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Дешавања
Ликовни кокурс
У сарадњи Банке Сосијете Женерал
Београд и Друштва учитеља у основним
школама
шест
београдских
општина
(Врачар, Вождовац, Звездара, Гроцка,
Палилула и Чукарица) организован је
наградни ликовни конкурс за ученике
првог разреда током новембра и децембра
2016. године. Задатак за прваке је
илустрација једне песме Јована Јовановића
Змаја, а свака школа је извлачењем
одабрала своју песму.
Ђаци четири одељења првог разреда
наше школе су своје вештине цртања
показали илустровањем песме „Ђиха, ђиха,
четри ноге“, 23. новембра. Жири, који су
чинили два наставника и представник
банке, одабрао је четири најбоља рада.
Њихови аутори су: Ксенија Муратовић I2,
Никола Игњатовић I3, Сергеј Малиновић I4
и Богдан Шикоски I5.
Ови радови, заједно са радовима
деце из других школа, биће презентовани
у
песмарици.
Општина
Врачар
је
организовала изложбу радова ученика
врачарских школа.
Слађана Галушка, библиотекар
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Дабар – школско такмичење
Дабар је међународно такмичење из
рачунарске и информатичке писмености за
ученике основних и средњих школа, чији
је циљ повећање интересовања ученика за
рачунарство и информатику. Задаци које
ученици решавају су тако конципирани да
код ученика развијају вештине решавања
проблема, алгоритамски начин размишљања, логичко решавање проблема и правилну употребу информационих технологија.
Нису неопходна посебна предзнања, тако
да могу да учествују сва деца, чак и она
која у свом образовању нису похађала
часове информатике.
Школско такмичење у нашој школи је
одржано током две седмице - за ученике
од петог до осмог разреда од 14. до 18.
новембра, а за ученике од првог до
четвртог разреда од 21. до 25. новембра.
Учествовало је више од 500 ђака који су
радили тестове онлајн на рачунарима у
учионицма за техничко и информатичко
образовање.
Пошто је потребно укуцати одређене
податке да би се започела израда
задатака, ученици старијих разреда су
помагали млађим друговима. Првацима је
додатна помоћ била потребна и у читању
питања.
Најуспешнији ђаци млађих разреда су
добили дипломе, а старији су се пласирали
за републички ниво. Одличној атмосфери у
којој је протекло школско такмичење
допринели су организатори, наставници
ментори: Ивана Грковић, Марија Вујовић,
Горица Ивановић, Јасминка Ристић и
Милица Јовановић.
Милица Јовановић, наставник
Слађана Галушка, библиотекар

Радионица у библиотеци
Поводом обележавања Дана особа са
инвалидитетом (3. децембар) за групу ученика седмог и осмог разреда наше школе
организована је радионица у Библиотеци
града Београда, одељењу „Петар Кочић“ на
Врачару, 7. децембра 2016. године.
Ђаци су погледали два краћа филма
приказана на Босифесту 2016. године. То
је међународни филмски фестивал особа
са инвалидитетом, једини те врсте у југоисточној Европи, који организује удружења
Хенди центар Колосеум из Београда.
Шпански анимирани филм „Ужад“
говори о девојчици Марији и доласку
посебног детета у школу са којим се она
спријатељи и покушава да га укључи у
дечије игре. Белгијски документарни филм
„И ти имаш хендикеп“ упознаје гледаоце са
појмом другачијег, као и са пореклом и
историјом речи „хендикеп“.
Након
пројекције
првог
филма
разговарао је са децом председник Хенди
центра Дарко Ивић о његовом садржају и
поруци, врстама инвалидитета и проблемима са којима се суочавају особе са инвалидитетом, као и о искуствима ученика у
вези са начином понашања према таквим
особама. Додао је и да сви треба да
схватимо да особе са посебним потребама
постоје у нашем окружењу, да су то наше
комшије и да им је потребна помоћ.
О садржају другог филма, о значењу
речи хендикеп, толеранцији и о томе да
разлике међу људима не треба да буду
разлог раздвајања и отуђивања, са децом
су разговарале Слађана Галушка, библиотекар, и Татјана Перишић, педагог школе.
Ђацима су се свидела оба филма и
кроз коментаре су показали да знају да не
треба задиркивати или исмејавати другог
због различитости, да су спремни да
помогну особама са хендикепом и да
разумеју важност њиховог укључивања у
свакодневне активности.
Татјана Перишић, педагог
Слађана Галушка, библиотекар
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Базар пазар
У школи је 7. децембра 2016. године
одржан традиционални продајни сајам
Базар
пазар.
Импровизоване
тезге
(школске клупе) биле су постављене у
холовима у приземљу и на првом и другом
спрату. Оно што је другачије у односу на
претходне године је то што су учествовали
ђаци свих одељења, а посебни штанд имали су и чланови Руског дечијег културног
клуба. Такође, изложени су и бројни
производи радионице Тима за предузетништво: свеће, сапуни, миришљаве купке,
дезодоранси, корпице од прућа итд.
Гости излагачи били су предшколци
из вртића са Врачара: „Лепа Витас“, „Бели
зека”, „Свети Сава”, „Каспер” и „Нада
Пурић”.
Циљ ове манифестације је подстицање деце на стваралаштво и израду
разноврсних
предмета,
њихову
презентацију и продају. На часовима ликовне
културе и слободних активности, као и
током часова у боравку, ученици млађих
разреда су, уз помоћ наставника и
родитеља, направили украсе за јелке и
осликавали кутије за накит, саксије и чаше
у техници декупаж. Било је ту и беџева,
корпица, рамова за слике, теглица и
других дивно упакованих артикала.
Ученици старијих разреда су правили
новогодишње украсе, кутије, перле. Осим
тога, огледали су се у спремању пекарских
и посластичарских специјалитета и топлих
и хладних напитака, као и у различитим
начинима њиховог рекламирања. Одлично
осмишљеним плакатима су привлачили
пажњу купаца, а носећи на тацнама
колачиће, палачинке и пите шетали су
ходницима и позивали присутне да купе
баш њихове слаткише.
Креативност и умешност су показали
и двоје младих музичара и две ученице
које су изводиле кратку представу.
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Бројни посетиоци су од 16 до 18 сати
обилазили
базар
и
заједно
са
организаторима учинили да овај догађај
протекне у пријатној и веселој атмосфери.
Деца су уживала у уређивању робе, њеном
представљању и продаји. Родитељи, баке и
деке, разгледали су и радо куповали
понуђене експонате. Зарађени новац ће
искористити за куповину наставних средстава за учионице, одлазак у позориште
или организацију прослава.

Базар пазар је био веома занимљив,
раздраган и успешан и верујемо да ће
следеће године бити још бољи.
Весна Зец, наставник
Слађана Галушка, библиотекар

Оригами
Ученци III2 су 9. децембра 2016.
учествовали у радионици „Оригами“ коју је
организовала Дечија библиотека „Растко“
на Врачару. Библиотекар Милица Вучетић
је објаснила ђацима да је оригами јапанска
вештина израде фигура од папира, а затим
им је поделила папире квадратног облика
и
демонстрирала
прављење
фигуре
ждрала, заштитног знака оригамија. Деца
су пратила упутства и самостално или уз
малу помоћ наставника и библиотекара,
пресавијањем листова на прави начин
направила своје ждралове.
Час је протекао у веселој и радној
атмосфери и сви су били поносни што су
стекли ново знање и вештину. На растанку
гости су добили папире са цртежима који
показују како се корак по корак прави
фигура. Обећали су да ће у школи
организовати такмичење у брзој изради
фигура.
Слађана Галушка, библиотекар

Нашу
школу
су
представљали
чланови Руског дечијег културног клуба, а
највише је било најмлађих. Хор ученика
другог разреда је певао најпознатију руску
дечију новогодишњу песмицу „В лесу
родилась ёлочка“ коју зна сваки Рус од
малих ногу. Близанци Теодора и Огњен
Мишић су драматизовали текст који говори
о томе зашто меда спава преко зиме. Док
је Теа певала, Оги је у костиму малог меде
шетао позорницом и публици пантомимом
дочаравао стихове. Шестаци Михаило
Матовић и Лука Обрадовић, уз пратњу Уне
Радовић, ове године су се прерушили у
пилоте и били веома шармантни, па су
добили велики аплауз за извођење песме
„Потому что мы пилоты“. Сви наши ђаци
одушевили
су
присутне
оригиналним
репертоаром и руским изговором за чисту
петицу.
На крају концерта наставници школа
учесница, као и руководилац Руског клуба
наше школе Јулија Даниловић, добили су
почасне дипломе. Деца су већ почела да
размишљају о програму за наредну годину
и кренула су у потрагу за интересантним
песмама.
Јулија Даниловић,
руководилац Клуба

Концерт у Руском дому
Трећи годишњи гала концерт школа
Београда у којима се учи руски језик
одржан је 16. децембра 2016. под називом
„Памећу Русија несхватљива...“ (Умом
Россию не понять...), што је стих из чувене
песме Фјодора Тјучева.
Велика сала Руског дома у Београду
је била препуна, слободних места није
било ни на балкону, а многи гледаоци су
пратили концерт стојећи. Број учесника је
значајно повећан ове године, било је деце
из 23 школе, а интересантно је што су
учествовали и ђаци у чијим школама се не
учи руски језик! То говори да интересовање за руски језик расте, па га треба
подржавати и чешће организовати сличне
догађаје.
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Путовање железницом
У Руском дому је 16. децембра 2016.
одржана свечана церемонија доделе награда победницима Међународног дечијег
фото-конкурса „Путовање железницом:
Путеви. Лица. Хоризонти“. Конкурс се већ
трећу годину за редом одржава у организацији руске компаније „РЖД Интернешнел“,
Српског одељења Међународног фонда
јединства православних народа, у оквиру
ког ради Руски клуб наше школе, и
православног часописа за децу „Светосавско звонце”.
Задатак за учеснике је био да кроз
фотографије причају о својој отаџбини.

