела музику која се изводи на 

клавиру, а сада имам срећу да и сама изучавам и свирам и то веома успешно. Два пута 

недељно имам редовне часове клавира и солфеђа. На солфеђу изучавам много тога 

занимљивог што кроз основну школу не бих сазнала и овај предмет ми помаже да лакше 

савладам препреке у току вежбања и свирања клавира. 

Сваког дана код куће додатно вежбам још два сата. По доласку из школе, одмах учим 

да читам композицију, или усвиравам леву па десну руку. Највише волим кад спојим свирање 

обе руке у једну мелодију, тад је најлакше свирати, али и најкомплетније. А у другом 

планираном сату најчешће пред спавање, такође вежбам, али тада свирам композиције из 

задовољства па то често могу да буду неке вежбе из музичког уџбеника или неке лакше 

композиције које свирају моји вршњаци. Од првог разреда свирам сложеније композиције 

предвиђене за старије разреде и са њима излазим на такмичење. Добила сам много првих 

награда на школским, републичким и међународним такмичењима. Слободна сам на 

наступима и немам трему захваљујући професорки Драгани која је одличан професор. 

Поред јавних часова, разноразних успешних такмичења, хуманитарних концерата, 

наступала сам на разним свечаностима на којима сам представљала школу, имала сам и два 

врло интересантна искуства. Била сам клавирска пратња младим балетским групама на 

неколико концерата и фестивала, па је овај спој живе музике и покрета још више обогатио 

мој живот. Прошле године сам имала срећу да месец дана будем део једне дечије 

филхармоније на Каспијском језеру у граду Бакуу. Тамо је професорка говорила на руском, 

енглеском и азербејџанском језику, а ја сам схватила да ми никада неће бити битно у којој 

сам земљи и којим језиком мештани говоре, док будемо говорили језиком музике – сваки 

кутак ове Земље биће мој нови музички дом. Због свега овога музику сам још више заволела. 

Маштам о томе да ускоро и ја знам толико тога да могу сама да компонујем и свирам 

своје композиције. Волела бих да ова моја љубав ка музици и прича препуна успеха и сјајних 

успомена, буде инспирација свим другарима да што пре крену да истражују како би 

пронашли свој таленат и подршка свим другарима који вредно уче као ја. 
 
 

Александра Мосуровић V1 

Ученици - ствараоци 

Ивана Миланов 
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Ноћ музеја 

Да ли сте били у Музеју Николе Тесле? У „Ноћи музеја“ мислила сам да је прави 

тренутак да посетим овај музеј и упознам боље Теслин живот и рад. 

Музеј Николе Тесле је смештен у центру Београда. Зграда музеја је имала различите 

намене све до 5. децембра 1952. године, када је званично постала његов музеј. 

На улазу у музеј постављене су фотографије из различитих периода Теслиног живота. 

Њима почиње прича о овом изузетном проналазачу.   

Уз његове личне ствари: штап, шешир, путну торбу, ту су и крштеница, свеодчанства из 

школе и пасош којим је путовао у Њујорк. Централни зид красе слике његове родне куће, 

православне цркве у којој је његов отац био свештеник, а у витринама су признања која су 

Тесли исказали Ајнштајн, Рендген, Пупин, Армстронг и многи други познати научници и 

проналазачи. Дописивао се са Марком Твеном (читали сте „Тома Сојера“, зар не?), Џорџом 

Вашингтоном, америчким председником, Јованом Јовановићем Змајем. 

У трећој просторији налази се урна са Теслиним пепелом у позлаћеној кугли. Зашто 

кугли? Сетите се лекције из математике о лопти… Све остале просторије испуњене су 

Теслиним проналасцима од ротирајућег металног јајета, двофазног генератора који струјом 

коју производи исписује осветљено име Јована Јовановића Змаја. 

Уз сва признања која су му додељена, највеће је оно додељено посмртно 1960. године. 

Одлуком комисије у целом свету мерна јединица магнетне индукције добија име Тесла, чиме 

је тесла увршћена међу мерне јединице које су добиле назив према највећим светским 

проналазачима, као што су волт, ампер, келвин и многи други. 

На самом крају исписане су речи америчког проналазача Армстронга: „Свет ће још дуго 

морати да чека на ум раван Теслином по стваралачким могућностима и по богатству маште.“ 

 

Лара Милојевић V3 

Музеј „Зептер“   

Изабрала сам да посетим музеј 

„Зептер“ у Улици кнеза Михаила. Музеј је 

велики и простран. Има много слика које 

су лепо распоређене. Има подрум, 

приземље и два спрата. Моја омиљена 

слика, у ствари слика која ми се највише 

свидела, налази се у приземљу.То је 

слика Љубе Поповића Les signes du 

déluge (у преводу: „Знаци поплава“). 

Ова слика ми се свидела јер у њој 

има много детаља.Велика је (2m x 1,5m). 

Рађена је техником која се зове уље на 

платну. Чини ми се као да је негде пазио 

на детаље, а негде је брзо и насумично 

повлачио линије. По ивицама слике су 

тамне боје, а у средини има дивних, 

шарених, светлијих нијанси. Мотив слике је неки замишљени град са много боја кроз који 

протиче нека река. Њиме лутају људи и духови. Као да су Рај, Пакао и Земља спојени у 

једно. Слика има три дубине и три нивоа. Доњи тј. први ниво је Земља, тј. људски свет. На 

другом је Рај, а на трећем је Пакао. Када гледам ову слику осећам се пријатно и задивљена 

сам. Волим када видим пуно боја, јер то значи да је сликар добар, користи много боја и зна 

да влада њима. За мене је добар сликар „господар боја“. Волела бих много да ова слика виси 

на зиду моје собе и да је видим сваког јутра када устанем. Била бих срећна. Кустос у 

галерији и мој тата су се шалили са мном да сам изабрала најскупљу слику, али то мени није 

важно. Они ми кажу да Љуба Поповић баш и не слика веселе слике и да је мрачан сликар, 

али мени то тако не делује. Нисам сигурна ни да је превод слике добар. 

