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Драги читаоци, 
 

У Маштаријама број 6 представљамо рад школе у 

другом полугодишту 2016/2017. године. 

У рубрици Дешавања вас кроз текст и фотографије 

водимо на екскурзију, излете и рекреативну наставу. Ту 

су и прилози о предузетништву и школском спорту, 

прослави Дана школе и хуманитарном концерту, 

промоцији књиге и ђаку генерације. 

Посебне стране су посвећене ликовном стварала-

штву ученика, а ту су и нове дневничке белешке Саве 

Крнетића. Најбоље писмене задатке из српског језика 

ученика старијих разреда представљамо у рубрици 

Ученици – ствараоци, а текстове на руском језику у 

рубрици Учимо стране језике.О сунчаним часовницима 

пише за школски лист звездани детектив Наташа Станић.  

Препоручујемо за читање радове ученика трећег и 

четвртог разреда који су настали током реализације 

пројекта Читам, па шта? 

  Читајте и уживајте! 
 

Редакција 

 

Садржај 
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Предузетништво 

Школска 2016/2017. година је за наш 

тим започела припремама за завршни 

SEECEL-ов камп у Шибенику. Ученици, 

чланови тима, са наставницама хемије и 

ликовне културе, Даницом Павловић и 

Иваном Смиљковић Чевизовић, припреми-

ли су производе, а наш прослављени 

дизајнер Славимир Стојановић помогао нам 

је око дизајна постера и налепница. 

Од 16. до 19.10.2016. године SEECEL 

је организовао други по реду завршни 

камп у Шибенику којем су присуствовале 

основне и средње школе и факултети 

учесници пројекта Учење о предузетни-

штву из Србије и из 8 земаља Југоисточне 

Европе. Осим представника образовних 

установа, конференцији су присуствовали 

бројни експерти Европске комисије, 

министарстава просвете и економије, као и 

представници привредних комора и 

пословног света. 

Нашу школу су представљали дире-

ктор Дејан Станковић, координатор проје-

кта Александра Бошковић и ученица осмог 

разреда Симона Магаш. У делу конфере-

нције који је замишљен као мали сајам 

дечијег предузетништва представили смо 

се ручно прављеним сапунима, свећама, 

анти-стрес бојанкама и корпицама. 

Била је то изванредна прилика за 

размену искуства са колегама из суседних 

земаља као и за анализу постигнутих 

резултата у имплементирању исхода 

предузетништва у наше образовне системе. 

Присуствовали смо додели признања 

у области женског предузетништва „Цвет 

успеха за жену змаја“ у организацији 

Удружења пословних жена Србије 27. 

октобра 2016. Наша ученица Василиса 

Видаковић је активно учествовала на 

манифестацији.  

Наша школа је учествовала на Сајму 

образовања 30. октобра 2016. и на штанду 

Министарства просвете, науке и техноло-

шког развоја представила своја искуства и 

резултате пројекта Учење о предузетни-

штву у којем учествује од самог почетка од 

2011. године. Даница Павловић је са 

ученицима осмог разреда представила 

наше производе: ручно прављене сапуне и 

свеће, анти-стрес бојанке и корпице и 

посетиоцима објашњавала технологију 

израде. Александра Бошковић је показала 

публици све најзначајније активности 

спроведене у протеклих пет година. 

Делегацију је предводио директор школе 

Дејан Станковић. 

 

У току новембра 2016. сви наши 

предузетници, и мали и велики, напорно су 

радили на припреми производа и штандова 

за традиционални Новогодишњи Базар који 

се у децембру одржава у нашој школи. Сви 

производи предузетничких радионица су 

били посебно означени и представљени. 

Опробали смо се у прављењу два нова 

производа, лабела и бомбица за купање. 

Од 21. до 23.12. 2016. тим састављен 

од ученика седмог разреда учествовао је 

на општинском такмичењу у предузетни-

штву у Општини Врачар. Ученици су првог 

дана присуствовали радионици „Израда 

бизнис плана“, а другог су своју пословну 

идеју у форми бизнис плана представљали 

жирију. Освојили смо треће место. Трећег 

дана уприличена је свечана додела 

награда и изложба у холу општине. 

Две екипе ученика осмог разреда 

учествовале су на градском такмичењу 30. 

марта 2017. у ОШ „Исидора Секулић“ са 

две пословне идеје: „Зелени кров школе“ и 

„Бразилски ресторан у Београду“. 

Промовисали смо женско предузетни-

штво у сарадњи са Удружењем пословних 

жена Србије. Тим девојчица осмог разреда, 

Василиса Видаковић, Лара Лабудовић и 

Александра Илић, ушао је својим видеом у 

финале такмичења „Ухвати идеју“ а 

двадесет ученица седмог и осмог разреда 

су на Дан девојчица, 27. априла 2017. 

године, посетиле компанију Ериксон и 

упознале се са њеним радом и учествовале 

у радионици израде апликација.  

У току априла и маја 2017. одељење 

VII1 са наставницом енглеског Александром 

Бошковић вредно је радило на пројекту 

„Save the planet“ покренутом од стране 

издавачке куће „Нови логос“. Наш плакат 

је добио посебну награду за креативност. 

У оквиру прославе Дана школе сви 

предузетнички тимови заједнички су 

осмислили и направили поклон кутије за 

госте наше школе, а као нови производ 

уврстили смо сунчани сат. 

 

Александра Бошковић, наставник 

Дешавања 
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Светска недеља новца   

Поводом обележавања Светске 

недеље новца организован је 31. марта 

2017. за ученике трећег разреда тематски 

дан под називом Научити, уштедети, 

зарадити. Циљ активности је био 

унапређивање финансијске културе деце. 

На часу српског језика ђаци су се 

упознали са животом и радом Ђорђа 

Вајферта, посебно у вези са његовим 

послом гувернера Народне банке Србије. 

Говорили су и о новцу и штедњи, а затим 

смишљали ребусе и писали стихове на те 

теме. На часу математике су решавали 

задатке чији текстови упућују на штедњу и 

планирање трошења новца.  

О пореклу новца и ковницама некад и 

сад ученици су стицали знање на часу при-

роде и друштва. Разговарали су о симболи-

ма, језику и писму на кованицама, као и о 

знаменитим личностима српске историје 

чији се ликови налазе на папирним новча-

ницама, а затим и о значају Народне банке 

Србије и Завода за израду новчаница и 

кованог новца. За крај часа је организован 

квиз кроз који су деца проверила своје 

знање.  

 

 

 

На часу ликовне културе ђаци су 

израђивали кованице од глине, украша-

вали их и бојили. Следио је заједнички час 

физичког васпитања у школском дворишту. 

Деца, подељена у четири екипе, одељења, 

учествовала су у штафетним играма. 

Овим активностима наша школа се 

укључила у манифестацију коју је орга-

низовало Министартсво просвете, науке и 

технолошког развоја. Прилог о обележа-

вању је послат као пример добре праксе. 

Једна од презентација која је коришћена 

на часовима, Динар – наш новац, 

постављена је на веб страни ЕПросвета, 

http://eprosveta.rs/dinar-nas-novac. 

 

Горица Ивановић, наставник 

Штедња  

Сваки добар ђак чува динар свак, 

На гомили штеди да му више вреди. 

Кад му дају паре тата, мама, бака или дека, 

Ђачић их у касу стави, купи слаткиш од свог штека. 

Кад касица буде пуна, ђачић са њом о под лупи, 

Уме пара колико треба себи књиги лепу купи. 

Ето зашто волим штедњу и парице чувам своје, 

Не морам од других тражити шта пожелим да буде моје. 
 

Војин Игњатовић III2 

Мост математике 

Такмичење „Мост математике“ за 

ђаке млађих разреда основне школе орга-

низовано је у Дечијем културном центру 

Београд 9. маја 2017. Екипа ученика наше 

школе, коју су чинили Коста Митић II2, 
Александар Николић II2, Михајло Миљанић 

III2 и Лазар Живојиновић IV5, освојила је 

прво место и пласман у финалу.  

Финално такмичење одржано је 25. 

маја 2017. у Врњачкој Бањи. Ученици 

Александар Николић II2, Исидора Жикић 

II2, Михајло Миљанић III2 и Лазар 

Живојиновић IV5 победили су екипу из 

Новог Сада и освојили прво место. 
 
 

Горица Ивановић, наставник 

http://eprosveta.rs/dinar-nas-novac
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Жабац олимпијада 

На теренима Веслачког клуба 

„Партизан“ на Ади Циганлији одржана је 4. 

јуна 2017. Жабац олимпијада. Ученици 

млађих разреда основне школе су се 

такмичили у четири дисциплине – рвању, 

фудбалу, кошарци и играма без граница.  

Ђаци III2 наше школе су у три од 

четири дисциплине освојили златне 

медаље: Миа Ранђић у рвању, а екипе у 

фудбалу и играма без граница. У укупном 

пласману добили су прелазни пехар као 

најбоља екипа. 

Ученици II2 су такође били веома 

успешни и освојили су два друга места: 

Лана Удовичић у рвању, а екипа девојчица 

у играма без граница. 

Посебну похвалу су добили навијачи 

и сви учесници за другарско понашање. 