Конкурс
традиционално
привлачи
пажњу великог броја деце различитих
узраста у Србији и у земљама некадашњег
југословенског простора. Тако је било и
ове године. Радови су веома интересантни,
а неки су сјајни, али су се у ужем кругу
нашли само они који садрже васпитне
елементе, с обзиром да је тема сигурности
на жељезницама приоритетна.
Филип Олујић, ученик VI1 наше
школе, освојио je трећу награду у
номинацији
„Фотографија
са
описом“
(узраст од 9 до 12 година) за одличан
састав
који
је
пратио
занимљиву
фотографију плавог воза из необичног
ракурса. Он је добио фотоапарат и
диплому.
Гости Руског дома нису били само
победници конкурса, који су нас својим
фотографијама увели у свет неочекиваних
сусрета и живописних предела, већ и
њихови
вршњаци,
школски
другари,
родитељи и наставници. Овој свечаности
присуствовао је и директор наше школе.
Празничној атмосфери допринео је наступ
ученица првог разреда, чланица Руског
клуба, које су извеле божићну руску
песмицу
„Маленькой
ёлочке
холодно
зимой“ и добиле највећи аплауз публике.
Јулија Даниловић,
руководилац Клуба
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Путовање возом
Полако пада мрак на мој вољени град. Људи сакривени испод кишобрана иду ка својим
кућама у касно београдско поподне, а ја стојим на станици и поглед ми се задржава на теби.
Кроз капи кише, као кроз неке чаробне наочаре, гледам како се полако покрећу
точкови. Шиштање паре, сирена, полазимо! Мали прозор на месту машиновође је сасвим
довољан да видим врхове солитера док напуштамо Београд. Куда ли ме водиш? Киша је
стала и Сунце се стидљиво промолило иза облака. Испред нас широка равничарска поља.
Златно жито се њише као да прати ритам твојих точкова. Ено, неко маше! Стајеш и прилази
нам девојка у прелепој шумадијској ношњи са пуном корпом румених јабука. „Да ти се нађе
за пут“, рече.
Пред мојим очима смењују се златно жуте боје јесени. Чини се као да смо променили
правац. Брда и долине прошарани најразличитијим бојама скривају мале куће разбацане
свуда унаоколо. Видим људе који ужурбано раде на својим имањима и пожелим да им се
придружим. Као да си ми прочитала мисли, стајеш. Понећу и корпу са јабукама, требаће им
да се освеже док раде. Волим српско село, вероватно зато што сам ја дете из града, а ти си
ми овим чаробним путовањем омогућила да уживам у њему. Чују се звона сеоске цркве, али
и твоја сирена. Знак да треба да кренемо. Пре него што кренем, запалићу свеће за моје
најмилије. Док идем лаганим кораком према цркви, певушим „Богородице дјево“.
Крећемо даље. Свуда око нас су виногради. Одједном мрак. Тунел. Твоја светла се
пале, а ја размишљам о свему што сам видео. Кад ево је већ следећа слика, испед нас су
непрегледни воћњаци. Пругу пресеца пут, а испред рампе чекају трактори са приколицама
натоварени воћем. Идемо све брже. Брда се као стрме странице дижу изнад нас, а пут је
кривудав. Ветар хучи као да прича са четинарима. Твоја сирена најављује мост, а звук
дрвених прагова док прелазиш преко моста се меша са јаким откуцајима мога срца. Река која
тече испод нас скреће према великом језеру и пролазећи кроз брану наставља пут. Сунце
залази иза брда и још се само види као одсјај у води која добија нестварну боју. Сумрак се
згушњава око нас и најављује да је време да кренемо кући.
Поново почиње киша. Њене хладне капи, звук телефона и мамин глас ме враћају на
станицу. Ти стојиш потпуно мирно пркосећи времену, док други возови на станици иза тебе
ужурбано долазе и одлазе, а ја се испуњен лепотама моје Србије враћам задовољан кући.
Филип Олујић VI1
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Свети Сава

Школска слава Свети Сава
Прослава Светог Саве
Велики православни српски празник
посвећен Светом Сави прослављен је током
целе недеље бројним активностима.
Ученици наше школе и Четрнаесте
београдске гимназије представили су се на
најлепши начин обележавањем школске
славе у крипти Храма Светом Сави. Текст
приредбе и припрему ученика рецитала
водила је мр Маја Анђелковић Шегуљев.
Хор наше школе водила је мр Биљана
Буловић-Марић,
наставница
музичке
културе и композитор песама о Светом
Сави које изводи хор наше школе.

Он је рекао да је то што су заједно на
школској слави деца са Врачара и из
Косовске
Митровице
још
један
од
подсетника на духовну мисију Светог Саве.
Наводећи да је Свети Сава утемељивач
српске државности и идентитета, Ђурић је
додао је да треба да будемо достојни
његовог наслеђа. Присутнима се обратио и
директор школе „Свети Сава“ на Врачару
Дејан Станковић и подсетио на мисију и
визију Светог Саве.
У наставку је изведен одличан и
распеван програм у ком су се смењивали
рецитал и песме посвећене Светом Сави.
Свечани програм завршен је песмом
„Милешевски анђели“.
Потом је за ђаке, учеснике програма,
запослене и госте приређен коктел.
Слађана Галушка, библиотекар

На сам дан Светог Саве, 27. јануара,
нашу школу су посетили ученици Основне
школе „Свети Сава“ из Косовске Митровице
и њихови наставници, који су били гости
Канцеларије за Косово и Метохију. После
обиласка школе и једног часа на ком су
говорили о својој школи, заједно са децом
из наше школе присуствовали су литургији
у Храму Светог Саве на Врачару, коју је
служио патријарх Иринеј.
Након тога, у школи су одељенске
старешине одржале часове на којима се
говорило о животу и делу првог српског
просветитеља.
Светосавска академија одржана је у
свечаној сали школе пуној деце, родитеља,
запослених и гостију. Програму, који је
започео сечењем славског колача и
химном првом српском просветитељу,
присуствовао је и директор Канцеларије за
Косово и Метохију Марко Ђурић.
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Поводом обележавања Светог Саве ученици свих разреда су цртали портрете Светог
Саве, Храм Светог Саве и задужбине српских владара.

Нина Жунић IV4
Нина Жунић IV4

Милица Влашкалић IV5
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Поводом обележавања Светог Саве
ученици су писали и саставе о великом
српском просветитељу.
Волимо те Свети Саво!
Још док је био сасвим мали
Хтео је само Бога да слави.
Да се Богу моли и чита Јеванђеље често,
Ал` највише да оде на Свето место,
Да изгради неуништиви бедем
Српски народ да сачува.
Зато он оде на Свету гору,
Не хтеде да живи у царскоме двору.
На Гори Светој за свој народ да се моли,
Да бди, учи и цркве гради, све Бога ради.
И зато се и ми њему молимо и овако зборимо:
„Дај нам, Свети Саво, ти мудра главо,
веру и наду, љубав и слогу“.
Као што си помирио своја два брата
молимо те, свече,
нека за све Србе љубав и слога
буду врлине најпрече!
С вером и надом певаћемо Богу
и стајати право,
Волимо те драги наш Свети Саво!“.
Дуња Стојиљковић VI1

Нина Радан IV1
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Соња Божанић IV5
Тамара Милић IV1

Маштарије

13

Страни језици

Учимо стране језике
Руски дечији културни клуб
Филмоскоп
У свечаној сали школе Руски дечији
културни клуб је 16. и 23. децембра 2016.
организовао филмоскоп за ученике млађих
разреда. Приказане су руске дечије бајке
„Морозко“ и „Новогодишњи доживљаји
Маше и Витје“. Деца су била усхићена и
бурно су реаговала на догађаје у
филмовима који су препуни бајковитих
ликова као што су: Баба Јага, Кошћеј,
Бесмртни, Шумски дух, Разбојници, Дивљи
Мачор, Деда Мраз и Снегуљица. Деца нису
желела да напусте салу на крају филма и
тражила су да виде још нешто.
Дакле, такви догађаји више су него
пожељни.
Новогодишња журка
У учионици Руског клуба одржана је
29. децембра 2016. новогодишња журка за
све његове чланове од првог до осмог
разреда. Кабинет руског језика је био лепо
украшен јелкицама, разнобојним сијалицама и руским украсима. Уз веселу музику
и празничну атмосферу било је много
занимљивих догађаја. Деца су у тимовима
играла игре балонима „кенгур“, „пингвин“
и „гусеница“ и правила су пирамиде од
папирних чаша затворених очију. Онда су
се такмичили ко ће брже да направи
колаж. Добили су кутују пуну разноврсних
предмета и хамере на које је требало да
лепе предмете по избору и сачине зимски
колаж. Без обзира на разлику у узрасту,
ђаци су се дивно дружили.
На крају су сви добили пакетиће са
руским слаткишима, поклон Амбасаде
Руске Федерације.
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Руски Божић и Свјатки
У сали Српског одељења Међународног фонда јединства православних народа
15. јануара 2017. за чланове Руског
дечијег културног клуба ОШ „Свети Сава“
одржана је свечана прослава руског
Божића, који се у Русији зове Свјатки и
слави се 12 дана, од 7. до 19. јануара.
Деца су заједно са мајкама, очевима,
бакама и декама слушала на руском и
српском језику причу о традиционалним
припремама за Божић у Русији и сазнали
како се слави Сочељник, руско Бадње
вече. У извођењу деце из Центра „Жар
птица“ слушали су божићне песме које се
називају „кољадки“. Оне се певају испод
Витлијемске звезде, постављене на врх
јелке, а симбол је звезде која је синула на
небу у моменту Христовог рођења. (Центар
„Жар птица“ ради у Београду и окупља
децу чији је матерњи језик руски.)
Део програма чинило је и казивање
стихова песника Сребрног доба, периода
руске књижевности са почетка 20. века,
чији су представници Блок, Мајаковски,
Ахматова, Цветајева, Пастернак, Јесењин...
Приказани су цртани филмови „Божић“, „Ноћ пред Божић“ (по бајци Николаја
Гогоља) и део балета „Крцко Орашчић“.
Изведен је традиционални вертеп,
божићна луткарска представа „Цар Ирод“
по библијској причи. Вертеп, игроказ који
се игра о Божићу, потиче из давних
времена, а означава „пећину“, место
Христовог рођења. То је народни сценски
приказ у коме су ликови новорођени Исус,
Богородица, три мудраца, римски цар Ирод
и неколико пастира.