Пре него што сам кренула у галерију, направила сам списак питања која ћу себи 

поставити испред слике, написала сам их у свеску и оставила простор за одговоре. Дивно сам 

се осећала у галерији када сам села на оно лепо табуренце, отворила свеску и почела да 

пишем, све време гледајући у слику. Лепо је бити у тишини међу сликама. 
 

Тиса Радосављевић VI2 

Миа Пешић VII2 
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Празници 

Са нестрпљењем сам бројала дане и сате до нове године. Увече 31. децембра мама, 

тата, моја сестар и ја кренули смо у Крушевац, где су нас чекале баке и деке и рођаци. Под 

окићеном јелком већ су били поклони. Тета то увек лепо организује. Овог пута за мене је 

била спремна луткица Елса и њен мали Олаф, управо оно што сам желела. У пакетићу су се 

нашле и лего коцке, предивна мајица и сукња и посебно изненађење – термос. 

За дочек смо сви били весели, а моја мала сестра нас је забављала својом игром. 

Наредних дана, као да је знао да тако треба, почео је да пада снег. Санке и клиско су 

били спремни. 

На оближњем брду се по читав дан чула дечија граја. Нико није осећао хладноћу, јер је 

било забавно. Дека, Тара и ја смо направили снешка, сликали се у снегу, грудвали се... 

Онда су почеле припреме за Божић. Тетка ме је замолила да јој помогнем у украшавању 

торте, па смо заједно направиле ремек дело. Следећег дана Тара и ја смо биле положајници, 

а кад смо ломили чесницу она је пронашла новчић. 

Брзо је прошло десет дана, али је било довољно празновања. Ужелела сам се својих 

другова, учитељице и школе. Једва чекам да са њима поделим лепе утиске. 

Соња Бабић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доживљај који ћу памтити 

Нашe животe чине разни догађаји, неки су весели и срећни, а неки су несрећни и 

тужни. За дочек Нове 2016. године десио се један веома посебан догађај који ће ми остати у 

сећању. 

Тог дана сам са родитељима и сестром Александром ишла код баке и деке да узмемо 

пакетиће којe су нам припремили. Иза кеса које су биле испод јелке налазило се још нешто. 

То је био један кавез, а у њему предивно маче. Александра и ја смо биле веома срећне, јер 

смо одувек желеле да имамо мачку као кућног љубимца. Била је женка и назвали смо је 

Луна. Чим је дошла у наш стан почела је да трчи, да се сакрива, да бежи и лудира се, а ми 

смо се је све време јурили и мазили и хтели да се играмо са њом. Разумем Луну што се тако 

понашала. Још је била мала и по први пут код нас и била је уплашена. 

Луна је од тада доста порасла, навикла се и опустила. Верујем да нас воли као и ми њу. 
 

Кристина Дивац III2 

Анастасија Симић III2 
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Драга личност 

Постоји много особа које искрено волим, јер ја волим људе. Али посебно место у мом 

срцу заузима моја млађа сестра. Толико сам је желела и ишчекивала и мој се живот потпуно 

променио откад је она дошла свет. 

Радујем се сваком јутру јер знам да ће ме дочекати њене крупне сањиве окице и 

несташни чуперак косе. Она је паметна, занимљива и дружељубива. Само њено присуство ме 

чини срећном, па ми је тешко кад смо раздвојене. Понекад је несташна, али је уствари 

велика умиљата маза. Кад не обраћам пажњу на њу, дође и седне ми у крило, а ја због ње 

остављам све. Невероватно је како једно тако мало биће уме да пружи подршку. Кад ме мама 

и тата грде, почне да плаче и да ме грли. Иако још не уме да говори, јасно показује да је на 

мојој страни. Сигурна сам да ћу у њој увек имати најбољег пријатеља. Захвална сам мами и 

тати што је она са нама. 

Соња Бабић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мој отац 

Мој драги отац. Кад год размишљам о њему облију ме топла осећања. Он је за мене 

најлепши човек на свету. Има црну несташну косу и насмејане светлосмеђе очи. Висок је и 

згодан и поносна сам што је баш он мој тата. Увек је весео и ведар, уредан и дотеран и 

милина га је гледати и слушати.  

Он је добар и благ човек и тешко га је наљутити, мада се то мојој сестри и мени 

понекад деси. Позитиван је и за сваки проблем уме да нађе решење, па га често питам за 

савет. Има много обавеза, али се труди да што више времена проведе са породицом. Мами 

помаже у кућним пословима, а секу свакод дана води у вртић и доводи кући. Чита много 

књига и паметан је и кад разговара са другима, сви га пажљиво слушају. 

Волим кад недељом идемо на Авалу, или шетамо по Калемегдану, кад идемо код њега 

на факултет или останемо код куће и играмо пикадо. Често заједно гледамо Ђоковића и 

навијамо да победи противника. 

Мој тата је мој узор. Желим да једног дана постанем слична њему: племенита, паметна, 

успешна, сналажљива, брижна и нежна. 

Петра Грујичић III2 

Алекса Сотиров VI3 
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Моја занимљива авантура 

Једног пролећног дана моји другови Ања, Теа, Вања и Леа и ја кренули смо у обилазак 

шуме. Била је прекрасна, пуна прелепих биљака и новорођених животиња. Одједном, како то 

бива у пролеће, сиви облаци су се брзо накупили и почео је пљусак.  