 

Амбијентална настава 

У оквиру пројекта Мали предузетници 

за ученике III2 су организовани часови 

амбијенталне наставе на плантажама Салат 

Центру у Сурчину 7. јуна 2016. Циљ 

активности је био да се деца ближе 

упознају са процесом узгајања поврћа 

ради стицања здравих навика у исхрани. 

Ученици су имали часове природе и 

друштва у природном амбијенту - обишли 

су пластенике и поља под поврћем и уз 

стручно вођење, садили салату и чупали 

траву. На крају су добили здрав оброк- 

салату и јабуке. 
 

 

Спортски дан 

Спортски дан за ученике трећег и 

четвртог разреда организован је 6. јуна 

2017. године на теренима У Пионирском 

граду на Кошутњаку. Део активности је 

било и мерење физичких способности деце 

кроз три спортске дисциплине: бацање 

медицинке, трчање на 30 метара и скок у 

даљ. Деца која се ван школе баве спортом 

показала су боље резултате. Препорука је 

за остале била да више времена проводе у 

природи и баве се спортом.  

Остатак дана ђаци су провели у 

спортским такмичењима (фудбал, рагби, 

ходање и трчање на стази са препрекама, 

штафетне игре...).  

Родитељи су упознати са резултатима 

мерења и препорукама. 

 

Горица Ивановић, наставник 
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Сладак крај трећег разреда   

Ученици III2 су свечано обележили 

крај школске године правом позоришном 

представом 8. јуна 2017. у позоришту 

Дадов. Драмски текст су, на основу поеме 

Добрице Ерића Торта на пет спратова, 

сачинили наставница Горица Ивановић и 

Света Јовановић, водитељ школе глуме. 

Они су током целе школске године помагали 

ђацима да припреме представу. Деца и 

наставница су уз помоћ родитеља израдили 

сценографију и костиме.  

У реализацији програма учествовало је 

и пет ученика VII2 који су поздравили 

публику у пуној сали и најавили представу. 

Млади глумци су бриљантним наступом 

одушевили све присутне. 

Одељењска породична журка 

У оквиру програма сарадње са 

родитељима одржана је породична журка у 

одељењу III2, 12. јуна 2017. Претходне две 

године успешно су организована слична 

дружења деце, родитеља и наставника. 

Спортске активности су осмислили 

ученици и са родитељима су се надметали 

у појединачним и екипним спортовима: 

фудбал, између две ватре, ластиш, преска-

кање конопца итд. Овај део је почео у 18 

сати и трајао два школска часа, а онда су 

проглашени победници. 

Други део програма је било послу-

жење организовано у школској трпезарији.  

Храну су за ову прилику обезбедили 

родитељи.  

За школски лист преносимо утиске 

једне ученице и једне маме о дешавањима. 

 

Горица Ивановић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породично дружење 

Сваке школске године 

најлепше је породично дружење.  

Та проширена одељењска 

заједница на спортским теренима 

већ трећу годину траје и помаже 

нам да покажемо родитељима 

како брзо растемо. Још ове 

године победили су у фудбалу и 

појединим играма. Пустили смо 

их да се радују јер идуће године 

треба да схвате колико смо 

порасли, сазрели и ојачали. Биће 

поносни на своју децу. 

Сви смо захвални учите-

љици Горици што нас тако лепо 

учи и окупља. 
 

Ђурђа Торбица III2 

 

Породично дружење 

Ђаци III2 и њихови родитељи су 

показали своје спортске вештине и заједно 

прославили крај још једне успешне 

школске године. Очеви су са дечацима 

играли фудбал, а мајке са девојчицама 

између две ватре. 

У игри и жару за победом сви су били 

једнаки и сви су се осећали као део исте 

одељењске заједнице.  

Резултат дружења је био следећи: 

- срећна и задовољна деца, 

- насмејани и разиграни родитељи,  

- поносна учитељица која нам је 

помогла да покажемо деци да их подржа-

вамо, ценимо њихов труд, залагање, 

постигнућа и, изнад свега, њихово искрено 

другарство. 
 

Ана Торбица 
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Екскурзија 

У јутарњим часовима 19. маја 2017. 

кренули смо са два аутобуса до града 

Крушевца. Пут је био дуг, мало напоран, 

али узбудљив. Крушевац је на мене 

оставио утисак града славне историје. 

Црква Лазарца, задужбина Кнеза Лазара, 

саграђена је у XIV веку у моравском стилу 

по византијском моделу са китњастом 

фасадом. У њој је негована преписивачка 

делатност, књижевност и писменост.  

Затим смо обишли женски манастир 

Љубостиња, задужбину кнегиње Милице. 

Следећа дестинација је Врњачка Бања 

позната као место за лечење и одмор. Врло 

је романтична са дрворедом око потока 

који пролази кроз град пун паркова и 

мостића са златним катанцима у којима су 

многи закључали своју љубав. 

У вечерњим сатима стигли смо, 

прилично уморни, на планину Гоч. Осећао 

сам се мало необично у тој нетакнутој 

природи са прелепим пределима. Свуда 

око нас пашњаци, краве, права пролећна 

идила! Хотел ми се није много допао, као 

ни смештај и храна, али то је било у 

другом плану, трудили смо се да се 

забавимо колико је то могуће, јер смо били 

одсечени од света. Није било домета за 

мобилне телефоне и интернет, што ми је 

било незамисливо. 

Сутрадан смо шетали по Гочу, али 

магла и киша су нам покварили планове. 

Поподне смо обишли манастир Жичу, 

задужбину Стефана Првовенчаног, сина 

жупана Стефана Немање и брата Светог 

Саве. Припада рашком стилу српског 

градитељства са јединственом фасадом 

црвене боје. Унутрашње фреске нису 

сачуване и нема их много.  

Вратили смо се у Београд у вечерњим 

часовима. Пријало ми је друштво другова, 

али мислим је ексурзија трајала кратко, са 

обзиром на то да је пут веома дуг. 
 

Богдан Лазић VII2 
 

Извештај са излета 

Ученици шестог разреда наше школе 

су 19. маја ишли на излет.  

Пут нас је водио кроз централну 

Србију до нашег првог стајалишта - 

Природњачког центра Србије у Свилајнцу. 

Овај центар је спој науке, образовања и 

забаве. Састоји се из неколико атракција: 

Геолошки времеплов, Свет диносауруса, 

Свет минерала и стена, и Биодиверзитет 

Србије. Овде смо могли да, на 

интересантан начин, научимо све о 

еволуцији човека и развоју планете, о 

богатствима минерала и стена у Србији, 

као и да видимо фосиле диносауруса. 

Наш пут се наставља ка манастиру 

Манасија. Друго име манастира је Ресава и 

налази се код Деспотовца. Саграђен је у 

15. веку, а његов ктитор био је Стефан 

Лазаревић. Интересантно је да је у 

манастиру била преписивачка школа и 

културни центар деспотовине у петнаестом 

веку. Отуда потиче назив „Ресавска 

школа“.  

Наша последња станица пред одмор 

била је Ресавска пећина. Пећина је дуга 

око пет километара и спада у најстарије 

кречњачке пећине у Србији. Овде смо 

обишли: Дворану сраслих стубова, 

Дворану кошница, Кристалну дворану и 

Концертну дворану. Пећина је атрактивна 

због многобројних фигура које подсећају 

на ликове људи и облике грађевина. У 

Концертној дворани су, због њене 

акустике, одржавани концерти.  

Након предаха и ручка у ресторану, 

упутили смо се ка водопаду Лисине. Пут је 

требало завршити посетом манастиру 

Раваница, али смо због непредвиђених 

околности каснили, па се излет завршио 

око 18 часова када смо се укрцали у 

аутобус и кренули за Београд. 

 

Марија Златарић VI2 

Дешавања 
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Излет 

Ишли смо на излет 5. маја 2017. 

Прво смо посетили Музеј хлеба Јеремија 

у Пећинцима који је направио и води један 

чика по имену Јеремија. Тамо смо сазнали 

како се некада правило брашно. Првих 

неколико хиљада година семе житарица се 

лупало округлим каменом да би се добило 

брашно. После су људи измислили машину 

која се зове жрвањ. Све смо то видели у 

музеју и чика Јеремија нам је показао како 

ради жрвањ и како се брашно просејава. 

Ишли смо у галерију где су изложене разне врсте хлебова и на свакој стакленој кутији је 

написано која је то врста хлеба и за коју се прилику користи. У дворишту је и црква, а на 

спољном зиду плаве боје насликани су Немањићи, од Немање до Душана.  

Ручали смо на салашу у дворишту. Јели смо чорбу, кромпир пире и месо. Све је било 

мало боље него иначе, јер је храна свежа и прави се на старински начин. 

После ручка смо се возили аутобусом до Засавице. Куповали смо сувенире и видели 

један паркић у коме је била бара са жутим локвањима и два бела. Онда смо пловили бродом 

по реци Засавици. Водич нам је причао да та река тече тамо где је некад текла река Сава, по 

којој је и добила име, и Дрина и да воду добија искључиво из Дрине. Казали су нам да 

одређене биљке упозоравају на неке ствари: жути локвањи на муљ, а бели на дубоку воду. 