Изводе га углавном деца, а понекад и
одрасли, обучени у посебне костиме. Затим
је организована радионица на којој су деца
заједно са родитељима правила стони
вертеп са сценама из Божића и анђеле од
папира. Прваци и другаци наше школе су
отпевали песмице на руском језику и
показали шта су научили током првог
полугодишта.
За крај овог дивног догађаја уследило
је традиционално руско послужење сушки бомбоне.
Сви присутни су уживали у бројним
дешавањима
прославе
интересантног
празника. На крају дружења су казали да
одлазе задовољни и срећни.
Јулија Даниловић,
руководилац Клуба
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Звездани детектив

Звездани детектив
Рубрика Звездани детектив доноси интервју са наставницом физике др Наташом Станић
који су направиле Христина Ршумовић и Дуња Мустур (ХД) ученице VII2.
Интервју са наставницом физике др Наташом Станић
Учећи физику заинтересовале смо се за звезде, галаксије,
планете и за све оно што се налази изван нашег видокруга.
Наставница физике Наташа Станић увела нас је у невероватну
пустоловину путовања кроз време и упознавања галаксија.
Читајући њену књигу „Звездани градови” научиле смо зашто је
небо плаво, како умиру звезде, где ко живи у нашем звезданом
граду али и још много занимљивих чињеница о универзуму. Кроз
књигу, су нас пратиле занимљиве реченице научника и
књижевника, као на пример текст Мирослава Антића: „И нема
празних светова. То, чега нисмо свесни није непостојање већ
постојање без нас“.
На самом крају сачекале су нас „Уметничке визије звезданих
градова” и звездани детективи који истражују свемир у Србији:
„Да би се напајала једна просечна црна рупа, потребно је да
годишње прогута масу једнаку маси Сунца“. „Читава галаксија је,
заправо, огромно породилиште у коме се интензивно рађају нове
звезде“.
Инспирисане књигом „Звездани градови“ направиле смо
наставницом. Преносимо вам шта нам је она открила.
ХД: Како сте дошли на идеју да
напишете књигу „Звездани градови“?
НС: После дужег времена рада у
Планетаријуму приметила сам да деца
основне школе воле да проучавају свемир.
Занима их шта се све дешава у свемиру,
све о небеским телима, а немају одакле да
прочитају. За ученике основних школа
нисам пронашла ни једну књигу на
српском језику која једноставно објашњава
све оно што децу занима о свемиру, све
појаве везане за галаксију у свемиру.
Своју књигу сам назвала „Звездани
градови“ зато што, ако у обичном граду
живе људи, онда у звезданом граду живе
звезде. И из самог наслова може да се
научи шта су галаксије. То је градиво
географије петог разреда.
ХД: Да ли је књига намењена само
старијој деци или је могу читати и млађи?
НС: Први читалац моје књиге био је
мој сестрић који је имао пет година.
Прочитао је од корица до корица. Значи
књигу може да чита свако ко зна да чита,
чак и онај ко је тек научио да чита, слово
по слово, нема много текста. Могу да је
читају предшколци, нема пуно текста и,
наравно, не мора одмах све што се прочита
и да се разуме. Уз помоћ одрaслих може
свако дете да разуме и најсложеније
физичке процесе и природне појаве о
којима се говори у књизи.
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занимљив

интервју

са

Битно је да се књига много више
гледа, него чита. Све визуелне информације које су представљене снимцима
Хабловог свемирског телескопа или неких
других занимљивих илустрација могу да
нам прикажу суштину тако да је разумемо
боље
него
када
бисмо
прочитали
текстуални опис неке појаве или неког
физичког тела у васиони.
ХД: Где се може купити ваша књига?
НС: Књигу „Звездани градови” је
издао Завод за уџбенике и наставна
средства. Значи одобрена је, рекла бих, од
најкомпетентније комисије која одобрава
уџбенике и књиге у вези са школским
градивом. Ова моја књига директно је
повезана са градивом географије петог
разреда и градивом физике шестог, седмог
и осмог разреда. Препоручујем је свим
ученицима основне школе, јер у њој могу
да
сазнају
додатне
информације
о
светлости и о многим природним појавама
о којима уче.
ХД: Ваша књига има много слика. Да
ли мислите да се тако лакше учи?
НС: Наравно. Кажу људи који се баве
теоријом учења да једна слика понекад
вреди више од хиљаду речи. Када визуелно упамтите неко физичко тело, онда га
можете описати и без читања текста.
Можете описати из чега се оно састоји, јер
то су такозвани невербални појмови.

Значи,
нема
речи,
могу
само
сликовито да запамтим и да повезујем шта
се све дешава око мене. Нарочито у оним
илустрацијама где је повезано место
планете Земље у Сунчевом систему са
местом Сунца у галаксији, а оно је, даље,
повезано са местом галаксије у свемиру.
Значи, та једна слика говори о целом
свемиру, па све информације које су људи
скупљали 500 година, могу данас, на неки
начин, да се прикажу у једној јединој
слици. Моћ слике је невероватно велика.
Целокупни изглед ове књиге је на високом
уметничком нивоу захваљујући магистру
графичког дизајна Денизи Летић, дивној
уметници, која је све моје информације и
научне податке умела дизајнерски лепо да
уклопи, тако да звезданим градовима
„скроји“ најлепшу могућу хаљину.
ХД: Да ли пишете нову књигу?
НС: Пишем књигу хаига која је
посебна на један начин. Пишем је са две
књижевнице које пишу фантастику, кратке
приче, бајке и надреалну поезију.
Савремена хаига је комбинација
уметничке фотографије и хаику песме, док
су прве хаиге (XVII – XVIII век) биле
уметничке слике на свили са хаику
стиховима.
Хаику је кратка песма која у три
стиха приказује неку мисао, мудрост или
неко специфично осећање уметника.

Хаиге и хаику стихове су осмислили и
измислили Јапанци. Ова кратка форма
преноси читаоцу поруке о смислу живота,
пре свега о лепоти живота и природе, и о
љубави према животу и природи.
ХД: Шта сте још написали?
НС:
Књигу
„Звездани
градови“
написала сам 2004. године. Следеће
године је написана књига „Астролагија“,
књига која са научне тачке гледишта
објашњава да ли треба или не треба
читати хороскопе и да ли им уопште треба
веровати, зашто им не веровати. Имам
објављене и две књиге поезије. Једна је
„Мултиверзум љубави“ (2014.) која садржи
велики број појмова о космосу. Друга је
објављена 2002. године, зове се „На
хоризонту догађаја“. Једна моја прича се
налази у збирци „Како сам убио љубав“
(Траблмејкер, 2013.), коју чине најбоље
приче на конкурсу за фантастичну кратку
причу.
ХД: Хвала на разговору.
Драги, читаоци, за крај, једна порука
за вас: Отисните се на узбудљиво
путовање за које нису потребни ни пасош
ни новац - Правац Звездани градови!!!
Упознајте звездане детективе!!!
Дуња Мустур VII2
Христина Ршумовић VII2
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Ученици - ствараоци

Ученици - ствараоци
У
школском
листу
посвећујемо
посебну пажњу литерарном и ликовном
изражавању деце и најбоље радове
представљамо у овој рубрици.

Верујемо да су то само први кораци у
каријери будућих уметника.
Слађана Галушка, библиотекар

Наталија Крагуљ IV4

Слика детињства коју носим у себи
Детињство је најлепше доба у животу. Моје детињство још увек траје и оно што ћу увек
памтити је слика моје бака Каје која више није са нама. Била је најдивнија бака на свету и
много сам је волела. Стално ми је причала колико је била срећна када сам се ја родила.
Ишчекивала ме је сваки пут са колачима и сладоледима. Кад кренемо кући, стајала је на
прозору и махала док год не скренемо у другу улицу. Стално ми је певала песмице и причала
бајке и учинила је моје детињство лепшим. Поносна сам што носим њено име.
Волела сам је много и заувек ћу је чувати у срцу.
Катарина Пајић V2

Јована Бојовић II2
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Октобар и моја сестра
Јесен је променљива. Некад је лепа и пријатна, а некад блатњава. Сиви суморни јесењи
дани су све краћи и вуку се. Кад кренем у школу, видим дрвеће само донекле окићено
лишћем. Небо је велико, огромно, тмурно. Не чују се птице. Врапци и голубови су сакривени
испод хладних и мокрих кровова и смрзавају се. Не чује се њихов прелепи цвркут, али, ипак,
живот није утихнуо.
Има дана који миришу на кишу, када се мирис осећа у ваздуху у заједничкој соби моје
сестре Иване и мене.
Она је лепа, витка девојчица са дугом косом и великим крупним зеленкастим очима.
Има 11 година и иде у пети разред. Носи наочаре, али кад их скине и погледа ме, чини ми се
као да су се ролетне на прозорима отвориле и сунце обасјало собу. Она је ћутљива, превише
осетљива, паметна, пажљива према другарицама, а највише од свега уредна. Сређује собу и
наш заједнички неред. Намешта свој кревет, њене књиге су сложене и наслагане, чак су јој и
чарапе спарене и уролане, а оловке зарезане и поређане по величини. Њен орман је сређен
под конац. У собу никада не улази у патикама и не оставља блатњаве трагове.
Тих тмурних, кишних дана, када се никуда не иде, Ица и ја седимо на поду и играмо
„монопол“, „подморнице“и „човече, не љути се“, причамо и смејемо се. Некад се посвађамо
због неке карте или слагалице. Тада ћутимо заједно. После сечемо сличице из маминих
часописа и лепимо их у албуме. То радимо сатима. Волимо да ручамо заједно, па чекамо
једна другу из школе. Идемо заједно на тренинге и обавезно причамо пред спавање.
Моје сестре су увек уз мене, помажу ми ако треба. Кад се дан заврши, једва чекам да
пробам печену бундеву, топлу чоколаду и кестен пире. Ово је најбоља јесен на свету.
Јована Дрчелић II5

Нађа Полторацки V1
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Наталија Крагуљ IV4

Ученици IV1 су имали задатак да у енциклопедијама пронађу информације на различите теме.
То што су научили представили су кроз текст и илустрације.
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Јесен у шуми
Стигла је јесен у шуму. Лишће опада са дрвених
џинова који се њишу у ритму ветра. Док гледам плес
лишћа, размишљам о јесени.
Веселе бубице се полако сакривају у своје топле
јазбине. Небо је тужно, јер нема његовог верног
пријатеља већ данима. Облаци често плачу због тога.
Много им недостаје Сунце које их је сваки дан
обасјавало, све док није дошла јесен. Киша умива
блатњаво тло прошарано лишћем. Дрвеће лагано савија
своје уморне гране, незадовољно јер је остало без свог
одела. Нема распеваних птичица које су сваког дана
увесељавале шумске животиње. Веверице су изашле из
својих скровиште да би нашле храну за предстојећу
хладну и охолу зиму. На небу шљаштеће звезде се више
не виде од дебелог слоја сивих облака, а на земљи
некада зелена трава претворила се у сасушено сено.
Краљица јесени гордо шета шумом вукући за собом
огртач од сувог лишћа. Док тако шета, опчињава све око
себе мирисом зрелих јабука које носи са собом. Дрвеће
Катарина Лазовић IV5
јој се клања, простирући јој шарени тепих од црвеног,
наранџастог и жутог лишћа. Ветар носи златно лишће,
као да хоће да га украде. Храбре веверице покушавају да га спрече гађајући га лешницима.
Уплашене животиње се сакривају у своја скровишта, плашећи се да их лопов не повреди.
Шума испушта разне звуке да би уплашила лопова, али не успева. Њега заустављају сребрни
војници у виду кишних капи, који га прибијају уз тло. Шума напокон може да се одмори уз
лагану кишну успаванку. За то време, ветар је побегао, али опет вреба из неког прикрајка.
Јесен је као нека лепа бајка. Колико год ми написали састава, прича и песама о јесени,
никада нећемо моћи да опишемо њену праву лепоту.
Марија Кузмановић IV5