Виделе смо пећину и пожуриле ка њој да се склонимо од кише. Нашле смо гомилу 

грања унутра и пошто нам је одећа била мокра, запалиле смо ватру да се угрејемо и 

осушимо. Кад се ватра угасила, постало је мрачно и страшно. Сетила сам да можемо да 

направимо бакље од преосталог дрвета. Онда смо пошли у обилазак пећине. Дуго смо ходали 

док нисмо видели неку светлост. То је било велико језеро које је обасјавао сунчев зрак кроз 

пукотине на своду пећине. Одједном смо чули неко завијање. Пратили смо звук и дошли до 

рупе у којој се налазио један уплашени пас. Извукли смо га одатле, а он нам је испричао 

како је тамо доспео. 

„Здраво, ја сам Гери. Мој власник се лоше опходио према мени па сам побегао. Дошао 

сам у пећину и док сам пролазио поред једног пања, видео сам велико чудовиште. Бежао сам 

и сакрио се у ову рупу. Кад сам био уверио да је чудовиште отишло, пробао сам да изађем из 

рупе, али сам схватио да не могу. Од тада чекам да ме неко спаси.“  

Биле смо радознале и замолиле Герија да нас одведе до места где је видео чудовиште. 

Дошли смо до пања и кад је Гери стао иза њега, поново је видео чудовиште. Било је јасно да 

Гери није баш бистар, јер је то била само његова сенка. Ми смо се смејали и рекли му да се 

не плаши.  

Изашли смо из пећине и вратили се кућама. Сада имамо новог пријатеља – пса Герија. 

 

Кристина Дивац III2 

Пролеће 

Пролеће је дошло  

све је процветало. 

Радости нашој нема краја 

свуда се чује дечија граја. 

Малена ластавица Каћа 

Са далеког југа се враћа 

Чуда природе се нижу, 

лепоте пролећа нам стижу. 

Из зимског сна медведи се буде, 

излазе из пећине и помало се чуде. 

Шарена маца озарена лица 

јуче је добила свог првог клинца. 

И сунце на небу је сјајно 

све је свима нама бајно. 

Јер пролеће је дошло, 

јер пролеће је стигло. 
 

Кристина Дивац III2 

 

 

Ученици I2 су писали песме за 

литерарни конкурс „Златни лептир“ на 

тему Природа и човекова околина, а у част 

Десанке Максимовић. Ника Петровић је 

освојила другу награду. 

 

Природа и човекова околина 

Човек чува природу  

да би му све дала. 

Чувањем се захваљује: 

Природо, хвала теби, хвала! 
 

Павле Петровић I2 

 

Пролећне боје 

Пролеће је пуно боја  

жарких као сунца. 

Ја сам срећна и весела,  

као и све куце. 

Зелена, жута, црвена 

то су боје лепе 

у пролеће цветају  

као и шаргарепе. 

 

Ника Петровић I2 

Тодор Бојовић III2 
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Моја мама 

Све маме су посебне. Свако 

дете воли своју маму. Она му значи 

више од свега на свету. Већина 

мајки је добра, брижна, срећна и 

расположена за игру. Свака 

највише воли своје дете. 

Моја мама се зове Татјана. Има 

дугу смеђe-плаву косу, сиво-плаве 

очи и дуге руке којима ме грли. 

Она обавља разне послове у 

кући; слаже веш, пере судове и сл. 

Највише брине о мени и 

Александри; води рачуна да имамо 

све што нам је потребно, да 

урадимо и научимо све за школу и 

спрема ручак за нас: шницле, 

кроасане, кексиће, мафине, 

палачинке... 

Тата је задужен за забаву, а 

мама за учење и мажење. Помаже 

сестри и мени у учењу. Кад не 

знамо задатке, које смо радиле сто 

пута мало виче. У последње време 

нас спрема за такмичења. Све 

успехе у школи постигла сам 

захваљујући овом раду са мамом. 

Мама се шали са нама и шале 

су увек смешне. Увече, док је тата 

још за рачунаром, волим да одем у 

кревет поред маме и ту спавам, 

онда дође и Александра. Ми волимо 

кад нас мама мази. 

Иако понекад виче, волим 

своју маму највише на свету. 

 

Кристина Дивац III2 

 

Моја мама 

Кад размишљам o мами, као да отпловим у свет љубави, доброте и мира. Моја дивна 

мама, најдивнија особа на свету, зове се Ана. 

Има равну светлосмеђу косу која се на сунцу пресијава у разним нијансама. Њене 

светлозелене очи пуне су доброте, а ведро насмејано лице улепшава сваки, па и 

најсуморнији, дан. Њене руке могу да скувају најукуснију храну, да одсвирају нежне 

мелодије на клавиру и да ме врло чврсто загрле кад нешто није у реду. 

Моја мама је увек љубазна, насмејана и ведра. Добар је саветник. Учи ме да се лепо 

понашам, да све људе волим једнако, да не будем себична и још много тога. Брижна је и 

стара се за све. Врло је племенита и нежна. Вредна је и никад се не жали да има превише 

посла. 

Иако има много обавеза, користи сваки слободни тренутак да га проведе са нама. Секи 

помаже у писању слова и цртању, тати лепо испегла кошуље за посао, а мени помаже у 

учењу за основну и музичку школу. Много волим кад заједно шетамо и певамо песме: „До, 

до, шта је то?“, „Деда Мразе“... Такође волим и кад идемо у Чубурски парк и тамо се љуљамо 

клацкамо, или играмо у песку. Дивни су тренуци и кад останемо код куће и играмо 

друштвене игре као што су: саобраћајна гужва, рециклажа, монопол, Body game. 