Тамо живе и даброви који су саградили брану. Видели смо разне врсте птица, као што су 

лабудови и чапље и највећу птицу у резервату орала белорепана, чији распон крила може да 

буде преко 2,5 метара. Видели смо и гнездо у којем рода седи на јајима.  

Након пловидбе смо се играли и ужинали, а потом смо се вратили у Београд. 

 

Сава Крнетић II5 

Рекреативна настава 

Ученици првог разреда и њихови 

наставници су боравили у Сокобањи у 

оквиру наставе у природи од 23. до 30. маја 

2017. Обишли смо центар града, старо 

насеље Лептерију, излетиште Борићи и 

водопад Рипаљку. Вечерњи сати су били 

резервисани за модне ревије, маскенбале, 

необичне фризуре, глуму, певање и 

плесање. Уживали смо у дивној природи и 

бројним дешавањима. 
 

Ивана Грковић, наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокобања 
 

Били смо у Сокобањи седам дана на рекреативној настави. Углавном је било лепо 

време, али је било и кише. Једног дана је Јанку и Јовану био рођендан, па смо јели торту 

и певали смо им песму. Играли смо се на игралишту, а ја сам се играла и у песку. Ишли 

смо на излете. Најлепши је био водопад, јер никада пре нисам видела прави водопад и 

био је веома леп. Највише су ми се допале шетње у природи. Неки моји другари и ја смо 

правили хотеле за пужеве. Било је много пужева у трави и ми смо их скупљали и 

стављали у рођенданске капе. Онда смо им доносили храну – лишће и цветове. Правила 

сам ролнице, ставила сам розе цветиће у лист или жуте цветиће на детелину и замотала.  

Најбоље вече у дискотеци је била пиџама журка, јер смо сви носили пиџаме и папуче 

и бирали смо најлепшу пиџаму. Аниматори су нам пустили музику и показивали кораке и 

ми смо играли као и они. На крају боравка смо купили фрулице и магнете. Учитељица нас 

је сликала и ставила ту слику на све наше магнете. 
 

Ана Ћетковић I2 

Љубица Сератлић II5 
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Сарадња са родитељима 

У оквиру програма сарадње са 

родитељима одељењско веће трећег 

разреда и психолог школе организовали су 

31. маја 2017. предавање за родитеље 

ученика трећег разреда. 

Тема је била Пубертет и сексуалност 

код деце, а одабрана је ради превенције 

могућих проблема и оснаживања родитеља 

да адекватно реагују пратећи развојне 

промене код деце. 

После поздравне и уводне речи 

наставнице Горице Ивановић и психолога 

Миље Кривокуће родитељи су имали 

прилике да се упознају са информацијама 

у вези са телесним и менталним променама 

у пубертету, фазама психосексузалног 

развоја и начином на који са децом треба 

да комуницирају када су у питању теме 

везане за сексуалност. 
 

Гост предавач је била др сци. мед. 

Тамара Чавић-Ђурић, психијатар и 

психотерапеут и родитељ наших ученика. 

Укључивање родитеља као стручњака 

предавача показало се као веома успешна 

пракса у нашој школи. 

Поред едукације родитеља у школи 

се редовно организују и предавања и 

радионице за ученике. Веома је важно да 

информације које добијају ученици буду 

узрасно примерене као и да се превени-

рају потенцијално штетни утицају других 

извора информација који су деци данас 

лако доступни.  

Због тога је неопходна и даља 

квалитетна сарадња школе и породице и 

њихово заједничко деловање. 

 

Миља Кривокућа, психолог 

Мали Пјер 

У Општини Врачар је 2. јуна 2017. 

године отворена изложба радова ученика 

који су учествовали на ликовном конкурсу 

Мали Пјер. Ђаци чији су радови награђени и 

похваљени присуствовали су том догађају. 

Њима су се обратили члан Већа општине и 

карикатуриста, који је оцењивао радове. 

Међу награђенима су и троје ученика 

наше школе: Андреј Милутиновић II1, Никола 

Алексић II1 и Мелиса Пртењак III4. 
 

Весна Зец, наставник 

Дешавања 
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Секција 

У другом полугодишту ове школске 

године (од марта 2017.) почела је са радом 

пилот секција Кинеског језика и културе у 

одељењу IV4. Секција је бесплатна за 

ученике и реализује се уз подршку 

Амбасаде Народне Републике Кине и Мини-

старства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. Пројекат се у 

нашој земљи реализује од 2012. године и 

заживео је у неколико основних и средњих 

школа широм Србије као и у Београду.  

Настава се одвијала двојезично на 

кинеском и енглеском језику у трајању од 

једног школског часа недељно. Наставу је 

реализовала наставница Зао Кијан (Zhao 

Qian). 
 

Миља Кривокућа, психолог 

 

Дан руског језика 

Међународни дан руског језика се 

обележава се 6. јунa на дан рођења 

великог руског песника Александра 

Пушкина. Деца првог и другог разреда, 

чланови Руског дечијег културног клуба, 6. 

јуна 2017. одали су почаст великом 

песнику и положили цвеће на његов 

споменик у Парку Ћирила и Методија, који 

је познат под називом „парк код Вука“. 

Деца која тек почињу да уче руски 

језик рецитовала су песме руског песника: 

„У Лукоморја“, „Дадиља“, „Птичица“, 

„Волим те“. Они су понели и цртеже, 

настале као илустрације бајки Александра 

Пушкина и неке поставили на споменик.  

Посетиоци парка су се придружили 

прослави и слушали са интересовањем 

наступ деце, награђујући их аплаузом. 

Најактивнији чланови клуба су награђени 

дипломама за интересовање које показују 

према руској култури. 

 

Јулија Даниловић, руководилац клуба 

 

Космонаутика 

У оквиру рада Руског дечијег 

културног клуба у основној школи „Свети 

Сава“, 12. јуна 2017. године, на Дан 

Русије, одржано је предавање под називом 

„Рађање космонаутике“. Предавач је била 

др Радмила Тонковић, аутор светских енци-

клопедија ваздухопловства и космонаутике 

„Живот стваран летњем“ и „Небеске 

хероине света“, које су преведене на 

неколико светских језика. Књига „Небеске 

хероине света“ је постала и уџбеник на 

Ваздухопловној академији у Москви. 

Након предавања она је поклонила 

нашој школи 600 књига на руском језику 

ради подстицања интересовања за руску 

књижевност и развоја руске културе. 

Најактивнији чланови клуба су добили 

књиге на поклон. 

На крају вечери деца су певала руске 

песме, а Радмила Тонковић је неке 

отпевала са њима. Директорка школе је 

уручила ауторки поклоне израђене у 

школској креативној радионице - сунчани 

сат и миришљиве свеће. 
 

Јулија Даниловић, руководилац клуба 
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Дан школе 

Дан школе је свечано прослављен 10. 

маја 2017. Према сценарију в. д. директора 

др Наташе Станић, а у припреми и 

реализацији мр Маје Анђелковић Шегуљев, 

и уз композиције мр Биљане Буловић 

Марић представили смо на мултидисци-

плинарни начин нашу школу. 

Међу гостима је био и председник 

Општине Врачар, који је обећао помоћ 

нашој школи у обнови фасаде и захвалио 

се наставницима и ученицима на учешћу у 

конкурсима и сарадњи са локалном 

заједницом. 

 

Водитељи приредбе били су ученици 

VI3, Нина Лемић, Јана Томашевић, Марко 

Мацура и Нађа Кнежевић, а организациону 

подршку дала је Ива Миливојевић. Ученик 

VIII2 Александар Јоковић је припремио 

презентацију која је пратила сваку тачку. 

На слајдовима су била имена изођача и 

наставника ментора, као и фотографије и 

текст у вези са садржајем тачке.  

Програм је започео „Химном Светом 

Сави“, а затим се присутнима обратила в. 

д. директора др Наташа Станић:  

 

„Цењени гости, поштоване колеге, драги ученици и родитељи, 

Kад погледате у звездано небо, видите један делић нашег звезданог града, Млечног 

Пута, који је и сам само зрнце непрегледне космичке мреже галаксија, светлеће душе 

свемира.  

Борба за опстанак човечанства на Земљи, и опстанак Земље у том свемиру, у ствари је 

борба за образовање. Једино знањем можемо да се изборимо против глади и сиромаштва, да 

унапредимо здравствену заштиту и лечење, да креирамо одрживу индустрију и нове 

технологије, пређемо на обновљиве изворе енергије, очувамо придодне ресурсе - ваздух, 

воду, биљне и животињске врсте, да очувамо сопствено историјско и културно наслеђе и да 

уважавамо друге културе и народе. Због тога је UNESCO, Организација за образовање, науку 

и културу Уједињених нација, који има 195 земаља чланица, поставио глобалне циљеве 

одрживог развоја, са нагласком на квалитетно образовање. 

Просветитељ Сава, још почетком тринаестог века био је зачетник многих идеја које 

данас чине концептуално језгро политике UNESCO - био је заштитник сиромашних, творац 

првих манастира, школа, болница, пољопривредних добара, студијских и духовних 

путовања, духовних и државних закона и уметничких дела. 

Ако се данас загледамо у духовно небо Србије, видећемо светлуцаве трагове који су 

остали после Светог Саве као вековни путокази мислећем, верујућем и стваралачком бићу 

нашег народа. 