Миа Сворцан IV5
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Нова година и Божић
Ученици IV1 су писали саставе у
вези са прославом Нове године и
Божића и новогодишњим жељама.
Новогодишња жеља
Сви воле Нову годину, а поготово
деца.
То
је
време
породичног
окупљања, кићења јелке и поклона.
Свако дете тада жели да му се испуни
посебна новогодишња жеља. Тако сам и
Лука Анџић V1
ја 31. децембра пожелела нешто.
Моја породица и ја прославили смо Нову годину на Златибору. Чим сам стигла на
планину, окитила сам јелку и изашла напоље да се играм. Али, тамо није било снега и због
тога сам била тужна. Тада сам се понадала да ће за Нову годину пасти снег и то је била моја
новогодишња жеља. Увече ми је било дивно. Правила сам колаче са баком и играла
друштвене игре са деком, братом и мамом. Сви су се смејали, шалили и лепо проводили.
Почело је одбројавање, задњих неколико секунди у 2016. години. У дванаест сати сви су
повикали „Срећна Нова година!“ Грлили смо се и отварали поклоне. Све што сам пожелела
налазило се испод јелке, само напољу није било снега. Ујутру сам се пробудила и погледала
кроз прозор. Снег је вејао, а моје двориште је било пуно снега. Убрзо смо сви били пред
кућом са осмехом на лицу и са грудвама у рукама.
Нова година нису само поклони већ и породица и пријатељи с којима је проводимо.
Андреа Игњатовић IV1
Остварила ми се новогодишња жеља
Сви се веома радујемо када нам се испуни нека жеља. Ипак, новогодишње, рођеданске
и божићне жеље су посебне, па кад се остваре, учине да се осећамо пресрећним.
Одувек сам се највише радовао поклонима као што су књиге и технички уређаји попут
камера, телефона и рачунара. У последње време уживам у снимању и монтирању видео
клипова. Међутим, приметио сам да моји снимци нису стабилни. Маштао сам о стативу за
камеру који би ми помогао да они буду бољи. Своју жељу сам саопштио тати, али нисам био
сигуран да ће се остварити. Једва сам чекао Нову годину и поклоне. Дан пред дочек тата је
донео поклон и ставио га испод јелке. Нисам издржао да га одмах не отворим. Био сам веома
срећан кад сам видео шта ми је донео – статив. Одмах сам га употребио, а онда и сваког
следећег дана. За Нову годину добио сам много поклона – књиге, слаткише, слушалице,
одећу и остало, али ме је посебно обрадовао статив јер ми је потребан и толико сам га
желео. Снимци су ми сада стабилнији и квалитетнији, а самим тим и лепши.
Петар Милановић IV1
Остварила ми се новогодишња жеља
Деци су омиљени дани у години када добијају поклоне. Због тога се много радујем
новогодишњим празницима. Данима сам смишљала шта да напишем у писму Деда Мразу.
Сваког дана сам желела нешто друго. Онда сам све жеље исписала и надала да ће се
испунити. Стигла је зима, окитила сам јелку и ставила писмо испод ње. Данима сам гледала
јелку и једног дана приметила да нема мог малог писамцета. Помислила сам да ће се
остварити моје жеље: нова сукњица, пролећни мантилић, ноћна лампица и друге ствари.
Нову годину сам дочекала са породицом уз телевизијски новогодишњи програм. У једном
тренутку сам се запитала шта ли је са Деда Мразом и да ли ће он код мене уопште доћи.
Погледала сам испод јелке, а тамо су стајали поклони. Наступилио је одушевљење. Брат и ја
смо отварали поклоне и радовали се свакој ствари јер смо добили баш оно што смо и
пожелели. Испробала сам мантил, сукњу, укључила лампу. Одушевиле су ме и остале ствари
које нисам тражила, а биле су ту: мини металне пазле, Доктор Егс за мале научнике, мини
кошарка идеална за дружење са братом и гомила слаткиша.
Хвала Деда Мразу и мами и тати који су испунили све моје жеље.
Тамара Милић IV1
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Дочек Нове године
Један од мојих омиљених празника је Нова година. То ми је омиљени празник зато што
се тада цела моја породица окупи и заједно славимо. Наравно, ту су и поклони.
Ове године сам желео да је прославим другачије и занимљивије. На дочеку сам ја био
конобар, а моја мама кувар. Примао сам поруџбине, прао тањире и помагао гостима. Био сам
заузет све време, а пошто је моја четрнаестогодишња сестра Александра била један од
гостију, имао сам са ким да се играм и када није било посла.
Сви смо нестрпљиво бројали задње секунде старе године. „Десет, девет, осам, седам ...
нула! Срећна Нова година!“, викали смо у глас и радовали се. Дуго очекивани празник је
коначно стигао. Иако веома задовољан, схватио сам да није било потребно да све ово
организујем да бих имао савршену Нову годину. Била ми је потребна само моја породица.
Богдан Милошевић IV1
Новогодишња прослава
Постоји много празника, али је мени омиљена Нова година. Пре дочека продавнице су
пуне јер људи купују разне намирнице, украсе за јелку и стан и поклоне за пријатеље и
чланове породице.
Ове године се десило нешто неочекивано. Моја најбоља другарица Тамара ме је
позвала да код ње будем пред Нову годину, што сам радосно прихватила. У њеној кући
владала је празнична атмосфера. Било је доста гостију, а од деце је била и Тамарина кума
Тина. Нас три смо се баш лепо провеле. Играле смо се разних игара, слушале музику и
причале. На моју и Тамарину жалост морала сам да се вратим кући баш пред поноћ. Када сам
стигла, почело је одбројавање. За пар тренутака сви су радосно узвикивали: „Срећна Нова
година!“ и бацали ватромете и прскалице! Брзо сам отворила поклоне. Иако нису били они
које сам желела, били су фантастични!
Волела бих да и следећу Нову годину прославим овако!!!
Исидора Бајић IV1
Моја новогодишња жеља
Крај је децембра, јесење боје замениће, надам се ускоро, беле, кристалне. Стара
година одлази, а стиже нова пуна празничних чаролија. Окитила сам јелку и док сам
стављала украс на врх, замислила сам новогодишњу жељу. Нећу вам рећи шта, јер желим да
погодите.
Сваки зимски дан је све хладнији и природа полако тоне у дубоки сан. Дрвеће је голо и
хладно му је, а птичице се више не чују јер су одлетеле у топле крајеве. Моји другари и ја
гледамо у небо и надамо се да ће облаци послати оно чему се сви радујемо. Новогодишња
жеља ми се испунила чим смо ушли у 2017. Прве пахуље снега су у добокој тишини клизиле
са неба. Нежно су лепршале у ваздуху и окретале се као балерине. Прекриле су кровове,
паркове, улице и дворишта. Дрвеће је обукло нове, беле хаљине и више му није толико
хладно. Излетела сам напоље и
уживала у шкрипању снега под
ногама. Није ми сметао мраз ни
хладноћа. Спуштала сам се низ
брдо брзином ветра и вриштала
од среће.
Желим да ова белина у
нашем
граду
потраје
да
уживамо у зимским играма што
дуже.
Сви
су
румени
и
насмејани иако се хладноћа
увлачи под одећу. Хвала ти,
природо, што си створила
овако дивне, мале пахуље које,
када се удруже, доносе много
радости.
Миа Ђорђевић IV1

Дина Поповић V1
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Божићна прослава
Много волим новогодишње празнике, а највише Божић. Тада је цела моја породица на
окупу и због тога ми је посебно драг. Чим отворимо очи, моја сестра и ја трчимо до чарапица
како бисмо виделе шта нам је Божић Бата оставио. Док мама спрема чесницу и друге
ђаконије, одлазим код обе баке да будем положајник. Потом се сви окупљамо за нашим
трпезаријским столом где ломимо чесницу. Сваке године неко други из породице пронађе
новчић. Након дивног ручка једемо колаче које је моја бака направила. И док одрасли весело
ћаскају, моје сестре и ја се играмо и са ујаком и татом палимо ватромет.
Ово је дан који у мени буди пријатна осећања и зато га увек са радошћу ишчекујем.
Вук Борчић IV1

Божић

Немања Мраковић IV4

Сви ми волимо празнике, а ја највише волим Божић због снега, окићених јелки и
посебно свечане атмосфере. Све то ме увек чини срећном.
Била сам код баке и деке као и сваке године. Ујутро на Бадњи дан бака је пожурила у
кухињу чим смо устале. Рекла је да ћемо правити посебно украшену чесницу. Била сам веома
срећна због тога јер уживам у помагању око прављења тог посебног хлеба. Данима пре тога
размишљала сам какве украсе да покушам да направим, да ли да комбинујем плетенице са
птичицама или машницама. Било је забавно док смо месиле тесто. Бака је сакрила новчић, ја
сам поставила плетенице и велики крст у средину, а онда је чесница стављена да се пече.
Сутрадан, кад смо устали, бака, дека и ја смо заједнички ломили божићни хлеб који је стајао
на столу са свећом. Ја сам отпевала молитву. Први пут, после много прослављених Божића,
бака је нашла новчић, али је рекла да ће сву срећу и новац који јој он донесе ове године
поклонити мени. Њене речи су ме расплакале јер сам знала да бака мене највише на свету
воли. Овај Божић ћу памтити по посебним бакиним речима и жељама.
Софија Копривица, IV1
Божић
Сва деца једва чекају Нову годину и Божић. Како се Нова година приближава, све више
се осећају узбуђење и чаролија у ваздуху. Ове године Божић сам прославила на Копаонику
код мојих пријатеља. Снег је падао, а Никола, мама, тата и ја смо се спремали да кренемо
код пријатеља, Данила, Јанка, Маше, Алексе и њихових родитеља. Кад смо сигли, Маша и
Данило су изашли да правимо Снешка. Направили смо тело, стомак и главу. Моја мама нам је
дала два велика дугмета, шал, шешир и шаргарепу. Снешко Белић је изгледао савршено.
Пошто смо завршили, ушли смо унутра да се угрејемо. Забављали смо се до вечере играјући
карте и топло-хладно. Родитељи су нас позвали да вртимо чесницу. Сви смо се скупили и
свако је изабрао један комад. Убрзо, Данилова мама је подигла нешто мало браон и рекла:
„Извукла сам дрен!“ Сви смо тражили остале скривене предмете. Данилов тата је извукао
новчић. Онда је нешто испало из мог комада чеснице. То је био кукуруз. Била сам пресрећна.
Новчић је за богатство у овој години, кукуруз је да не будеш гладан, а дрен да будеш здрав.
Овај Божић је био посебан и драго ми је што сам га прославила у друштву. Желим да и
следећи Божић прославим овако!
Мила Шами IV1
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Божић
Божић је најрадоснији празник, јер тада славимо рођење Исуса Христа. За тај празник
се цела породица окупља и слави. На божићно јутро нам долази положајник, а то је мој ујак.
У кући је јако лепо и топло зато што смо сви на окупу. За тај дан мама поставља најукуснију
и најлепшу трпезу. Са ујаком и сестром сам играла друштвене игре. После су нам дошли и
пријатељи. Атмосфера је била веома
пријатна, сви смо се смејали и причали.
Тара Лабан V1
Након тога смо ручали. Сви смо се лепо
провели. У поноћ сам са породицом отишла
код Храма Светог Саве да гледамо
ватромет. Волела бих да ми сваке године
Божић буде још бољи и радоснији, али
ипак је најважније бити са породицом и
добрим пријатељима.
Ана Тодоров IV1
Божић
За Божић сам отпутовао на село са
мамом и братом. У дворишту је било пуно
снега.
Грудвали
смо
се
док
није
захладнило. Напољу сам остао мало дуже
од осталих да бих чистио двориште од снега. Постало ми је убрзо веома хладно, па сам ушао
у кућу. Мама је брату и мени дала гранчицу бадњака. Док смо џарали гранчицама по ватри,
певали смо песму: „Колико жишака, толико здравља, колико жишака, толико среће, колико
жишака, толико деце, колико жишака, толико пара.“
После тога смо ручали и тражили новчић у божићној проји. У проји је било и зрно
пасуља, зрно жита и дрвце дрена. Добио сам парицу, брат зрно пасуља, а мама зрно
кукуруза. Провели смо дан трудећи се да се не свађамо јер постоји веровање да оно шта се
деси на Божић, дешаваће се целе године.
Михаило Casey IV1

Нађа Полторацки V1
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Вук Красојевић IV4

Ученици четвртог разреда су цртали на тему „Град из маште“.