Мени најдража особа на целом свету је моја мама. 

Петра Грујичић III2 

Кристина Дивац III2 
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Сањала сам 

Снови су јединствене слике у нашој глави. Наша машта ствара све ове снове какви год 

да су. Кошмари који су свима познати обично настају када се у стварности много уплашимо, 

па се преко ноћи у сну ствара још страшнија слика. Да не бисмо имали кошмаре, треба у 

стварности да се што више смејемо и радујемо и онда ћемо имати лепе и веселе снове. 

Мој омиљени ресторан брзе хране је „Мек“. Због тога сам сањала да постоји „Мек свет 

забаве“. Тамо се налазила сва моја омиљена храна из Мека, само у различитим облицима и 

величинама. Веома ми се свидео велики ролеркостер са чоколадним сладоледом који је свуда 

прштао. Скакала сам по џиновским бургерима као да су трамболине. Забављала сам се у 

лавиринту помфрита. Оргомни комади кромпира били су збијени један уз други у дугачким 

ходницима кроз које сам пролазила тражећи излаз.   

Највише су ми се свидели велики комади похованог меса чикн мекнугетс у облику 

бродића. Могла сам да седнем на њих и да се возим по реци милк шејка. Неколико пута сам 

ишла на све вожње, а најбоље је што 

сам сву храну могла да једем – и 

сладолед и помфрит и моје омиљене 

нугетсе. Добро је што се храна стално 

обнављала, па сам јела колико сам 

хтела. Баш сам уживала. 

Одједном, видела сам своју собу. 

Мама ме је будила за школу. Била сам 

тужна кад сам схватила да је Мек свет 

само мој сан. 
 

Кристина Дивац III2 

 
 

Кад бих ја била професор 

Већ нам је познато да су 

наставници људи који нас уче у 

школи. Без њих ми не бисмо имали ни 

половину знања које сад имамо. 

Међутим, стварно често размишљам о 

томе како би изгледало да се нађем у 

тој улози. 

Иако би се скоро сваки ученик 

сложио са тим да наставници не треба 

да питају толико много, и да 

контролни не би требало да буду 

често, када бих била наставник, 

волела бих да форсирам и терам децу 

да уче мој предмет. Сваког дана бих 

питала бар једног ученика и држала 

бих се строгих критеријума. 

Контролни задаци би били 

ненормално тешки само са једим 

познатим задатком. Када бих имала прилику да одредим ко ће са ким да седи, никада не бих 

стављала оне који су заљубљени или најбољи пријатељи, већ би једно поред другог седели 

они који се не воле. Тиме бих добила мир и тишину на часу. Не бих имала „миљенике“ и сви 

би ми били исти. Када бих затекла некога да користи телефон на часу, одузела бих му га и 

однела код разредног старешине. Обраћала бих пажњу на све што на часу није дозвољено и 

све преступе бих строго кажњавала. Потрудила бих се да будем добар наставник, у смислу да 

моји часови деци буду занимљиви и да стварно нешто науче. Направила бих „баланс“ између 

доброг и лошег на мом часу. Понекада бих се и нашалила са ученицима. 

Ипак, када мало боље размислим, закључим да мени не одговара рад у било каквој 

школској установи. Лепо је док размишљам како би све то изгледало, али тај посао не би 

одговарао мојој личности, а на основу онога што би се на мојим часовима дешавало, мислим 

да ни ученици не би били задовољни. 

Нина Секуловић, VIII2 

Ученици III5 
 



 Маштарије 41 
 

Кад бих била професор 

Сваки ученик има лепа и ружна сећања на своје професоре. Наше бабе и деде се жале 

на то шта су они радили у школи и колико, као и наши родитељи. А опет, кад се неко од нас 

пожали на тешко градиво или на неки неправедни поступак професора, обично као одговор 

добију: „Хајде,шта се жалиш ту, знаш ли како је мени било?“ 

Наши професори су се исто тако жалили и исто нису волели школу, као ни ми сад. Али, 

изгледа као да забораве на своје некадашње школске муке од тренутка кад се запосле као 

професори. Ја бих пре радила у основној него у средњој школи.  

У основној школи децу треба мотивисати за учење, помоћи им да развијају знатижељу 

усмерити их на прави пут учења. Трудила бих се да јасно испредајем лекцију и да покажем 

шта треба да се научи из књиге, тј. шта је најважније. 

Наравно, шалила бих се са ђацима, али им не бих допуштала да „дивљају“ на часу. 

Контролни не би били много тешки и увек бих их најављивала на време. Мање добре ученике 

бих покушала да мотивишем, подстакнем и помогнем им. Рецимо, одговара ученик са 

јединицама и зна за тројку и види се да се баш потрудио. Дала бих му четворку, ради 

мотивације. Или, ако је заиста научио за четворку, не бих му дала тројку због јединица од 

раније. 

Добре и вредне бих 

похвалила с времена на време, 

али бих се на часу фокусирала 

на горе ученике. Покушала бих 

да схвате да желим да им 

помогнем и заиста мислим да 

бих успела барем једног лошег 

ученика да заинтересујем за 

предмет који предајем. Али, ако 

би се понашали непримерено, 

дала бих им контролни, нена-

јављени. 

Чак бих и волела да 

предајем у основној школи иако 

је то захтеван и напоран посао, 

јер волим рад са децом и имам 

стрпљења за то. 

 

Марта Кречковић 

 

Кад бих ја била професорка 

Професор је особа која се бави предавањем одређеног предмета у основној, средњој 

школи или на факултету. Кад бих ја хтела да будем професорка, изабрала бих да будем 

професорка енглеског језика. 