Следећи ове путоказе и ученици наше школе корачају ка будућности“. 

Дешавања 
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Прошетали смо кроз Србију из 

времена Светог Саве. Упознали смо се са 

књижевним делима његовог доба и путо-

вали заједно са њим. О сунчаном часо-

внику у манастиру Студеница говорили су 

Реља Ристић и Даријан Магаш. 

Сазнали смо много о сунчаним часо-

вницима. На фасади наше школе изграђен 

је један ради унапређења квалитета наста-

ве природних наука млађих и старијих 

разреда. Најављено је и постављање 

сунчаног часовника у дворишту школе. 

Ученик VIII2 Лазар Видић прочитао је 

део из Беседе Светог Саве и опчинио при-

сутне реториком, озбиљношћу и гласом.  
 

Јана Томашевић VI3 је говорила песму 

„Док ходаш космичком стазом“ коју је 

написала др Наташа Станић. На успех 

наших ученика у рецитовању подсетили су 

Емилија Вуковић III3, Вук Милутиновић, IV4 

и Нина Лемић, VI3.  

Мултикултуралне активности наше 

школе представљене су кроз рад Руског 

дечјег културног клуба, са три тачке од 

којих је најзапаженија била песма о 

матрушкама, коју су извеле ученице првог 

разреда и побрале громогласни аплауз.  

Изванредно занимљива била је и 

тачка Индонежанског плеса „Хиљаду руку“, 

који је под заштитом Унеска. Приредби је 

присуствовао и амбасадор Индонезије.  

Музички део приредбе припремила је 

мр Биљана Буловић Марић. Уз већ познату 

композицију „Химна Светом Сави“, ученици 

су певали и оне које је колегиница Биљана 

компоновала на одређене текстове: 

„Милешевски анђели“, „Песма о песми“ и 

др. Хор и појединачни певачи били су 

изванредно припремљени. 

Приредба је била изванредна. 

 

Мр Маја Анђелковић Шегуљев 
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Звездани детектив 

Наташа Станић, доктор педагошких 

наука и магистар астрофизике, в.д. 

директора у Основној школи „Свети Сава“ 

у Београду, ваш је звездани детектив. 

Она је и предавач у планетаријуму 

Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ У 

овом броју Маштарија доносимо њен 

занимљив прилог о сунчаним часовницима 

који су постављени у нашој школи. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

Сунчани часовници у ОШ „Свети Сава“ 

На Дан школе, 10. маја, пуштен 

је у рад први вертикални (зидни) 

сунчани часовник у нашој школи, који 

се види из дворишта на источном 

зиду, при самом врху зграде, 

захваљујући великом труду доцента 

Географског факултета др Александра 

Петровића, који је познат и као 

алпиниста и спелеолог.  

За становнике северне Земљине 

полулопте лето је почело 21. јуна у 6 

сати и 24,2 минута. Био је то 172. дан 

у овој, 2017. години, а само дан после 

почетка лета, почела је и констру-

кција другог, хоризонталног (анале-

матског) сунчаног часовника, који ће 

од септембра уживо користити скоро 

900 ученика наше школе. 

Како сунчани часовници показују време? Основни елемети савремених сунчаних 

часовника јесу бацач сенке, основа (подлога) која „лови” сенку, и бројчаник.  

За вертикални сунчани сат, бацач сенке је шипка постављена паралелно Земљиној оси 

ротације: сенка пада на основу и својим правцем показује дневне часове на бројчанику који 

се обично састоји од бројки распоређених у полукруг, у складу са математичким прорачуном 

(посебним софтвером за прорачун). Шипка, тј. бацач сенке представља правац према звезди 

Северњачи, тако да нови сат, на неки начин, уједно представља и компас помоћу којег 

можемо одредити стране света прецизније него помоћу правог компаса. Због тога што је лети 

обданица дужа, дуже је и радно време овог часовника. Он, дакле, показује летње локално 

време, и у складу са временском разликом између правог сунчевог времена и времена који 

мере механички часовници, постоји табела кашњења (или предњачења) овог часовника у 

односу на конвенционалне сатове за сваки дан у години. 

На дан пуштања у рад, часовник је предњачио 

тачно пет минута, како је и предвиђено прорачунима.  

Аналематски сунчани часовник конструисан је на 

хоризонталној подлози у дворишту школе и има тачно 

обележена места на којима треба стајати у одређеним 

периодима током године да би такозвана „жива сенка“, 

сенка ученика, показала тачно време према тренутном 

дневном положају Сунца на небу.  

У овом случају, вертикални положај ученика 

показује правац деловања силе Земљине теже, то јест, 

правац према зениту, замишљеној тачки небеске сфере. 

Овај правац је, према томе, нормалан на раван хоризонта 

и од њега је правац према звезди Северњачи отклоњен 

тачно 90О φ (где је φ географска ширина места 

посматрања, која за Београд износи 44О 48’). 

Табле жуте и зелене боје, које се налазе и на 

главном и на дворишном улазу, представљају географску 

личну карту наше школе: географски ширину, географску 

дужину и надморску висину, са уцртаним положајем 

школе на немој карти Србије. 

Звездани детектив 
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Према прорачунима и нацртима др Милутина Тадића, редовног професора Географског 

факултета у Београду, урађена су оба пројекта са свим потребним детаљима процеса 

конструкције и монтаже и за велики зидни (вертикални), и за хоризонтални (аналематски) 

сунчани сат у дворишту. Примере сунчаних часовника које је радио професор Тадић, како на 

територији Србије, тако и на простору бивше Југославије, можете погледати на његовом сајту 

www.suncanik.com (http://yusundials.com), где су и фотографије сунчаника наше школе. 

У сарадњи са Географским факултетом, студенткиња Нина Чегар реализовала је сва 

потребна мерења и припрему за реализацију пројекта „Аналематски сунчани сат“. Уз помоћ 

домара Владимира Јанковића, ученика VIII1 (Милоша Ђурана, Вука Радана и Лазара 

Радуловића), и Лане Станић, ученице петог разреда ОШ „Младост“, Нина је 22. јуна, по 

врелом сунчаном дану, током пуних седам часова, конструисала аналематски мерач времена. 

Сунчани часовници могу послужити ученицима свих узраста за демонстрацију 

природних појава и одређивање положаја посматрача у простору. Велики број корисних 

информација које у себи крију ови тихи мерачи времена, који не троше ни струју ни 

батерије, може се пренети ученицима у оквиру школских предмета: Свет око нас, Природа и 

друштво, Географија, Физика и Математика.  

У Србији постоји, према 

нашим подацима, више од 100 

сунчаника. Многи од њих су 

посебно дизајнирани, бојени, 

клесани у мермеру (манастири 

Студеница, Троноша, црква у 

Кикинди – по прорачунима 

проф. Тадића), а на многима од 

њих, осим научних података, 

налазе се и натписи, мотои или 

стихови. 

Због тога су они у исто-

рији науке и културе посебно 

важна област за развој људ-

ског духа и односа човека 

према свету и природи. 

 

Др Наташа Станић, наставник 
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Концерт 

Трећи хуманитарни концерт ученика 

наше школе одржан је 22. маја 2017. у 

свечаној сали. Учествовало је 50 ученика од 

првог до осмог разреда.   

Поред најзаступљенијих малих пијани-

ста, чули смо и флаутисте, обоисте, трубаче, 

виолинисте, виолончелисте, гитаристе на 

акустичној и електричној гитари, харфисте. 

Иако неки праве тек прве кораке у чудесном 

свету музике, а неки су већ прави млади 

уметници, заједничко им је да сви воле 

музику и желе да помогну некоме, коме је у 

овом тренутку помоћ потребна. 

Поред великих успеха у свим 

областима које постижу ученици наше школе 

сваке године, школа „Свети Сава“ је већ 

препознатљива по убедљиво највећем броју 

награда на такмичењима соло-певача и 

малих вокалних састава „Златна сирена“ као 

и запаженим наступима хора старијих 

разреда наше школе. То показује да је 

школа „Свети Сава“ школа талентованих, а 

видели смо, и хуманих ђака. 

Велику подршку дали су нам и 

родитељи који су, скоро до последњег места, 

испунили Свечану салу наше школе. 

 

Мр Биљана Буловић Марић, наставник 
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Промоција књиге 

У Руском дому у Београду, упри-

личена је промоција књиге „Небеске 

хероине света“ 30. маја 2017. О књизи 

је говорила в. д. директора ОШ „Свети 

Сава“ др Наташа Станић.  

Ученици шестог разреда Михаило 

Матовић и Лука Обрадовић, чланови 

Дечијег руског културног клуба, 

отпевали су на руском језику песму о 

пилотима заједно са ауторком књиге. 

 

Небеске хероине света 

И без најновије књиге о јуњаки-

њама ваздухопловства и космонаутике 

са свих континената, дело професорке 

Тонковић завређује највећу могућу 

пажњу медија и јавности, далеко већу од оне која јој се посвећује. Она је прва жена са 

наших простора која је носилац Почасног златног летачког знака пилота Ратног 

вазухопловства и противваздушне одбране Војске Србије и носилац почасног парадног 

официрског ваздухопловног бодежа. Студирала је руску књижевност на Ломоносову у Москви 

и филозофију у Мајнхајму у Немачкој и у Лондону у Великој Британији. Сва своја стечена 

знања применила је у овој књизи, на стваралачки начин пишући јединствену, непоновљиву и 

романсирану светску историју ваздухопловства и космонаутике. Као врхунски новинар, она 

прати, уређује и преводи чланке за чувене часописе као што су „Scientific Technical Review” и 

„Научнотехничке информације“, представљајући широком кругу читалаца информације, 

новости и догађаје са светске и домаће сцене у области цивилног, спортског, саобраћајног и 

војног ваздухопловства.   