Кристина Роквић IV4
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Ученици - ствараоци

Бајка
Ученици петог разреда су учили о
бајкама, а онда су имали задатак да
напишу своју бајку.

Представљамо најуспешније саставе
на тему „На крилима змаја“. Илустрације
текстова су ликовни радови на више тема.

На крилима змаја
Некада давно у једном
предивном краљевству живела је
прелепа принцеза са својим
оцем. Та принцеза сам била ја.
Била сам крхка, ситна и
слабашна. Због тога ме отац није
пуштао даље од дворског парка.
Једног
дана,
када
сам
изашла напоље, у парк је слетео
огроман змај. Полако ми је
прилазио. Погледала сам га у очи
и некако сам знала ме неће
повредити. У њима сам видела
љубав и једно мало разиграно
штене. Спустио је главу и
дозволио
да
га
помилујем.
Спустио је леђа као да је желео
да га узјашем. Нисам смела то да
урадим. Онда сам чула оца како
ме зове. Размислила сам и
одлучила. Скочила сам на леђа
змаја и он је полетео високо у
небо. Отац је то видео и
помислио да ме је змај отео.
Нађа Полторацки V1
Позвао је све стражаре да га
убију. Успели смо да побегнемо.
Осећала сам се као никада до сад. Све што сам раније виђала били су зидови великог
досадног замка. Осећала сам се тако живо. Видела сам ливаде, поља, куће и становнике
краљевства. Видела см шуме, мочваре и предивна створења која у њима живе. Слетели смо и
набрала сам цвеће са ливаде која се чинила бескрајном. Мислила сам да сањам, али онда је
почела је киша и схватила сам да је овај рај стваран. Змај ме је одвео у своју пећину и тамо
смо остали док киша није престала. Змај је спавао са главом у мом крилу.
Кад се пробудио, почео је да се тресе, поскакује и изгледао је уплашено и успаничено.
Брзо сам се попела на његова леђа и он је полетео. Видела сам стражаре како држе копља и
стреле. Викали су: „Не брините, принцезо, спасићемо вас!“ Гађали су и једна стрела га је
погодила у стомак. У једном тренутку он је престао да помера крила. Падали смо. Успела сам
да извадим стрелу и змај је скупио довољно снаге да нас безбедно спусти на земљу. Рана је
крварила. Стражари су нам пришли и питали зашто не бежим. Испричала сам шта се десило и
они су почели да се извињавају. Опростила сам им. Дошао је мој отац и чуо целу причу.
Покушавао је да ми објасни: „Види, ја ...“ „Само ме остави!“, узвикнула сам. Сви су се
вратили у дворац. Пала је ноћ. И даље сам седела поред змаја и миловала га по глави.
Плакала сам. Легла сам на његов стомак. Сузе су капале на његову рану и она је почела да
зацељује. Змај се пробудио, лизнуо ме је по образу, а ја сам га чврсто загрлила.
Пошли смо у нову авантуру. Прелетали смо двор, он је урликнуо, а дворани и мој отац
су изашли из замка. Махнула сам им, а змај се спустио у парк. Мој отац је тада први пут
помиловао змаја и змај му је опростио рањавање.
Од тада ме је змај водио на разна, предивна места и играо се са мном у дворском парку.
Порасла сам и постала снажна и храбра.
Катарина Стекић V3
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На крилима змаја
Пејзаж је био диван. Све се видело. Нисам могла да верујем да се то дешава. Била сам
на крилима змаја. Он је јурио. Никада раније нисам осетила овакву брзину и снагу. Велики
змај зелене боје постао је мој друг. Кренули смо заједно у авантуру. Каква су деца, такав је
и мој змај; несташан и жељан забаве. Иако је понекад био тешке нарави, са њим сам била
сигурна и безбедна.
Небо, облаци и сунце које извирује иза њих, све је било магично. Држала сам се за
змаја и на његовим крилима осећала сам се свемоћном. На путовању смо срели патуљке који
су напустили дом, птице које су кренуле на чајанку и многа друга створења. Све је изгледало
некако нестварно, а онда сам се пробудила.
Сваког дана маштам да опет наиђем на змаја на чија ћу крила сести и отићи у нове
авантуре.
Матеја Московљевић V3

Тара Лабан V1

На крилима змаја
Змајеви су јунаци многих бајки. Углавном изгледају као велика страшна чудовишта. У
мојој бајци змај је мој најбољи пријатељ и заједно пролазимо кроз разне авантуре.
Једаном сам шетала према двору и видела великог змаја. Уплашила сам се, а онда сам
схватила да није тако страшан, већ је много тужан. Сазнала сам да није имао пријатеља који
би га развеселио и помогао му. Било ми га је жао и остала сам са њим неко време. После
дугог разговора спријатељили смо се и кренули заједно у авантуру.
Било је дивно летети на крилима змаја. На предивном путовању упознали смо Облачка
и повели га са нама. Јурили смо по ведром небу. Спријатељили смо се са птицом Цвркуталом
и веселим Сунцем. Након играња и дружења, одморили смо се у једној колиби у којој је
живео мачак Мачор. Сви заједно смо седели и пили чај, а затим смо отишли својим кућама.
Летети на крилима змаја је прелеп осећај. Никада нећу заборавити овај дивни
доживљај. Сад знам да негде далеко имам пријатеља. Једва чекам да поново одемо у
заједничку авантуру.
Ника Московљевић V3
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На крилима змаја
Трагао сам за авантуром и необичним
бићима.
Пешачио сам данима поред река, преко
брда и цветних ливада. На два дана хода од
планине Серам заноћио сам, запалио ватру и
легао. Усред ноћи пробудила ме је чудна
светлост. Све чега се сећам је прелепи
женски глас који каже: „Иди на највиши врх
Сером планине, тамо те чека нешто
невероватно.“
Слдећег јутра сам брзо спаковао ствари
Марта Петковић IV4
и упутио се на Плави врх. За два дана стигао
сам на највишу тачку планине. Добро сам истражио цело подручје и није било ничег
необичог. Већ се смркавало па сам одлучио да наложим варту. Заспао сам и опет ме је
пробудила јака светлост. Чуо сам: „Ево га, твоје изненађење је стигло.“ Ватра је обасјала
великог црвеног змаја на само неколико метара од мене. Нисам имао оружје и хтео сам да
бежим, али змај се спустио и видео сам велико седло на његовим леђима. Било је
сребрнкасто и некако привлачно, па сам ускочио на њега. Змај је неколико пута замахнуо
крилима и узлетели смо. Чврсто сам се држао за његову грубу црвену кожу прекривену
крљуштима. Небо је почело да поприма розе и светлоплаве тонове. Сунце је излазило.
Летели смо брзо и високо изнад планина и река и пробијали облаке. Ветар ми је ударао у
лице и то ми је пријало. Земља је из ваздуха дивна, уживао у лепим призорима. Плашио сам
се и уједно дивио природи око себе.
Змај је слетео на брдо у мом крају и ја сам сишао. И даље сам био мало ошамућен, а он
је окренуо главу према мени и и рекао дубоким гласом: „Ако ти икада затреба помоћ, позови
ме. Зовем се Емон.“ Нисам стигао да одговорим, а он је већ одлетео. Заиста, долазио је увек
кад сам га позвао и спасавао ме.
Софиа Ненезић V3

Нађа Полторацки V1
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На крилима змаја
Змајеви су углавном страшна и јака бића, али змајеви које сам упознао су фини, добри
и пријатељски настројени. Другачији сам од већине деце у свету. Немам родитеље, живим у
сиротишту и једино што ми је остало од маме и тате су имам су плишани меда и лопта. Једне
ноћи нисам могао да заспим, па сам изашао на терасу. Видео сам како иза ћошка излази
велика сенка. Био је то змај. Уплашио сам се и вратио у кревет. Он је провукао крило кроз
врата и узео ме из кревета. Од страха сам пао у несвест. Кад сам се пробудио, око мене је
било тридесетак змајева. На моје велико чуђење нису ме појели. Уствари, о мени су се
бринула два змаја, Алекс и Матео. Питао сам зашто сам ту. Алекс, змај који ме је донео,
рекао је да се уплашио да ћу другим људима казати да сам га видео, а онда би их људи
ловили. Провео сам један дан са њима и спријатељио се. Испричали су ми причу о чаробном
извору код Маркусових водопада. Некада је то био њихов извор, а вода коју су пили тамо
давала им је способност да бљују ватру и бране се од непријатеља. Онда је пре неколико
месеци дошао зли див, уселио се у пећину испод водопада и не даје им да приђу. Сада пију
воду из неке речице, али немају чиме да се бране.
Следећег дана су ме водили на разна чудна места. Поглед одозго је био веома леп.
Дошли смо до Маркусових водопада. Мислио сам да су ти водопади лепи као и сви претходни
предели које смо обишли, али није било тако. Били су прелепи, велики, снажни, са водом
која се распршује у дугиним бојама. Одједном је из воде искочио див и почео да маше
рукама. Алекс је морао да се попне високо да га див не би дохватио. Уплашио сам се и почео
да ногама ударам змаја по грудима. Он се закашљао и почео да се тресе. Помислио сам да се
наљутио на мене и да ће ме збацити. А онда се десило нешто чудно, из његове ноздрве је
сукнуо пламен. Окренуо је главу према тлу и избацио два-три пламена на дива и убио га је.
Водопади су били ослобођени. Остали змајеви су долетели и Алекс им је испричао шта
се десило. Замолили су ме да им покажем шта сам урадио. Сваког сам лупнуо неколико пута
на оно место где и Алекса и десило се чудо. Змајеви су скакутали, помалио кркљали и
почели да избацују искрице, пламичке, а онда и праву ватру. Сви су били срећни. Мени је
било драго што сам им помогао да победе дива и поврате водопад.
У том тренутку сам се пробудио и схватио да је то био само сан. Волео бих да опет
сањам сличан сан.
Никола Петровић V3