Постоје многи разлози за то. Најбитнији разлог је то што ми је матерњи језик енглески и 

могу свакодневно да га усавршавам код куће. Рођена у Америци и то не би било тешко. 

Трудила бих се да организујем своје часове да буду што занимљивији, пошто деца знање 

лакше усвајају кроз забаву. Како је комуникација са децом веома битна, трудила бих се да 

успоставим контакт са сваким дететом понаособ. Сваки час треба прилагодити ученицима у 

зависности од тога које су њихове могућности и начини учења. Покушала бих да уводим 

иновације у настави. Часовима би присуствовале различите особе које би другачијим 

наставним методама заинтересовале децу. Знамо да би се тиме смањио број недовоњних 

оцена и постигла већа успешност у настави. Да би се деци пробудило интересовање, 

потребно је да посећују што више радионица. Уз све то, домаћи задатак не би био толико 

обиман. 

Посао професора је врло напоран и захтеван, јер поред образовања, он има и васпитну 

улогу у животу детета. Ако се све то узме у обзир, професор има важну улогу у животу 

сваког детета и због тога ја желим да будем професор, да бих и ја могла да будем део 

њихових живота. 

Емилија Џејн Урошевић 

Соња Бајић III2 
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Школски психолог 

Школски психолог се бави различитим аспектима образовног процеса, а најважнији је 

пружање подршке целовитом развоју ученика. То подразумева саветодавни и превентивни 

рад са децом кроз индивидуална и групна саветовања, предавања и радионице. 

Психолог има значајну улогу и у едукацији родитеља и наставника у вези са 

индивидуалним и развојним потребама деце и адекватним начинима реаговања ради 

превенције или решавања конкретних проблема. Такође, помаже наставницима да осмисле 

различите методе и начине рада на часу како би ученици што квалитетније усвајали знања и 

вештине, у складу са својим индивидуалним и развојним карактеристикама. 

Осим тога, сарађује са различитим установама, учествује у планирању и организацији 

рада школе, реализује истраживања и организује стручно усавршавања за наставнике итд. 

У школском листу говоримо о пубертету и одрастању. Уз кратку причу о могућим 

проблемима, прочитајте и савете и препоруке за ученике и родитеље. 
 

 

Пубертет, одрастање 
и однос према себи 

Уласком деце у период 

пубертета почиње и њихова 

појачана забринутост за 

промене које се дешавају са 

њиховим телом. То је период 

када се и појачано обраћа 

пажња на мишљење вршња-

ка и непосредне околине. 

Тада деца постепено изгра-

ђују властити идентитет уз 

константно преиспитивање 

слике о себи, чији је важан 

део доживљај властитог 

физичког изгледа. Девојчице 

и дечаци почињу више да 

обраћају пажњу једни на 

друге, али и на то како их 

њихови другови и другарице 

доживљавају, шта мисле о 

њима и како коментаришу 

њихов изглед.  

Поред тога однос 

родитеља према властитом 

физичком изгледу, прихвата-

ње или неприхватање истог 

представља модел понашања 

за децу. Додатни отежава-

јући фактор јесте и начин на 

који се у медијима пласира 

однос према телу, физичком 

изгледу и стандардима лепо-

те. Слике девојака и млади-

ћа које виђамо у новинама 

или на телевизији су често 

идеализоване и нереалне и 

представљају стандард који 

се често намеће од стране 

модне индустрије. Поруке 

које се на тај начин шаљу 

девојчицама и дечацима 

јесу: 

„Само ако си лепа/леп 

вредиш“, „ Само ако лепо 

изгледаш други ће те 

прихватити“, „Мораш у 

сваком тренутку да изгледаш 

лепо и дотерано“, „Мораш да 

будеш савршена“, „Волеће те 

само ако добро изгледаш“ 

итд.  

Међутим, у стварном 

животу не постоји нешто што 

бисмо могли да сматрамо 

савршеним и 99% онога што 

се види у медијима је 

компјутерски обрађено, што 

значи да није реално.  

Некада оваква врста 

„притиска“ утиче и на то да 

девојчице и дечаци поред 

израженог незадовољства 

својим изгледом почињу да 

држе ригорозне дијете и да 

некотролисано вежбају. 

То могу бити знакови 

развитка неког од пореме-

ћаја исхране (анорексије, 

булимије итд.). Као што смо 

већ поменули, утицај поро-

дице (тј. родитеља) је битан 

за изградњу самопоуздања, 

прихватања себе са свим 

врлинама и манама, сигур-

ност или несигурност. 

Телесно незадовољство 

је повезано са ниским 

самопуздањем и страхом од 

одбацивања од стране 

других. То нам само указује 

на значај који непосредна 

околина (родитељи, браћа и 

сестре, вршњаци) може да 

има када је у питању 

прихватање себе и задо-

вољство физичким изгледом. 
 

Миља Кривокућа, 

психолог
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Препоруке за родитеље 

 Отворено разговарајте са децом о томе како 

себе доживљавају и помозите им да увиде 

своје квалитете.  

 Усмерите их на целовитост њихове личности 

која подразумева много више од физичког 

изгледа. 

 Помозите им да увиде да неки детаљи или 

делови тела који им се не допадају не 

умањују њихов општи шарм или лепоту. 

 Не шалите се на рачун њиховог физичког 

изгледа.  

 Водите рачуна какве вербалне и невербалне 

поруке шаљете када је у питању ваше 

задовољство сопственим изгледом. 

 Водите рачуна не само о ономе што кажете 

већ и о невербалним порукама које шаљете 

деци, а у вези са темом (став тела, израз 

лица, начин на који нешто кажете). 