Небо наше планете и Земљина атмосфера, међутим, за Радмилу Тонковић нису 

недостижне висине, већ само граница коју треба прећи, прелетети, надмашити, надвисити на 

путу ка звездама. У историји космонаутике, на националном нивоу, са професорком Тонковић 

могу упоредити само легендарног професора, инжењера и популаризатора, Миливоја Југина.  

 

Дешавања 
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Професорку Тонковић упознала сам на Народној опсерваторији Астрономског друштва 

„Руђер Бошковић“ током циклуса предавања под насловом „Отац космонаутике - Корољов“. 

Причала је о детаљима из рада и живота Корољова, човека који је први у историји омогућио 

човеку остварење снова Икара, Дедала, Да Винчија и Циолковског, конструишући серију 

космичких летелица од Спутњика, до летелица у којима су летели Лајка, Гагарин и 

Терјешкова. Овакав циклус предавања завређује пажњу и Машинског факултета, и Катедре 

за астрономију Математичког факултета, али и Коларца и других културних центара и 

Универзитета широм Србије. Зашто? Зато што начин говора и интерпретација научно-

истраживачких чињеница код професорке Тонковић плене објективношћу, оригиналношћу и 

романсираним биографијама великана космонаутике и космичке ере истраживања свемира. 

Говор, међутим, није све у чему је ова небеска хероина, Радмила, надвисила многе 

предаваче и историчаре „кратког домета“. Као филозоф и војно-политички коментатор, она 

сагледава све проблеме кроз које пролази друштвена организација савременог доба, и све 

проблеме које је проузроковао, и још увек произрокује, хладни рат између Истока и Запада. 

Ову невероватно храбру жену која је одана само истини, карактеришу и веома високе 

моралне вредности, изузетно квалитетан, детаљан и исцрпан научно-истраживачки рад – не 

у једној библиотеци, не у једном граду, једној држави, већ у многобројним државама и на 

скоро свим континентима. Она није само теоретичар који пише о оруђима и справама за 

летење – она и сама лети, небу под 

облаке, она скаче у понор неизвесног и 

непрегледног плаветнила Планете и 

зато је у стању да из посебног угла 

сагледа највише моралне и људске 

вредности највећих хероја и хероина 

света, као што су биле жене пилоти 

Јуришне Совјетске авијације и руске 

космонауткиње.   

Књига о хероинама, иако веома 

обимна, на више од 500 страна и са 

више од 1700 аутентичних фотографија, 

које нису преузимане са интернета, већ 

већином од аутора лично или из 

званичних архива и библиотека, може 

се читати од било које странице. По 

томе она подсећа на ремек дела 

књижевности и стваралаштва, као што 

су „Хазарски речник“ Милорада Павића или ремек дела обимних научних енциклопедија чији 

су аутори читави научни тимови од по двадесетак до педесетак стручњака. Тешко је, заиста, 

поверовати да овај писани траг о историји летења и човековим стремљењима ка звездама, 

ову енциклопедију светског ваздухопловства и космонаутике, може написати једна једина 

особа. Жена, мајка, новинарка, падобранац, филозоф, путник, историчар, уредник... Једна 

једина жена, Радмила.  

Ово писано и штампано дело које одише планетарним духом, мултидисциплинарношћу и 

мултикултуралношћу, као ретко које писано дело, требало би да краси полице градских, 

школских и кућних библиотека свих оних који сматрају да су освајање неба и космоса и 

непрекидно ширење хоризонта људског знања, највећи домети људског духа.    

Због свега претходно наведеног сматрам, и одговорно тврдим, да је ова књига веома 

дубоко зашла и у област образовања. То доказује чињеница да се она већ користи као 

уџбеник из историје ваздухопловства у Русији, где је ова невероватна жена далеко познатија 

и цењенија него у рођеној Србији. Својом образовном димензијом и карактером ова књига 

доказује да на све сложеније начине прикупљено искуство прошлости можемо и морамо 

преносити на следеће генерације. Образовање је, истичем, најзначајнија особина XXI  века, 

а с гледишта историје, велика битка за образовање усмерена на одрживи развој и опстанак 

људи на Земљи, тек је почела. Зато су за такву, одлучујућу битку, веома битне све хероине 

света наведене у овој књизи, а у првим борбеним редовима, где се бије битка између 

вредног и безвредног, врхунског и осредњег, моралног и неморалног, небеског и земаљског, 

свакако је и ауторка књиге „Небеске хероине света“, Радмила Тонковић. Она храбро и 

поносно корача космичком стазом, јединим правим путем... 

Др Наташа Станић, наставник 
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Ђак генерације 

Ђак генерације школске 2016/2017. године је Лазар Видић, ученик VIII2. 

Он за Маштарије пише о школи, учењу и успесима. 

 

Школа, музика и математика 

Школа је последњих осам година 

била једно лудо искуство. Било је 

узбуђења, смешних тренутака, по која 

лоша оцена и, разуме се, моментална 

несхва-тљива паника због тога, али пре 

свега много лепих доживљаја и тренутака 

са друговима из одељења. И сада схватам 

да бих радо провео још коју годину са 

њима. 

Дружење је можда и најважнији део 

школовања. Велика је срећа кад уђем у 

учионицу где се налази моја друга 

породица, група људи спремна да уради 

све за мене, да са мном дели радост и тугу 

и разноразне свакодневне изазове. Неке 

другове познајем скоро целог живота и 

могу да им се поверим, изјадам или само 

проводим дивне дане са њима. 

Школа нам је пружила све потребно 

знање и чини ми се да су нам сада сва 

врата отворена. Могао бих да наставим да 

пратим своју страст према природним 

наукама, уз све елементе потребне за 

комплетно о бразовање, па се надам да ћу 

уписати Математичку гимназију која је 

савршено место за ученика попут мене.  

Предмети које волим су умногоме 

олакшали и улепшали школовање. Најви-

ше волим математику и природнре науке, а 

од друштвених су ми најдражи историја и 

језици чије је познавање веома важно за 

живот у савременом друштву. Предавали 

су ми изузетно стручни и занимљиви 

наставници, који не само да су ме 

подучавали, него и помагали да формирам 

интересовања за одређене науке. 

Паралелно са основном школом 

похађао сам и музичку школу, основну и 

средњу, па сам имао мало гушћи распоред 

часова. Да идем у две школе без 

преклапања часова, омогућила је музичка 

школа у којој ученици могу да изаберу 

термине за часове. Другови ме често питају 

како могу да остајем тако дуго у школи. 

Јесте да понекад будем и више сати на 

часовима и немам времена колико желим 

да се припремим за контролни задатак или 

одговарање, али никад ми није тешко 

радим и до касно у ноћ, јер истински волим 

музику и бављење њоме је за мене само 

радост, а не обавеза.  

Музика је једно непроцењиво 

искуство, јер без ње не бих био то што 

данас јесам. 

Сада завршавам други разред средње 

музичке школе и свирам свој омиљени 

инструмент, виолину. Свирам и клавир, јер 

је он у средњој школи обавезан. Друга је 

година мог дружења са клавиром и осећам 

да сам много научио и да све лакше свирам 

композиције које ми се свиђају, као на 

пример „Gymnopédie No.1“ Ерика Сатија. 

За дружења увек има времена са 

обзиром да у обе школе имам сјајне 

другове. У музичкој школи у одељењу нас 

је десетак. Заједно смо на часовима 

хармоније, музичких облика, историје 

музике итд. Сваког дана имамо часове, а у 

паузама причамо о музици, животу и 

догодовштинама из наших других школа 

или ћаскамо и шалимо се. 

Неки су млађи од мене, а има и 

неколико старијих. Један од њих завршава 

први разред Математичке гимназије и он 

ме је на неки начин врбовао за ту школу. 

Већ после шестог разреда родитељи су ми 

предложили да се тамо упишем, али тада 

нисам то желео. Сада мислим да је то 

права школа за мене, али ми је драго што 

сам седми и осми разред провео са 

друговима у овој школи. Желим да што 

више знам о музици, али мислим да то 

неће бити моја професија иако ће бити 

важан део мог живота.  

У основној школи сам учио и напорно 

радио да бих имао што боље оцене. Своје 

знање показао сам и на бројним 

такмичењима из свих предмета које волим, 

од српског и енглеског језика, физике, 

математике и историје, па до певања. 

Такмичења су веома важна, она нису само 

одмеравање снаге са талентованом децом 

Србије, него и продубљује наше схватање 

предмета и изваншколског плана и 

програма и пружа даљу мотивацију за 

његово изучавање. Веома сам захвалан 

наставницима који су ме са пуно жара 

спремали за надметања и подржавали моје 

амбиције. Поносан сам на освојена места 

на градским такмичењима из језика, као и 

на музичком такмичењу „Златна сирена“. 
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Веома ми је драго што сам ове 

школске године учествовао на приредби 

за Дан школе и показао своје гово-

рничке и певачке способности.  