Маша Крстић VIII2
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Психолошки кутак
Рубрика Психолошки кутак осмишљена је ради боље сарадње психолога са ученицима,
родитељима и наставницима. У њој се обрађују и представљају занимљиве психолошке теме
у вези са дешавањима у школи и пружа подршка свим учесницима школског живота.
У овом броју то су три теме; две су намењене ученицима - Грешке и учење и Савети за
ученике осмог разреда, а једна родитељима – Савети за родитеље ученика првог разреда.
Први прилог је написан у облику писма, а остали, како наслови говоре, у облику савета.
Позивамо читаоце да предложе теме за наредне бројеве.
Миља Кривокућа, психолог

Грешке и учење
„Најбитнија ствар коју можете начинити је грешка - не може се ништа научити из
савршенства.“
Адам Озборн

Драги моји ђаци,
Размишљајући о чему бих овај пут могла да вам пишем, схватила сам да је једна
тема веома важна, не само за школу већ за живот уопште. А чему служи школа ако не
да вас припреми и за живот?
Тема се односи на нешто са чим се сусрећете од првих дана свога живота, али тек
када кренете у школу она постаје посебно болна. Погодили сте - говорим о грешкама.
Знам да вам одрасли говоре: „Не смеш да погрешиш!“, „Немој да грешиш“.
Међутим, не треба да се плашимо грешака јер једино кроз грешке можемо нешто и да
научимо. А учимо много тога, не само математику, српски и све оне предмете које
волите или не волите, него учимо и како да се дружимо, разговарамо, како да
исказујемо своја осећања, како да се понашамо, како да развијамо своје таленте и још
много тога. Целог живота учимо, а и сами знате да учење некада није лако.
Хајде да се вратимо грешкама, онима због којих нам се смеју, због којих се
стидимо, због којих не смемо да поставимо питања, због којих се осећамо „глупи“,
мање вредни, гори од других. Верујте ми, тако је и код нас одраслих. И ту највише и
грешимо.
Открићу вам једну тајну. Грешка нас учи да нешто можемо да урадимо и
другачије. Она је водич за одрастање и сазревање. Она нам поручује да одбацимо старе
навике (а то могу бити и навике у учењу) и покушамо другачије, пробамо нешто ново.
Постоје још две важне тајне. Једна је да учење не мора бити мучење, али често
није ни лако, ни једноставно. Није, јер захтева труд, вежбање, грешење.
Друга је да нисмо сви исти. То вам је већ познато? Па зашто онда не верујете у
то? Зашто се поредите са другима, зашто мислите да су други бољи само зато што им
нешто боље иде или имају бољу оцену или мислите да су лепши, паметнији? Знам, то
сте научили. Погрешно сте научили као и ми одрасли, али грешка вам отвара врата да
то промените. Истина, потребно је време и много труда да поверујете да сте, баш
такви, посебни и једнако вредни и важни као и ваши другови и другарице.
За почетак довољно је да размислите о овоме што сте прочитали.
Кад погрешите, пробајте да се не уплашите, већ да нешто промените или
потражите помоћ или бар да кажете себи: „Ја вредим без обзира што сам погешио/ла“.
Поздрав,
Миља Кривокућа, психолог
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Савети за ученике осмих разреда
Драги осмаци,
Коначно сте најстарији у школи и спремате се за свет образовања и оспособљвања за
будуће занимање. Пред вама није нимало лак избор, па зато овај задатак схватите озбиљно.

Прво, важно је да се добро
информишете, да „упознате себе“,
али и „свет занимања“ као и
могућих средњих школа.
Занимања има веома много и
због тога је важно да познајете
себе.
Размислите о томе каква су
ваша професионална интересовања и поставите питања:
Шта бих волео да радим?
Шта ме привлачи, интересује?

Најчешће погрешне одлуке при избору
средње школе су следеће:
1. Уписаћу најближу школу.
2. Уписаћу се тамо где иде и моје друштво.
3. Уписаћу се у ову школу јер је популарна.
4. Уписаћу се тамо где ми одреде родитељи.
5. Уписаћу се било где јер сам слаб ђак.
6. Пошто сам одличан ђак, свеједно је где
се упишем.
7. Само ме једна школа занима, остале не
долазе у обзир.

Поред жеља важно је познавати и сопствене способности. Оне нам омогућавају да
успешно обављамо неке послове и активности. Неко се добро сналази са речима, неко са
бројевима, неко је вешт у цртању, а неко има смисла за технику. Различите способности
су битне за обављање различитих занимања. Неке могу да се увежбавају до извесне
границе. Када су изузетно развијене у некој области, онда говоримо о таленту.
Свако од нас има способности које одговарају већем броју занимања, па је зато битно
да одаберете занимање које је у складу са њима. У томе вам може помоћи и саветовање
код психолога школе или у Националној служби за запошљавање.

Тестови које користе психолози помажу да стекнемо објективну слику о томе које
способности су нам развијене. Поред интересовања и способности важне су и особине
личности јер није исто уколико бирамо занимање у коме радимо са људима, или са
машинама, уколико нам је посао такав да морамо брзо да доносимо одлуке или имамо
кратке временске рокове за обављање задатака.
За различита занимања постоје различите пожељене особине нпр. за психолога је
важно да буде саосећајан, спреман да помогне, стрпљив итд. Такође постоје и особине
које су важне за успешну каријеру без обзира о ком занимању је реч као што су:
истрајност, самодисциплинованост, отпорност на стрес итд.

Поред интересовања, способности и особина, важан ограничавајући фактор је и твој
успех тј бодови. Потруди се да твој успех у осмом разреду буде што бољи, али и да што
боље спремиш завршни испит; искористи допунску наставу и припремну наставу и
слободно питај наставнике све што ти није јасно.
Пробни завршни испит који ћеш радити је добра вежба и вид припреме за право
полагање. Са друге стране важно је да се информишеш и о различитим занимањима јер
многе средње школе имају различите профиле који те оспособљавају за различита
занимања. На сајту Националне службе за запошљавање можеш да нађеш групе
занимања и њихове описе. У складу са тим бираш и средњу школу: гимназију, средњу
стручну школу, уметничку школу... Информиши се о школама које те занимају: преко
веб стране, посетом, разговором са ђацима, посетом сајму образовања.
Имај на уму да свако може да буде успешан у више занимања и да се твоја
интересовања временом могу променити, али избор је пре свега твој, а сви други
(родитељи, наставници) су ту да ти помогну и да те усмере.
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Савети за родитеље ученика првог разреда
Драги родитељи ђака првака,
Током првог полугодишта прешли сте
заједно са децом озбиљан и захтеван пут
адаптације на нове обавезе, упознавања
са захтевима школе, учењем, новим
познаствима итд.
Најбољи родитељ
Пред вама су стални изазови дечијег
развоја који у данашње време није нимало
лак као уосталом и ваша улога. За скоро
све у животу вам траже да будете школовани, оспособљени, да имате дипломе,
изузев за то да будете родитељ.
Подразумева се да имате непогрешив
родитељски инстинкт, а уколико то немате,
онда „мора да нешто није у реду са вама“.
Без обзира што сте различитих
година, различитог образовања и искуства,
пишем вам као родитељима ђака правака и
пробаћу, некима изнова, а некима по први
пут, да кажем да већ сада одустанете од
тога да будете „најбољи“ родитељ.
Родитељство је као уметност, не зато
што захтева таленат, већ зато што је сваки
пут непоновљиво, креативно и у њега су
уплетене најразличитије емоције. Не може
по шаблону, не може да се препише,
копира, прочита из неке књиге или
приручника, већ сваки пут изнова мора да
се открива и морате бити спремни на
неизвесност као и на грешке.
Грешке су дозвољене, „нормалне“ и
неопходне. Оне нам поручују да нешто
можемо да урадимо и другачије, да
пробамо. Будите отворени за промену, али
и стрпљиви.
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Подршка
Уколико ваше дете још увек није
савладало читање и писање као и већина
његових другара, пре доношења било
каквог закључка разговарајте са вашим
учитељицама. Много је важније дететово
напредовање током овог периода од самог
резултата, јер уколико постоји напредовање, и резултат ће доћи. Договорите се са
учитељицама, направите краткорочни план
око тога како да детету помогнете. Немојте
радити уместо детета, већ заједно са њим
уколико је потребно. Посаветујте се са
учитељицом на који начин да помогнете
детету у учењу. Чак и да сте дипломирали
на Учитељском факултету, сваки учитељ
има свој начин рада са децом који је важно
да пратите. Размењујте информације са
својим учитељицама, ви најбоље познајете
своје дете, али „никада довољно“.
Мотивација
Будите отворени да кажете шта
мислите да најбоље мотивише ваше дете,
али оставите простор и за учитељичино
мишљење, а резултат нека буде заједнички договор. Не кажњавати дете због тога
што не завршава своје обавезе тј. не учи,
или не постиже резултате. Уместо тога
будите доследни, јасни и упорнији од њега
када је у питању извршавање обавеза.
Уместо „није добро“, „не ваља“, похвалите
напор и укажите шта да исправи и како да
проба на другачији начин. Често сви
изгубимо стрпљење, па или попустимо или
у потпуности преузмемо дечије обавезе.
Покушајте да избегнете ту замку.

Сарадња
Сваки родитељ жели најбоље свом
детету што не значи да су љубав и најбоља
намера гаранција за успех. Сетимо се
колико су грешке важне, али и то да их
препознамо. Из најбоље намере, љубави,
али и страхова, дешава се да родитељска
брига прерасте у стрепњу. Родитељи
стрепе да ли је дете безбедно у школи, да
ли је учитељица била добра према њему,
да ли је довољно срећно, да ли се нешто
непријатно догодило и тако у недоглед.
Управо због тога родитељи почињу да
се информишу о школи првенствено од
других родитеља и деце и да код учитеља
заправо проверавају тачност тих информација под претпоставком да су тачне само
уколико потврде оно што су већ чули.
Наравно, ни учитељи нису непогрешиви,
али уколико не постоји поверење, или се
оно заједничким напором не поврати и
потенцијални неспоразуми не превазиђу,
онда не можемо говорити о правој сарадњи
која је основ заједничког рада школе и
породице. Квалитет сарадње не зависи само од једне стране и јасно је да родитељи
нису професионалци, али размислите ипак
о ономе што је до вас и што зависи од вас.
Добар родитељ није савршен, није
непогрешив, није родитељ детета које је
примерно и има све петице, већ онај
родитељ који ради на себи, који и даље
учи, расте и развија се заједно са дететом.