 Не постављајте ригидне захтеве у вези са 

облачењем и личним стилом. 

 Не критикујете их ако проводе превише 

времена испред огледала или се сређују. 

 Оснажите их да не морају увек да се допадну 

другима и да буду прихваћени. 

 

Препоруке за дечаке и девојчице 

 Не постоји идеална девојчица или дечак, сви 

ми имамо добре и лоше особине како физичке 

тако и менталне. 

 У периоду пубертета твоје тело се мења и то је 

нормално, нормалне су и промене у тежини 

које се повремено јављају. 

 Без обзира на детаље на твом телу који ти 

сметају или ти се не допадају покушај да 

препознаш шта је то код тебе што је посебно, 

што је лепо, што ти се допада. 

 Не постоји општи стандард лепоте, он је 

променљив и зависи од културе до културе, од 

особе до особе. Нешто што се некоме свиђа не 

значи да мора да се допадне и другоме. 

 Твоји пријатељи и блиске особе ће те волети и 

прихватати таквог/у какав/а јеси. 

 Не мораш да се допадаш свима или већини. 

 Имаш право да се разликујеш и да имаш свој 

лични стил. 

 Без обзира на то како изгледаш или на то у 

чему си добар/а или лош/а ти једанко вредиш 

као и свако друго дете. 

 Уколико мислиш да те незадовољство 

физичким изгледом превише омета и 

опетерећује слободно разговарај са неком 

особом од поверења о свом проблему. 

 Води рачуна о исхрани јер је то важно и због 

здравља, бави се спортом али умерено. 
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Читам, па шта ? 

На општинском и градском нивоу 

такмичења Читам, па шта? нашу школу су 

представљале: Ђурђа Торбица, Кристина 

Дивац, Јана Бајовић, Уна Глигоријевић и 

Катарина Пајић. Оне су писале приказе и 

илустовале романе и збирке прича.  

Њихови литерарни и ликовни радови 

постављени су на веб страни пројекта 

http://citampasta.rs/, а објављујемо их и у 

Маштаријама. 

 

Слађана Галушка, библиотекар

 

 

 

Овако је то било 

Књига „Овако је то било“ је збирка прича настала 

2010. године, а написао је Бранко Стевановић. Он је рођен 

1966. у Бачкој Тополи, а живи и ради у Београду. 

Ово је занимљива и необична књига, духовито писана 

са засебним причама које у једну целину повезује 

заједничка тема - детињство.  

Писац се директно обраћа читаоцу стварајући 

блискост са њим и сваком од нас лично поручује да је 

детињство чаробно и да треба да уживамо у њему. У књизи 

има лепих мисли, као да су пословице, које нам 

објашњавају како треба да се боримо у животу. 

Најинтересантнија прича је „Декин лет“. Таман кад 

помислимо да се писац шали са нама, он открива да је Дека 

име папагаја, а не мамин отац.  

Књигу сам прочитала у једном даху, у почетку ми је 

било мало неразумљиво, али после неког времена уживала 

сам у свакој причи. 

Препоручујем је свим друговима, а мислим да би била занимљива и одраслима. 
 

Катарина Пајић IV2 

Књиге и читање 

http://citampasta.rs/
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Доживљаји мачка Тоше 

Плашим се паса, а мачке не волим због опасних шапа и очију које светле у мраку. Ипак 

читам књигу „Доживљаји мачка Тоше“ и дружим се са њеним јунацима у необичним 

догодовштинама. 

Прича путује поред реке. У џаку мачак, магарац вуче кола, а деда Триша тражи вир у 

који ће бацити свог неваљалог Тошу. А неваљао је јер је појео чичину сланину и џигерицу. 

Ја сам учесник авантуре. Крадом се увлачим у џак. Слушам како куца срце уплашеног мачка. 

Осећам језу његовог тела. Сазнала сам да је мачак сналажљив, паметан и да гаји љубав 

према чичи. Путујући тако дружина је стигла до крчме „Три магарца“. Тада долази до великог 

заплета када деда губи мачка, јури Месец и  пише оглас. За то време мачак је на вашару где 

сусреће миша Пророка, пса Шарова и газда Брку. На вашару бели миш је ушао у џак. 

Изненађена сам да га мачак није појео. Из њихове приче схватила сам да су они пријатељи. 

Мачак је на њиви, Триша у потрази, мишија скупштина бира војводу, а миш Пророк је 

забринут за мачка. Он га налази у Бркиној кући где виси на конопцу и покушава да дохвати 

сланину. 

Миш је ослободио Тошу и пса Шарова. Тада настаје невиђена јурњава. Јурећи пса и 

мачка Брка је набасао на медведа који му једе кукуруз са њиве. Тоша и Шаров беже. Пут их 

води поред реке до млина. Стајала сам иза млина и посматрала како се Триша обрадовао 

мачку. Његове очи биле су радосне, а брк му се смешкао. Приредио је гозбу у мачкову част. 

Живот се вратио у нормалу. Дани су пролазили поред млина где ужива весела дружина. 

Излазим из ове приче. Допада ми се што пријатељи опраштају један другом, што је 

љубав победила и што нико није усамљен. Највише ме је насмејало када су крчмар и чича 

Триша јурили Месец. Била сам тужна због Трише када је изгубио мачка. Пресрећна сам што 

сам прочитала једну узбудљиву, занимљиву и смешну књигу, која ми је помогла да научим 

много више о пријатељству и о љубави према животињама. У њој се описују авантуре 

животиња и њихово понашање. Теме у причама се разликују, ликови се мењају као и 

простор. Ипак, приче су повезане јер и деда и мачак желе да живе заједно. 