Припреме за казивање дела текста 

из „Беседе о правој вери“ Светог Саве су 

биле веома интересантне. Први пут сам 

се срео са тим текстом и изненадио како 

права вера може тако јасно да се 

одреди. Први пут сам видео стихар, 

одећу коју носе свештена лица. Она коју 

сам носио за Дан школе је позајмљена 

из Храма Светог Саве. Док сам говорио 

пред публиком, био сам смирен и 

потпуно занет текстом.  

У музичком делу програма имао сам 

два наступа. Певао сам са Василисом 

Видаковић и уз пратњу хора композицију 

„Оро се вије крај манастира“, а затим и 

песму „Не вреди плакати“ са којом сам 

победио на такмичењу Златна сирена.  

Сада завршавам осми разред и 

настављам пут одрастања и образовања, 

али никад нећу заборавити основну 

школу, другове, тренутке радости и 

забаве и понеког наставника. 

 

Лазар Видић VIII2 
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Дневничке белешке Саве Крнетића 

Ово је дневник који сам водио током школске године, 

али не о догађајима у школи, него о оним који су се 

дешавали у време празника и викендом кад у школу не 

идем. 

Септембар 

Већ две недеље идемо у школу. Понављамо градиво и 

понешто ново учимо. Данас је било лепо, били смо на 

рођендану код моје другарице Гале. Дивно смо се провели 

и као награду добили светлеће наруквице. 

Дан је почео тренингом, а онда смо моја бака Борка и 

ја кренули на Калемегдан. Хтели смо да видимо Дино парк. 

Све животиње тамо делују стварно и живо, чак се и 

померају. Ишли смо и до Природњачког музеја, прошли 

поред Споменика захвалности Француској и вратили се 

Кнез Михаиловом улицом. 

Дошао сам код Бака Борке. Остајем две ноћи и три 

дана. 

Данас смо ишли на излет. Мама, тата и Сара били су 

са нама. Кад смо се провозали бициклом и тротинетом, 

упутили смо се на сладолед. Ручали смо у ресторану на 

обали Дунава, јели смо дивну рибу. Бака и ја смо се 

вратили код ње кући. 

Нова година 

Има много зимских празника и лепих догађаја, али је најсрећнији Нова година. Пред 

Нову годину сам устао рано и весело. Наша јелка је блистала у пуном сјају. Напољу су вејале 

беле сребрне пахуљице и падале на витке јеле. Време је брзо пролазило. Увече у 8 сати 

дошли су моја другарица Ема и њени родитељи. Ускоро је почео телевизијски новогодишњи 

програм. После неколико сати одбројавали смо секунде до 2017. године. Затим смо бацали 

ватромет. Моја сека је већ спавала, па то није видела. 

Преноћио сам у топлој дневној соби, а ујутру смо отварали поклоне. 

Јануар 

Данас је Бадњи дан. Тата и ја смо дошли код бака Милене да прославимо Бадње вече. 

Бака је чекала да дођемо и много се обрадовала. Овде се Бадње вече слави мало другачије. 

Деца иду да коринђају – иду по насељу и певају божићне песме, а домаћини им дају 

слаткише и поклоне. Кад смо се вратили код баке, ми смо пијукали. Унели смо у кућу сламу у 

коју је бака убацила слаткише, разне поклончиће и парице. Онда смо тражили у слами 

поклончиће и говорили: „Пију, пију!“, а бака је говорила: „Кво, кво!“ 

Преспавао сам код бака Милене. Пробудили смо се рано и чекали да дођу мама, Сара и 

тата. Кад су дошли, обавио сам ритуал положајника. То значи да сам церовом гранчицом 

џарао ватру и говорило жеље за наступајућу 2017. годину. Пожелео сам: много здравља, 

среће, мира, петица, а баки у башти много воћа, поврћа и житарица. Мами и тати сам 

пожелео много пара. 

Јутрос смо дуго спавали. Напољу је права зима и стално ложимо ватру. Бака Милена и 

ја смо се кратко прошетали, а остатак дана провели у кући. 

Зимски распуст 

Данас идемо на скијање. Вожња до Бугарске је била дуга, али занимљива. Стигли смо у 

место Банско и сместили се у леп хотел „Гинис“. Распаковали смо се, купили ски пас и 

отишли на базен.  

Отишли смо на скијање. Мој учитељ скијања се зове Коста, али пошто је у његовој 

групи деца радила нешто тешко, отишао сам код ски учитеља  Росена. Кад сам завршио 

школу, скијао сам са мама Аном и тата Мирком на стази број 1. 
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Увече, пред спавање, читао сам Школарку за месец новембар и јануар, књигу „Дуле и 

Луле – авантуре дечака и змаја“ . Понео сам неколико књига на скијање: „Купи ми, купи ми“, 

„Мишко нећојед“, „Београски буквар“ итд. 

Упознао сам другарицу Владану и још неке другаре. Завршили смо час, па смо опет 

скијали на стази 1.  

Данас је Владанин рођендан. Целог дана сам је звао Рођенданац и дао сам јој гумену 

бомбону. 

Већ три дана скијам са мамом и татом и идемо на теже стазе и добро увежбавамо 

скијање. Сваког дана идемо и на базен и уживамо. Гледао сам филмове: „Пустоловине са 

браћом Крет“ и „Божићна пустоловина и тајанствени гуштер“. Читао сам часописе и књиге 

које волим. 

Дошло је време за повратак кући. Било ми је жао, али биће скијања и следеће године. 

Уз пут је било добро, мада нас је пратила киша. Код куће су нас чекале Сара и бака Борка.  

Тата и ја смо дошли код бака Миле. Овде ми је увек лепо и остајем до краја следеће 

недеље. Зима је, па не можемо ништа да радимо у дворишту и башти. Зато баба и ја пишемо, 

читамо и гледамо телевизију. Баба има много идеја како да се забавимо. Слажемо пазле 

којих бака има много. 

Данас ћемо имати госте па се радујемо. То су бакине другарице: тета Нада и тета 

Драгица. Много их волим, а и оне мене. Прочитали смо лектиру „Смешна прашума“. Баба ми 

је дала књигу „Орлови рано лете“ коју читамо и много је смешна. Њен аутор је Бранко 

Ћопић.  

Мама нам је дала много задатака тако да бака и ја морамо да радимо, а мало можемо да 

идемо у шетњу. Купили смо нешто и вратили се кући да ложимо ватру и да се грејемо. Ја ћу 

да пишем у свесци, а бака гледа серије. 

Дани пролазе слично, скоро исто, помало читамо, помало играмо карте, домине и не 

љути се човече. Напољу дува јак ветар, па није за игру и шетњу. 

Бака и ја се још данас дружимо, сутра ће ми родитељи доћи да идемо на рођендан, па 

кући. У понедељак почиње школа, друго полугодиште. 

Распуст је лепо прошао. Сваки дан ми је био занимљив. Ужелео сам се пријатеља и 

учитељица. Ужелео сам се и школе. 

Данас је први дан другог полугодишта. Сви се много радујемо. Лепo протиче време у 

дружењу. Ужелео сам се школе. Волим школу. 

Април и мај 

Ускршњи распуст је почео и отишао сам код бака Милене. Она је већ скувала и 

офарбала јаја, нека у луковици. Била су ишарана разним бојама. 

За Ускрс је бака направила хлеб, који смо јели за доручак уз јаја и друга јела. Тата је 

победио у куцању јајима за доручак, а ја за ручак. Сара и ја смо се играли у дворишту, а 

затим носили јаја комшијама и скупљали поколоне. Био је диван Ускрс. 

Једног дана смо тата и ја смо ишли на Нови Београд да он купи камере потребе за 

посао. Задржали смо се јер је тата причао са неким чиком, а ја сам јео сладолед. Онда смо 

отишли у Борчу код бака Милене, па у Овчу да оставимо ауто код мајстора. Мало сам се 

играо, а затим смо чекали аутобус. Пошто нисам ручао, тата ми је купио чоколадицу. Возили 

смо се до Славије, а одатле кући отишли пешке. Стигли смо у 11 сати увече. 

Данас нас је бака Борка водила у ресторан на ручак. Јели смо дивну телећу чорбу, а за 

десерт су били малина торта и колачи. 

На татин рођендан смо Сара и ја рано устали и честитали тати дан његовог рођења. За 

ручак смо јели телећу чорбу и укусни колач поморанџу - колач у облику половине помаранџе 

који је унутра веома сладак, а споља је наранџаст, а право име му је ветрењача. 

За викенд смо тата и ја ишли у бању Ждрело. Купали смо се у базену са тобоганима. 

Они су велики, вијугави и затворени и кроз њих тече вода да можемо да се спустимо. Купали 

смо се и у врелој води која извире из земље и у базену на отвореном. То је био диван дан. 

Јун 

Крај је школске године. Мало ми је жао што нема школе, али веома волим летњи 

распуст. Једва чекам да одем на Жабљак и почнем нови дневник са распуста. 