И најважније - довољно добар родитељ „не живи због детета и за дете“, већ са
дететом нудећи му пре свега себе као модел, трудећи се не само да детету постави
границе, већ и да освести границу између
њега као родитеља и властитог детета које
је, колико год имало његов генетски материјал, индивидуа за себе. У овом периоду
индивидуалне разлике међу децом су посебно изражене и то не треба да вас уплаши.
Задатак
Ваш задатак у овом периоду је да
помогнете детету да прихвати основне
школске обавезе и да се социјализује,
дакле, да прихвати правила понашања и
изгради однос према обавезама.
Не заборавите, деца вас много више
посматрају него што вас чују, много боље
упијају неверабалне сигнале, него што
памте ваше речи. Свакако, ви сте ту да
будете њихов „глас разума“, али прво
треба да их чујете једнако добро као што
они виде вас.
Увек на уму имајте шта код детета
желите да изградите јер управо сада за то
постављате темеље. Учитељи колико год
времена проводили са вашом децом,
никада не могу да замене родитеље, али то
не треба да вас оптерети, само да вас
подсети колико сте важни својој деци.
Миља Кривокућа, психолог
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О учењу и успеху у школи из угла педагога
У школи поред психолога као стручни
сарадник ради и школски педагог који се
бави различитим областима образовноваспитног рада у школи. Области рада педагога су разноврсне и пре свега усмерене
на планирање, програмирање, праћење и
вредновање свих активности у школи, рад
са ученицима, наставницима и родитељима, сарадња за различитим институцијама у окружењу ради остваривања
васпитних и образовних циљева.

Са
наставницима
сарађује
на
унапређивању наставе и ваннаставних
активности. Са родитељима и ученицима
сарађује кроз индивидуалне и групне
разговоре, организовањем едукативних
предавања и радионица.
Од овог броја Маштарије имају и
рубрику Педагог. За почетак Татјана
Перишић одговара на најчешћа питања
ученика у вези са својим послом и даје
савете за успешно учење.

Која је разлика између школског педагога и психолога?
Већина активности школског педагога и психолога су сличне. С обзиром да је реч о
стручним сарадницима, првенствена улога је саветодавна ради пружања подршке и стварања
одговарајуће педагошке и психолошке климе за развој и напредовање ученика. Педагог је
више усмерен на педагошки аспект рада, планирање и израду разноврсних едукативних и
превентивних програма, као и на наставни процес и стварање услова за учење.
Које су то активнсти које педагог реализује са ученицима?
Најчешће су то индивидуални саветодавни разговори са ученицима, затим радионице и
предавања на одређену тему у оквиру часова одељењске заједнице или ваннаставних
активности (секције, ученички парламент). У оквиру планирања рада са ученицима израђују
се програми на одређену тему, нпр. „Учење учења“, а некада и сами ученици могу дати
предлог тема о којима желе да разговарају.
Која су то питања и теме због којих се ученици могу обратити педагогу?
Ако желите да научите како да организујете своје дневне и школске обавезе, да сазнате
на који начин да организујете своје учење, да научите како да примените различите методе
и технике учења и прилагодите их свом стилу учења, али и да научите да сами процењујете
своје напредовање у учењу, обратите се педагогу. И, наравно, педагогу се можете обратити
и да се похвалите постигнутим личним успехом у учењу и напредовању.
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Неколико савета за успешно учење
Направи недељни и дневни план своји активности. У план прво унеси време за
активности које не можеш својевољно мењати (време проведено у школи, слободне
активности: музичка школа, страни језици, спорт).
- Постави себи јасан, конкретан и реалан ЦИЉ учења!
- Планирај учење увек у истој просторији и у исто време!
- Обезбеди себи мир за учење - без укључених телефона, рачунара и телевизора у
близини!
- Прво планирај учење тежег, па лакшег градива; планирај учење градива различитих, а
не сличних предмета један за другим, да не би дошло до „мешања“ градива.
- Направи паузу између учења два градива.

Добар план и доследно испуњавање предвиђених
активности
омогућава
довољно
слободног времена у току дана. Уложи труд,
напор и време у своје учење и успех ће сигурно
бити загарантован. Радни простор у коме учиш
треба да буде добро проветрен, осветљен, да су
ти при руци уџбеници, свеске, прибор.
За успешно учење неопходно је да будеш
одморан, најбоље време за учење је ујутру од
8.00 до 11.00 и поподне од 16.00 до 19.00 сати.
Најбрже се заборавља одмах након учења. Зато
је важно да ново градиво истог дана бар
прегледаш, прочиташ текст из уџбеника и
белешке са часова и поновиш шта си запамтио.
За успешно учење је битно да сваког дана
учиш у исто време и да имаш времена да поновиш раније научено и научиш ново градиво.
Кампањско учење за одређени час одговарања,
или писмену вежбу, може само да те збуни, да
помешаш градиво сличних предмета.
Придржавај се постављеног плана и
награди
себе
када
оствариш
планиране
активности - уложио си труд, напор и време.
Татјана Перишић, педагог
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Школска библиотека

Школска библиотека
Прваци у библиотеци
Ђаци првог разреда су се упознали са
простором
школе
и
обишли
су
и
библиотеку. Научили су како треба да се
понашају у библиотеци и како да траже
помоћ библиотекара при избору књига за
читање.
Међународни дан толеранције
Међународни дан толеранције, 16.
новембар, обележен је у нашој школи
заједничким часовима библиотекара и
наставника разредне наставе.
За ученике четвртог разреда организоване су 16, 17. и 18. новембра 2016.
радионице на којима су се ђаци подсетили
значења појма толеранција и разговарали
о поштовању и уважавању разлика које
постоје међу људима.
Део активности било је и упознавање
деце са садржајем збирке прича „Риба
риби гризе реп“ Јасминке Петровић чији
јунаци пролазе кроз различите ситуације и
авантуре и решавају бриге које их муче,
уче да буду толерантни и да поштују
различитости и схватају да је свет леп
управо зато што разлике постоје. Ученици
су разматрали примере толерантног и
нетолерантног понашања у једној од
прича, а затим и у свом окружењу.
Ова књига се налази у програмима
пројекта за подстицање деце на читање
„Оштро Перце“ (у организацији Друштва
школских библиотекара Србије) и „Читам,
па шта?“ (у организацији Библиотеке града
Београда). Тако је причом о њој започело
представљање пројеката који се реализују
у нашој школи током ове школске године.

Два часа са ученицима IV1 на тему
толеранције и збирке прича одржана су у
Дечијој библиотеци „Растко“ на Врачару и
тиме је настављена успешна сарадња
између школе и јавне библиотеке.
У наставку обележавања Међународног дана толеранције у нашој школи,
библиотекарка Слађана Галушка и наставници су одржали заједничке часове током
друге половине новембра и почетком
децембра. За одељења VII2 и VII3
организована је радионица 2. децембра
2016. у свечаној сали. Ученици трећег,
шестог, седмог и осмог разреда су разговарали о значењу појма „толеранција“ и о
поштовању и уважавању разлика које
постоје међу људима.
Током ових часова библиотекарка је
читала одломке из збирке прича „Риба
риби гризе реп“ Јасминке Петровић деци
трећег разреда, а ђацима шестог, седмог и
осмог разреда делове из романа „Ово је
најстрашнији дан у мом животу“ и „Лето
када сам научила да летим“ исте ауторке.
После упознавања са садржајем ових
дела и авантурама њихових јунака, ученици су разматрали примере толерантног и
нетолерантног понашања у књижевности,
али и у свакодневном животу. Износили су
своја искуства из сусрета са децом и одраслима из других држава, препознавали
разлике у начину живота, поштовању обичаја, прослављања празника, припремања
хране и сл. Увидели су да је било
појединих случајева нетолерантног понашања у њиховом окружењу и закључили
да треба да поштујемо и уважамо разлике
које постоје међу нама и о различитостима
учимо једни од других.
Слађана Галушка, библиотекар

Тра Лабан V1
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Миа Пешић VIII1

Марија Тошић VIII2
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Мара Петковић IV4

Ликовни радови - Сценографија у представи „Сам у кући“

Атина Илић IV4
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Књиге и читање

Прикази
Ученици наше школе учествују у пројекту Оштро Перце, читају књиге и пишу приказе. У
овом броју Маштарија доносимо радове неколико ученика. Посебно истичемо да је Кристина
Дивац уз приказе урадила и дивне ликовне радове, илустрације текстова које је прочитала.

Кристина Дивац IV2

Бајке Браће Грим
Бајке постоје још од давних времена и усрећују децу широм света. Оне испуњавају
наше детињство. У њима се први пут срећемо са добром и лошом страном и упознајемо
јунаке и многа нестварна бића. Док сам била мала, мама ми је читала бајке Браће Грим. Имам
утисак да многе знам цео живот – „Пепељуга“, „Црвенкапа“, „Ивица и Марица“, „Снежана и
седам патуљака“ и друге.
Бајке „Мачак у чизмама“, „Сточићу, постави се“ и „Храбри кројач“ показују значај
мудрости. У бајци „Мачак у чизмама“, мачак је показао како мудрошћу од сиромаштва лако
може да се дође до богатства и велике титуле. Мудрост у бајци „Сточићу, постави се“ је
показао најмлађи брат када је крчмара уловио у сопствену замку. Кројач из бајке „Храбри
кројач“ је снагу варао памећу и тако постао краљ.
Главне јунакиње из бајки „Снежана и седам патуљака“, „Трнова Ружица“, „Златокоса“ и
„Пепељуга“ су очарале принчеве својом лепотом и добротом.
Најсналажљивији су били Палчић, једно јаре из бајке „Вук и седам јарића“ и Ивица и
Марица. Палчић је кроз чудну авантуру успео да се врати кући, јаре се сакрило од вука и
успело да спаси осталих шест јарића, а Ивица и Марица су сами савладали вештицу и нашли
пут кући.
Све ове бајке пуне су поука, мудрости, лепоте и сналажљивости. Надам се да ћу једног
дана и ја својој деци читати бајке Браће Грим као што је и мени моја мама.
Кристина Дивац IV2
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Кристина Дивац IV2