Топло препоручујем ову књигу вршњацима, јер је поучна. Научила ме је да је самоћа 

тешка. Важно је увек и свуда имати пријатеље. Удомићу једно куче и бринућу се о њему. 
 

Јана Бајовић III2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Јана Бајовић III2 
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Прича о Таталији 

Ово је прича о дечаку чија је мама у другом стању. Његови укућани и пријатељи су 

веома срећни што ће ускоро добити новог члана, али не и он. Сви су посвећени припремама 

за бебу и у свој тој гужви помало су занемарили дечака. Једино се његова бебиситерка Цеца 

играла са њим. 

Кад се родила млађа сестра, дечак је био љубоморан и помало љут, па уместо да је зове 

Наталија, прозвао је Таталија. Правио је разне несташлуке, причао јапански и бирао ружне 

ствари за бебу. Беба се мало разболела и онда је њен брат био тужан. Помислио је да је 

добила жутицу зато што је он бирао жуту одећу за њу. Њему је тад било жао и почео да 

брине и воли своју сестру. 

Писац нам поручује да се свако старије дете осећа чудно кад добије брата или сестру. 

Мени се ова прича допала, подсетила ме на дане када се родио мој брат. Тада сам била 

љубоморна и љута. Сада много волим свог брата, а кад се родио мислила сам да је 

упропастио мој живот. 

Ово је књига и за децу и старије, посебно за родитеље да их подсети да више пажње 

посвете старијем детету и помогну му да заволи новог члана породице. 

 

Ђурђа Торбица II2 
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Прича о метли 

Књига „Прича о метли“ се састоји из три бајковите приче у којима је главни лик метла 

Марта. Тема књиге је пријатељство и доброта. 

У првој причи се упознајемо са Мартом која чисти пекару и међу својим гранчицама 

оставља мрвице, храну за пријатеље ласте. На почетку друге приче мачка у јурњави пред 

псима обара Марту на улицу и ђубретари, који стигну пре пекара Димитрија, покупе је и баце 

на ђубриште. Ласте трагају за пријатељицом и налазе је на ђубришту. Пошто не могу да је 

понесу, предложе јој да постане њихово гнездо. Марта пристаје и оне је преносе део по део 

и праве гнездо од њених гранчица. 

У трећој причи женка ласта је излегла јаје и из њега се излегао птић Мића. Када је 

требало да крену на југ, Мића је повредио крило и није могао да лети. Марта се тада сетила 

сусрета са летећом метлом, 

која јој је рекла да све метле 

могу да лете и да само треба 

да кажу чаробне речи. Марта 

није била сигурна да је то 

стварно могуће, али је желела 

да помогне пријатељима. 

Изговорила је чаробне речи и 

успела је да полети као гнездо 

у коме је био Мића и тако је са 

његовим родитељима одлетела 

на југ. 

Препоручила бих ову 

књигу вршњацима зато што је 

поучна. Научила сам да 

доброта чини чуда и да је 

веома важно имати пријатеље 

и бити са њима кад су у 

невољи. 
 

Ђурђа Торбица II2 
Ђурђа Торбица II2 

Ђурђа Торбица II2 
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Доживљаји мачка Тоше 

Ова књига је велика занимљива авантура у којој су главни ликови животиње са 

људским особинама. Говори о томе како у невољи и природни непријатељи могу да постану 

добри пријатељи. Тако је настало и велико пријатељство између мачка Тоше, пса Шарова и 

миша Пророка. Они су се извлачили из сваке тешке ситуације зато што су један другом 

помагали и међусобно се спасавали. 

Пошто је Тошо јако лењ мачак и уместо да лови мишеве, једе сланину, његов власник, 

млинар чича Тришо, решио је да га стави у џак и баци у реку. Међутим, пошто га је јако 

волео није имао срца да то уради. Док је чича Тришо пијанчио у једној крчми, џак са Тошом 

је узела једна скитница и пробала да га на вашару прода. Живот мачка Тоше се потпуно 

променио. На вашару је у његов џак случајно упао миш Пророк, врло мудар миш који увек 

дели добре савете. Кад су схватили да су обојица у истој опасности, спријатељили су се. 

Касније су упознали Шарова, плашљивог пса, кога је један страшан медвед, Крушкотрес 

Кукурузовић, стално мучио. Тројица нових пријатеља су смислили план и поразили медведа. 

Тоши је било веома драго што је стекао овако добре пријатеље, али му је ипак недостајао 

чича Тришо. После свих догодовштина решио је да са Шаровом крене натраг у млин. Када је 

чича Триша видео Тошу, веома се обрадовао јер му је много недостајао и све време га је 

упорно тражио.   

 

Веома ми се свидело како је приказана љубав између мачка Тоше и чича Трише. Иако је 

у почетку размишљао о томе да Тошу баци у реку, чича Тришо је стално смишљао изговоре 

зашто то не може да уради – на једном месту је вода била плитка, на другом сувише дубока, 

на трећем је било превише рибе и слично. Такође, на веома духовит начин су представљене 

различите ситуације. Много сам се смејала кад су чича Тришо и млинар Винко пијани писали 

чувени „Оглас и проглас“ у коме су тражили Тошу, или када су причали како има три Месеца 

– један на прозору, други у води и трећи на небу. Ове ситуације често препричавам 

другарима. Свакоме бих препоручила ову књигу. 