 

Сава Крнетић II5 
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У учионици IV2 

Цртање и ја 

Много волим да цртам и уживам у 

томе. Обично из главе цртам пејзаже и 

ликове као из смешних стрипова. Кад 

прецртавам животиње са неке слике увек 

то радим оловком и веома прецизно. 

Никад их не бојим јер оловком правим 

фантстичне сенке и детаље. Највише 

волим да стварам необичне, фантастичне 

ликове и увек смислим причу, тј. стрип 

којим насмејем пријатеље. Свом другу 

Вањи покажем те радове, а он их похвали 

и пукне од смеха док их гледа и чита.   

У школи највише волим да радим на слободну тему и никад не знам шта све може да ми 

падне на памет док стварам. Грану са цветовима сам цртала на основу једног правог цвета. 

Бојила сам их у три нијансе: тамно розе, розе и бела. Најинтересантнији час ове школске 

године је било кад смо имали тему „Пејзаж“ и кад смо радили само оловком. Прво сам 

нацртала гомилу цветова, па сам додала дрво. Њега је било тешко урадити због мноштва 

тачкица. Дошла је река, мост, биљке и кртица, а на крају трава, кућа и небо. 

Идем на додатне часове цртања и на њима настају много озбиљнији цртежи од оних 

школских, које зовем „дечији“. Нас је троје деце у групи и са наставником Драганом се 

шалимо што цртање чини још забавнијим. Тамо настају много озбиљнији радови за које треба 

много времена. Радим их оловком или акрилним бојама и често имају неке нестварне 

елементе да би слика била занимљивија.  

Размшљам да свој таленат развијам и да га у потпуности искористим у будућности. 

Волела бих да осмишљам ликове за видео игрице.  

Кристина Дивац IV2 

Кристина Дивац IV2 

Кристина Дивац IV2 

Дешавања 
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Радови ученика IV2 Кристине Дивац и Лава Уљанова на тему „Колаж“. 

 



26 Маштарије 
 

Ликовне уметности у школи  

Осликавање зида 

На часовима изборне наставе цртање, 

сликање, вајање ученици од петог до осмог 

разреда осликавали су у мају и јуну 2017. 

зидове фасаде на делу школске зграде испред 

кабинета за ликовну културу. Ђаци су сами 

осмишљавали и изводили радове. Сликали су 

акрилним бојама па би слике требало да се 

дуго задрже. 

 

Дешавања 
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Перформанс 

На часовима ликовне култу-

ре у шестом разреду обрађена је 

тема „Основне и изведене боје“ и 

ученици су правили колористичке 

маске током три часа.  

Након тога су упознати са 

појмом перформанса и добили су 

додатни задатак да осмисле 

перформанс у коме треба да 

користе маске. Радили су у 

групама и на наредна два часа 

успешно су извели припремљене 

активности.  

Циљ ових часова је био упознавање ученика са перформансом и визуелним 

комуникацијама. Поред моторичког и визуелног описмењавања, развијане су и социјалне 

вештине код деце.  
 

Ивана Смиљковић Чевизовић, наставник 
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Учимо стране језике  

Руски језик 

Ученици старијих разреда су на часовима руског језика писали саставе на различите 

теме. Представљамо неке од њих уз превод на српски језик. Илустрације за њих су ликовни 

радови ученика трећег, четвртог и петог разреда на више тема. 

Я люблю смотреть спортивные программы, но не люблю заниматься спортом 

Я люблю смотреть телевизор. Обычно я смотрю фильмы, новости, соревнования по 

пению и спорт. Больше всего я люблю смотреть волейбол, баскетбол и футбол. Я люблю 

смотреть Олимпиаду. Она проводится каждые четыре года. Я люблю быть частью этой 

большой аудитории, которая смотрит Олимпиаду. Интересно, что я люблю смотреть 

спортивные программы, но не люблю заниматься спортом. Это очень утомительно. Я думаю, 

что трудно следить за мячом все время. Гораздо проще это выглядит когда вы смотрите из 

уютного кресла и едите попкорн или чипсы.  

 

Волим да гледам спортске програме али не волим да се бавим спортом 

Волим да гледам телевизију. Обично гледам филмове, вести, музичка такмичења и 

спорт. Највише волим да гледам одбојку, кошарку и фудбал. Волим да гледам и Олимпијаду. 

Она се одржава на сваке четири године. Волим да будем део те велике публике која гледа 

Олимпијаду. Интересантно је да волим да гледам спортске програме, али не волим да се 

бавим спортом. То је баш заморно. Мислим да је тешко пратити лопту све време. Много 

једноставније то изгледа када гледате из удобне фотеље и једете кокице или чипс. 

 

Анђела Вукомановић VIII2 

Страни језици 

Теодора Мишић IV2 
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Моя деревня 

Моя деревня называется Трнава. 

Она находится недалеко от города 

Ужице. В ней живёт 500 человек. 

Деревня небольшая, но мне очень 

нравится. В деревне есть школа, 

почта и только один магазин в 

котором можно купить всё. В деревне 

есть культурный центр в котором 

собираются молодые люди. В деревне 

часто много туристов потому что там 

находится известный, старый собор 

“Белый собор”. В свободное время 

там можно гулять по лесу, купаться в 

реке, кататься на велосипеде, играть 

в волейбол. Интересныe старые дома, красивая природа, зелёные луга, чистый воздух- всё 

это моя деревня. 

Моје село 

Моје село се зове Трнава. Налази се недалеко од Ужица. У њему живи 500 људи. Село 

је мало, али ми се баш свиђа. У селу постоје школа, пошта и само једна продавница у којој 

може све да се купи. У селу постоји и центар културе у ком се окупља омладина. У селу често 

има много туриста пошто се ту налази позната црква „Бела црква“. У слободно време тамо 

можете да се шетате по шуми, купате у реци, возите бицикл, играте одбојку. Интересантне 

старе куће, лепа природа, зелене ливаде, чист ваздух- све то је моје село. 

 

Христина Ршумовић VII2 

Матеја Милошевић V1 

Дина Поповић V1 
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Александар Љујић III2 

Нађа Стефановић III2 
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Свободное время 

В этом году я учусь в шестом классе. У 

меня очень мало свободного времени. Я люблю 

волейбол и думаю что это очень интересный вид 

спорта. По вторникам, четвергам и субботам я 

играю в волейбол. Мой кумир - Бранкица 

Михайлович. Она красивая и талантливая. Тоже 

я люблю рисовать и танцевать. Иногда я хожу в 

кино. Я очень люблю ходить по магазинам с 

мамой и гулять по городу. Моя лучшая подруга 

Надя. Мы с Надей по пятницам после уроков 

ходим вместе домой и слушаем красивую 

музыку. Во время летних каникул я еду к моей 

бабушке где мне очень интересно. 

Слободно време 

Ове године идем у шести разред. Имам 

мало слободног времена. Волим одбојку и 

мислим да је то веома интересантан спорт. 

Уторком, четвртком и суботом играм одбојку. 

Мој идол је Бранкица Михајловић. Она је лепа и 

талентована. Такође волим да цртам и плешем. 

Понекад идем у биоскоп. Много волим да идем 

по продавницама са мамом и да шетам по граду. 

Моја најбоља другарица је Нађа. Ми петком, 

после часова идемо заједно кући и слушамо 

лепу музику. За време летњег распуста идем 

код моје бабе где ми је веома интересантно. 
 

Даница Арсенијевић VI1 

Миа Ђорђевић IV1 

Мила Тодорић IV1 
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Мой город 

Мы с семьёй живём в 

Белграде. Я очень люблю свой 

город и считаю его особенным. 

Белград покоряли многие 

завоеватели, потому что он 

находится в устье Савы и Дуная.  

Дунай является важной 

европейской рекой. В Белграде 

много парков, театров, музеев и 

достопримечательностей. У нас 

нет метро. Я очень люблю гулять 

по городу. Белград - столица 

Сербии. Это очень старый и 

интересный город.  

Белград мой любимый 

город потому что он мой родной 

город.   

Moј град 

Моја породица живи у Београду. Много волим свој град и сматрам да је он посебан. 

Београд су покоравали многи освајачи зато што се налази на ушћу Саве у Дунав. Дунав је 

важна европска река. У Београду постоји много паркова, позоришта, музеја и знаменитости. 

Ми немамо метро. Много волим да шетам по граду. Београд је главни град Србије. То је веома 

стар и занимљив град. 

Београд је мој омиљени град зато што је то мој родни град. 

Лука Јанков VII2 

Нађа Стефановић III2 

Нина Радан IV1 
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Обо мне 

Меня зовут Надя 

Полторацкий. Я из Сербии, из 

Белграда. Мне одиннадцать 

лет. У меня есть папа, его 

зовут Игорь, мама её зовут 

Светлана, брат Пётр и собака 

Шапа. Мы часто ходим в парк 

или в ресторан. 

Мы тоже любим кататься 

на велосипеде. Кроме того, я 

люблю фотографировать. Моя 

подруга Тара, мой друг Вук и 

я часто ходим в кино или в 

парк и поэтому я счастлива.  

 

O мени 

Зовем се Нађа Полторацки. Ја сам из Србије, из Београда. Имам једанаест година. Имам 

тату, он се зове Игор, маму, она се зове Светлана, брата Петра и пса Шапу. Често идемо у 

парк или ресторан. Такође волимо да возимо бицикл. Поред тога  ја волим да фотографишем. 