Риба риби гризе реп
Књигу је написала Јасминка Петровић, позната српска списатељица и добитница
бројних књижевних награда. Неколико њених књига је преведено на више од двадесет
језика.
Књига „Риба риби гризе реп“ састоји се из пет прича. Свака прича има као наслов
загонетку, а само последња брзалицу. Ова књига говори о пет пријатеља једног одељења од
којих сваки има по неку ману коју доживљава као велики проблем.
Свако има своју ману. Нико не може да буде савршен. Катарина, Дарко, Љуба, Сања и
Илија – свако од њих има своје проблеме, али на крају сваке приче успевају да се са њима
изборе. Катарина има велике уши, Дарко је мало пунији, па га зову Чварак, Сања мисли да
јој наочаре ружно стоје и зато оговара Милицу која их носи, а Илија има проблем да
изговори слово „р“. Љуба има велике зубе, а такође, као и нека старија деца, љубоморан је
на свог млађег брата Ацу јер су се родитељи, по Љубиним речима, бринули само за њега.
Веома је занимљиво да и ја имам две мане као и деца из ове књиге – Дарко и Илија. Прва
мана је што сам мало пунија. Иако некима не изгледам тако, сматрам да имам превише
килограма за свој узраст. Такође, мана ми је и што не могу правилно да изговорим слово „р“,
а посебно „ррррр“. Овога се уопште не стидим. Чак волим да се шалим на свој рачун.
Књига говори и о пријатељству ове деце. Сви они имају нешто добро што их издваја и
на то треба обратити пажњу. Свако одељење има свог Дарка, Сању, Катарину и остале. Сви
треба да прихватимо међусобне разлике и да се заједно дружимо. Треба да лепо и срећно да
живимо, а да на физичке недостатке не обраћамо пажњу.
Кристина Дивац IV2
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Кристина Дивац IV2

Рузмарина и новогодишња чаролија
Ова књига говори о девојчици Рузмарини – деветој девојчици из породице патуљака
Пепер која ради за Деда Мраза. Она са братом, другом и мачетом Русомачетом доживљава
незаборавну авантуру уочи дочека Нове године.
Вештица Маргета Маргита је заробила Рузмарину и њеног брата Ловорка у својој кући
Грозе и хтела је да их поједе. Успели су да побегну уз помоћ вештичиног мачка. Касније је и
мачак побегао, па је породица Пепер добила још једног члана. По мом мишљењу,
најзанимљивији део је био када су Рузмарина, њен друг Орашчић и Орашчићев тата Ким,
радили свој посао – сакупљање дечјих новогодишњих жеља. Познато је да ако патуљак
остане код људи и после поноћи мораће да се код њих крије до сутрадан увече. Било је лепо
од деце Саре и Андреја што су крили Рузмарину од других људи јер нису хтели да упропасте
Нову годину.
Једног дана вештица Маргета Маргита је украла новогодишњу чаролију без које нема
Нове године. Рузмарина је успела да спаси овај празник, а пошто је веровала да Маргета
Маргита има нешто добро у себи, у замену за чаролију позвала је вештицу да заједно
прославе Нову годину. Испоставило се да она стварно има добру душу. Дошла је са много
поклона и веселила се са целом породицом Пепер.
Понекад, наизглед зли људи су обично такви јер су усамљени. Међутим, ако им
пружимо руку пријатељства, можемо да видимо њихову добру страну. Празници су права
прилика за тако нешто.
Кристина Дивац IV2
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Кристина Дивац IV2

Зачарана учионица
Аутор ове књиге је Ивона Бжезинова, чешка списатељица, која је написала педесетак
књига за децу и младе. Добитница је многих чешких и међународних књижевних награда.
У књизи „Зачарана учионица“ се говори о једном одељењу трећег разреда у које су на
почетку школске године дошла три дечака необичних имена – Хокусфук Лајош Деметер,
Покусфук Марош Деметер и Пишта Деметер кога су сви звали Потколар. Њихови родитељи су
мађионичари, па су дечаци од њих научили безброј трикова. Само једним пуцкетањем
прстима стварају свакаква чудеса и учење чине готово забавним.
Ови дечаци нису баш образовани јер се стално селе и мењају школе, па не стижу ништа
да науче. Ипак, и поред свог незнања, они су у нечему најбољи – у музици. Оно што у
почетку сви примећују је да су Деметерови Роми. Дечак из одељења, Јакуб, украо је јакну и
препарирану сову само да би њима сместио, али је на крају разоткривен. Девојчица Мадла
имала је предрасуде да су они прљави и да краду јер јој је тако мама рекла, а на крају се
заљубила у Мароша. Ови дечаци су у учионици правили права чуда. Тако је један ученик
добио камелеонски језик, читанке су полетеле, Мадла је била заробљена у балону од
сапунице и још много тога – само помоћу пуцкетања прстима. По мом мишљењу,
најинтересантније је било за време часа ликовног. Тада су ученици имали задатак да цртају
животиње. Захваљујући тројици нових ученика, оне су оживеле: мачка која гребе цртеж, пас
који га једе, живахно прасенце, гуштер који се пење по клупама, чапља која једе жабу...
Много сам се смејала. Баш бих волела да Лајош, Марош и Пишта дођу код нас у одељење.
Сваки дан би био забаван и сигурно нам не би било тешко да устајемо рано ујутру за школу.
Сви треба да поштујемо међусобне разлике. Не треба да имамо предрасуде о људима,
већ треба да их упознамо. Као што нам је ова књига показала, иако су били Роми, дечаци су
свима улепшали трећи разред и стекли искрене пријатеље.
Кристина Дивац IV2
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Риба риби гризе реп
„Риба риби гризе реп“ је збирка
прича коју је написала Јасминка
Петровић. Дивне и смешне цртеже у
књизи илустровао је Душан Павлић.
Јунаци ове збирке су деца, моји
вршњаци који пролазе лепе и ружне
фазе на путу одрастања.
Читајући ову књигу препознала
сам ситуације са којима сам се и
сама сусретала. Веома занимљива
прича ми је била „Ти га ја, ти га ти,
ти га нећеш погодити“. Дечак ког су
другари сматрали смотанком, уствари
је био вешт и духовит. Својим
причама је насмејео другаре и постао
је веома омиљен у разреду. Свиђа ми
се и прича „Два локвања око пања“ у
којој је главни лик девојчица
Катарина. Имала је дугу косу, а кад
се ошишала, виделе су се њене
клемпаве уши. Била је несрећна, а
Тамара Милић IV1
онда је позив другара на битну
утакмицу показао да се без разлога
плашила исмејавања. Крај приче
показује
како
деца
умеју
да
препознају праве квалитете који
увек побеђују.
Радује ме што постоје овакве
приче у којима себе пронађем и
уверим се да сви имамо врлине и
мане и да нам се дешавају сличне
ситуације. Књигу радо препоручујем другима, а за почетак ћу је другу купити за рођендан.
Тамара Милић IV1
Ово је најстрашнији дан у мом животу
Књига „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ је љубавни роман. Главни лик је
петнаестогодишњи дечак Страхиња који се сусреће са многим тешкоћама, најчешће
породичним и љубавним. Писац кроз ову књигу жели да нам саопшти да, иако је живот
понекад мрачан, не треба губити наду да ће се вратати у нормалу.
Док сам читао књигу, чинило ми се да Страхиња поступа обрнуто од онога како бих ја у
тим ситуацијама поступио. Не бих га назвао нити храбрим, нити срећним, већ баксузом који
кроз живот иде опуштено. Било шта да се деси, њега то не потреса, али ипак то његово
„непобедиво срце“ победила је Маша. То је девојчица коју је упознао преко једног
разочараног деде који је на Бранковом мосту желео да изврши самоубиство. Када су се Маша
и Страхиња добро упознали, постали су прави пријатељи. Возили су заједно бицикл,
изводили деда Здравка у шетњу све док тај баксуз Страхиња није изустио нешто што није
требало. Њихова расправа прекинула се када су Страхињу претукли мангупи и када је
отишао у болницу. Маша га посећује и решавају проблем, али наступају породични проблеми
између њега, његовог тате, маме и сестре.
Необична прича овог дечака завршава се двадесет петим поглављем. Страхиња пише
писмо Маши која је тог летњег распуста отпутовала у Канаду код свог тате. Прва реченица
гласи: „Ово је најлепши дан у мом животу“. Страхиња је радостан и заљубљен. Проналази
хоби и иде на курс фотографије. Одраста.
Ову књигу бих препоручио деци, не зато што су њихови животи слични Страхињином,
него зато што ова књига има и другу поруку, а то је да се на интересантан начин можеш
одупрети многим проблемима садашњице.
Ђорђе Милић VI2
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Ово је најстрашнији дан у мом животу
Док сам читала овај роман осећала сам велико одушевљење и често сам се смејала
разним ситуацијама које су Страхињу доводили до закључка: „ОВО ЈЕ НАЈСТРАШНИЈИ ДАН У
МОМ ЖИВОТУ“. Понекад би ме збунила реакција главног јунака и тада бих размишљала како
бих ја реаговала у таквим животним тренуцима. Када сам прочитала књигу, била сам помало
тужна што се завршило дружење са овим узбудљивим јунаком и његовим животом.
Тема романа је узбудљиво одрастање једног петнаестогодишњег дечака. Ово је прича о
животу, патњи, породици, пријатељима, љубави и показује да је детињство изузетно лепо,
али и тешко.
Страхиња је главни јунак ове приче и њега уз малу матуру што се примиче, муче
разноразне паклене муке одрастања и сваки дан чини му се као најстрашнији у његовом
животу. Јунаци романа су и чланови његове породице, девојчица Маша и њена породица.
Мама и тата му стално праве проблеме, сестра Јелена и њен дечко Томислав га
нервирају, а комшиница баба Гвозденка никако да га остави на миру. Међутим, онда се
појављује Маша и у Страхињином животу све почиње да се мења. После 24 најстрашнија
дана уследио је најлепши дан у његовом животу.
Страхиња прича о својим догодовштинама и доживљајима. Све га нервира. Он је
неприлагођен и недружељубив. Све што му се дешава је драматично и урнебесно смешно.
Породица у којој живи далеко је од савршене. Нашег јунака муче бројни проблеми: болест
мајке, развод родитеља, депресија и покушај самоубиства, беспарица, немање личног
простора, лоше оцене из физике и географије... Фатално је заљубљен у своју наставницу
српског језика. Све је драматично, па чак и заљубљивање у Машу. Она је петнаестогодишња
девојчица која има исте проблеме
као и Страхиња, болесног деду,
маму која је изгубила посао, тату
који је у Канади и планира да се
поново ожени Рускињом која чека
бебу.
Јасминка
Петровић
добро
разуме децу и поштује њихова
осећања.
Ово
је
једна
од
духовитијих дечијих књига која ми
је
остала
у
лепој
успомени.
Занимљиво написана, са одличним
илустрацијама и главним ликом који
је дефинитивно све што би један
главни лик дечијег хумористичког
романа требало да буде. Све
препоруке, што деци, што старијима.
По
мотивима
романа
у
Омладинском
позоришту
„Дадов“
направљена је позоришна представа
што је још један доказ који
потврђује колико је ово дело
актуелно и занимљив. Читањем ове
савремене књиге и анлизирањем
свих њених ликова, закључила сам
да у животу човек мора позитивно
да размишља и да и у најгорем дану
у животу има нечег позитивног.
Одрастање је болан процес, али у
роману се кроз разне догађаје на
озбиљан и шаљив начин поручује да
у свему лошем има и нешто добро,
као и да би требало волети своје
ближње какви год да су.
Лана Благојевић VI2
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Ђорђе Милић VI1

Ана Велинов VIII2

Анђела Јовићевић VII3
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Ђурђа Торбица III2
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