Кристина Дивац III2 

Кристина Дивац III2 
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Судбина једног Чарлија 

„Судбина једног Чарлија“ је роман о животу мачка Чарлија. Почиње у месари коју чува 

његова мајка. Она жели да њен син путује по свету и буде бродски мачак, па га оставља га у 

луци. Тада почињу његове авантуре са много лепих, али и тужних тренутака. Било ми је жао 

мачка када је пролазио кроз све тешке ситуације. Разумем зашто је Чарли био уплашен и 

тужан када га је мама оставила у луци. И ја бих се тако осећала да ме мама остави саму, 

нарочито када сам још увек овако мала. Са друге стране, могу да разумем и мајку. Она је то 

урадила како би њен син имао богат и испуњен живот. Свака мајка ради оно што мисли да је 

најбоље за њено дете. На срећу, Чарлија је пронашла девојчица Виолета, ћерка капетана 

брода. Тада је његов живот постао велика авантура која обухвата леп и срећан живот на 

броду, раздвајање од Виолете и продавање шешира у Напуљу, забавне представе у циркусу, 

несрећан пад када се повредио и на крају повратак старом капетану и својој мајци. 

Током свог живота мачак Чарли је доста научио, на пример да различити људи могу да 

имају исто име. Тако, за разлику од бродске и циркуске Виолете које су мачку биле најбоље 

другарице, напуљска Виолета је била препредена, а капетанова нећака незаинтересована за 

игру. Такође је научио да на свету није све лепо. Живот је, такође, пун неправди – као кад 

су га напуљске жене оптужиле да је лопов и јуриле га, или када су га напуљске сестре 

Маргарета и Виолета, само зато што уме да говори, искористиле да продаје шешире како би 

зарадиле новац. Једино што Чарли никада није научио је шта значи „Ај лав ју“ што су 

напуљске мачке викале за њим. Чарлију је најтеже било када је три дана сам и беспомоћан, 

без воде и хране, сломљених задњих шапа лежао испод кућице на точковима. Најлепши део 

у књизи је када се Чарли поново срео са својом мајком и када јој је причао о свом 

интересантном животу. Тада је њој лакнуло што није погрешила када га је оставила у луци.  

Ова књига нам казује да свако у животу, као и Чарли, има успоне и падове, срећне и 

тужне тренутке, дане када се осећа усамљено и дане испуњене љубављу. Али, живот је 

много лепши када је испуњен путовањима и драгим особама. Тако је и у мом животу, сваке 

године путујем са својом породицом и због тога сам врло срећна. 
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Овако је то било 

Књигу „Овако је то било“ написао је Бранко Стевановић, 2010. године. То је збирка 

прича у којима нам писац говори о детињству.  

Када сам почела да је читам, осећала сам се као да живим у неком другом времену. Све 

је било необично. Неке приче су у почетку нејасне и не знате ко је главни лик или где се 

радња дешава. Али све су необично духовите и то привлачи пажњу, па сам желела да сазнам 

шта ће бити у свакој следећој причи.  

Највише ми се свиђа „Таванска прича“. Она нас води у детињство једног дечака и прича 

о заборављеним играчкама које су годинама на тавану и чезну за својим власником, дечаком. 

Све се решава једног дана када на таван дође син некадашњег дечака. Главни јунак приче је 

плишани меда Тед који је уједно и приповедач. Он се нада да ће његов власник доћи по њега 

и друге играчке. Од дубоке туге долази до среће када схвати да неко коначно стиже на 

таван, јер зна да ће он и његови другари поново бити нечије омиљене играчке. Ова прича 

нам говори да успомене из детињстава никад не бледе, чак ни кад порастемо.  

Ово је веома лепо написана књига са шаљивим причама коју сам са уживањем 

прочитала. Препоручујем је свима за читање, јер ће читаоца одвести на дивно путовање кроз 

детињство. 
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Очаране наочаре 

Писац књиге „Очаране наочаре“ је Светлана Велмар Јанковић, а књигу је 2006. године 

објавила Издавачка кућа „Стубови културе“. Ово је збирка од седам прича које говоре о 

Београду.  

Главни ликови књиге Лука и Милена добијају наочаре кроз које могу да посматрају 

догађаје из прошлости. Они нас воде на путовање кроз векове, од давних времена до 19. 

века, и причају нам о догађајима из различитог периода историје Београда. Јунаци тих 

дешавања су деца која решавају неке проблеме: спасавају насеље од пожара, откривају 

извор и лековиту воду, помажу људима у невољи. После сваке приче постоји „међувреме“ у 

коме Лукини и Миленини родитељи објашњавају деци то што су видела и сви заједно 

посећују део Београда у ком се радња дешава.  

Највише ми се свидела прича „Јаре из Вишњице“. Дешава се у Вишњици у 2. веку пре 

Христа и у њој писац жели да покаже колико је важна љубав и повезаност између човека и 

животиње који се никад нису срели пре тога. Главни ликови су девојчица Еда и њен брат 

Скеџ. Дечак жели да постане познати ловац и због тога заборавља да не треба убијати све 

животиње. Еда га учи томе и жели да помогне усамљеном јарету. Она је паметна и храбра и 

чини праву ствар кад одлучи да прати јаре до повређене дивокозе. Тако проналази и извор 

лековите воде у којој дивокoза лечи своје ране. На крају Скеџ постане познат кад убије 

змију која напада дивокозу и јаре.  

Из приче сам сазнала да и данас постоји тај извор лековите воде, да се зове Един извор 

и да је по њему насеље Вишњичка бања добило име. 

Књига ми се веома свиђа, осећала сам се као да путујем са Луком и Миленом и на крају 

сам била задивљена некадашњим животом. Волела бих и да ја могу да путујем као они и 

посетим Београд у неком другом времену. 

Препоручујем књигу деци, јер је поучна и кроз њу можемо да научимо о појединим 

догађајима из историје Београда на веома занимљив начин. 
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