Моја другарица Тара, друг Вук и ја често идемо у биоскоп или парк и због тога сам срећна. 

 

Нађа Полторацки V1

Нађа Полторацки V1 

 

Нађа Полторацки V1 
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Ученици - ствараоци 

У овом броју школског листа рубрика 

Ученици – ствараоци доноси литерарне 

радове ученика старијих разреда који су 

настали као писмени задаци.  

 

То су радови посвећени путовању, 

пустоловинама и одрастању. Ученици пишу 

и о љубави, жељама и пријатељству. 

Илустрације су ликовни радови ученика на 

више тема. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

Често размишљам о путовањима 

Децу мојих година, одједном, спопадају разне мисли, мисли за које никада нису марили. 

Неко је лудо заљубљен, неко стално покушава да буде комичан, или озбиљан, или модеран, 

ма хиљаду различитих ствари. Мене, с друге стране, једна обична полица са сликама потпуно 

одвуче од оваквих, небитних мисли. 

Те слике, поред породице и пријатеља, мени су нешто најважније на читавом свету. 

Свака од њих је са једног од наших путовања. Свака од њих подсети ме на призоре, мирисе и 

људе одатле. Подсете ме на смех моје сестре, дуге бициклистичке вожње са мамом, 

бескрајне поподневне разговоре са татом. Подсете ме на радост тих путовања. 

Оне, такође, у мени пробуде и велику знатижељу. Шта би било да смо можда отишли 

негде другде, да смо искусили нове авантуре, видели друге лепоте, упознали друге особе? 

Да ли би то донело нове радости и створило нова, још лепша сећања? Како бих се провео на 

тим уједно истим, али и веома различитим местима? Можда бих ја био потупуно другачији! 

Јер ипак, могућности су бескрајне. 

Често тако размишљам. Сатима и сатима, испред те полице са сликама, размишљам о 

тим предивним мирисима, тим прелепим призорима, често размишљам о путовањима. 

 

Петар Полторацки VI2 

Ученици - ствараоци 

Тaмара Поповић IV1 
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Моје незаборавно путовање 

Сигурно вам је позната изрека: „Испеци па реци!“ Ја се с овим потпуно слажем и увек 

сам је тумачио на свој начин: „Што си млађи, то си луђи!“ Заиста, обе ове изреке показале су 

се као потпуно тачне у градићу Полихроно,пре неколико година. 

Био сам са целом породицом у малом, приобалном градићу у Грчкој, Полихрону. Сваког 

дана, кроз узане улице овог живописног градића дувао је предивни, освежавајући ветрић 

који је са собом носио звуке таласа, узбуркане воде и понекад и гласове! Када бисте чули тај 

предивни ветар, осетили мирис песка и морске воде, осећали сте се слободно, безбрижно... 

Једне вечери отишли смо у обилазак. Око нас били су ресторани, музика, славља и 

свакојаке друге занимације пореклом из разних земаља. У тој радосној бури, привукла ме је 

једна продавница сувенира. Као што би неку бубицу привукло светло, са истом том жељом и 

нагоном да разгледам сваки светлуцави, шарени, мали, велики, заправо, све њих! Опчињен 

ситницама, нисам ни размишљао о томе где ми је породица. Све док није било прекасно! 

Освртао сам се свуда, неуморно их дозивао, али је труд био узалудан. Питао сам сваког 

туристу понаособ, али за одовор бих увек добијао зачуђени израз лица. Вероватно због 

панике нисам ни марио на ком језику им се обраћам. Уплашен и уплакан сео сам на једну 

стену и чекао. 

Онда се одједном, готово ниоткуда, поново појавио тај умирујући ветар... Смирио ме је. 

Настала је тишина. Само су се чули звуци таласа како запљускују пешчану обалу. Чуло се 

још нешто. Тако познато и умилно, нешто што чујем сваки дан! Попео сам се на стену и 

покушао да препозам лица у гужви. Ево га опет! Убрзо сватих ко ме је звао. Отрчао сам тој 

особи у загрљај, загрљај који је био најјачи на свету. 

Та особа била је моја мајка. У сузама, и оним од туге, страха и оном од среће, рука уз 

руку, заједно смо се вратили до апартмана...  

Петар Полторацки VI2 

Маша Хавран V3 
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Кад сам наљутила маму 

Те сам среће да имам дивну мајку. Она је 

једна од оних мајки која се љути често, али 

стварно мало и неприметно. 

Најчешће се љути када се брат и ја свађамо. 

Те свађе се чине озбиљно, али ми их брзо 

заборавимо. Сећам се њених безброј, узалуд 

поновљених речи, током силних интервенција о 

братској љубави.  

С обзиром да се ово често дешава, она је 

тужна. Сваки пут јој се носић зацрвени, разрога-

чене очи засузе, глас дрхти. И сваки пут је нама 

жао, али тешко је испоштовати све те молбе. Ко 

год има брата или сестру, разумеће. 

Кад се једном стварно наљутила, јер није 

могла да поднесе нашу сталну свађу о шефовању, 

с обзиром да је разлика у годинама између брата и 

мене мала, видели смо израз лица који никад пре 

нисмо видели и надамо се да никад више нећемо. 

Лице јој се зајапурило, очи разрогачиле, 

зуби шкргутали. Глас јој се чуо са друге стране 

парка. Покрила сам главу јастуком и плакала. Кад 

јој је понестало даха, застала је и обрисала сузе. 

Неко време смо ћутали. Изабрали смо добар 

моменат да одемо до ње и да је загрлимо. 

Заплакала је и почела да нам говори нежним гласом, замуцкујући. Извинила се и помиловала 

нас. Осећали смо се опет као новорођенчад у мајчином загрљају. Био је то леп осећај. 

Знам да се родитељи увек деци чине неправедним, али треба да размисле о томе шта су 

све урадили за њих и колико су љутњи претрпели и задржали у себи. 
 

Нађа Полторацки V1 

Како смо пребродили неспоразум 

Неспоразуми увек доводе до непријатних ситуација, због којих неко најчешће буде 

повређен. Неспоразуми су нарочито нелагодне ситуације уколико је неко ненамерно 

окривљен за нешто што није учинио, што се мени догодило.  

Прошле зиме, упознала сам Ану и Машу, једнојајчане близнакиње. Упознале смо се на 

рођендану једне другарице и од тада смо нераздвојне. За кратко време смо се зближиле и 

стекле међусобно поверење. 

Све је почело у петак. Ана, Маша и ја смо се договориле да се прошетамо и купимо 

нешто да једемо. Нина, наша блиска другарица, пошла је са нама и тада нам је рекла своју 

највећу тајну. То није била једна од оних безазлених дечијих тајни, ова је могла да загорча и 

уништи живот Нини, тако да нисмо смеле да кажемо никоме. 

Неколико дана касније, цело наше друштво је знало Нинину тајну, а ја сам била 

сигурна да је Ана рекла осталима. Наравно, сви смо прихватили Нину без обзира на ту 

поверљиву информацију, али је Нина презирала Ану од тог дана. 

Следећег викенда, када смо све четири отишле у шетњу као и сваке недеље, Нина и 

Ана су се посвађале. Ана је све време порицала чињеницу да је она свима рекла Нинину 

тајну. 

На крају, Маша је признала да је она одала тајну, а ја сам се осећала ужасно, зато што 

сам ненамерно окривила Ану за нешто што није урадила. Кривица ме је изједала, непријатан 

осећај у мом стомаку је постајао све гори, а њихови погледи су били упрти у мене. Дугим 

разговором све смо решиле. Схватиле су да сам их помешала зато што су близнакиње. 

Наставиле смо да се дружимо као и раније, и на срећу, сви су прихватили Нину, иако је 

другачија од нас. 

Данас, мислим да се сви неспоразуми могу решити разговором и да не треба осуђивати 

друге пре него што су информације проверене и тачне. 
 

Мина Јаковљевић VI1 

Сара Војновић II5 
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Моја незаборавна пустоловина 

Свако од нас воли пустоловине. Оне могу бити узбудљиве ,напете, а понекад и 

узнемирујуће. Могу се догодити усред града потпуно неочекивано. Када се нађемо у таквој 

ситуацији може нам бити непријатно, а тек после неколико дана схватимо како је то у ствари 

било забавно. 

Био је то један тмуран и кишовит септембарски дан. Ишао сам у пети разред. Када сам 

се вратио из школе, нисам имао много да учим, па сам питао тату да ли би желео негде да 

идемо. Рекао је да нема посла вечерас и да би волео да одемо до Шумица да играмо стони 

тенис. Предложио сам му да поведемо и Петра и Милицу, мог брата и сестру. Прихватио је ту 

идеју и они су пошли са нама. Био је то занимљив дан у најави. 

Играли смо се до девет сати и планирали да кренемо кући. Ми смо као и обично питали 

да останемо још десет минута. Остали смо да одиграмо још један сет, али игри је некада 

морао доћи крај. Очекивали смо да ћемо ући у кола и отићи кући, али ситуација се 

искомпликовала. Пошто нисмо имали рекете, морали смо да узмемо њихове из клуба. Мој 

тата је морао да да личну карту као доказ да нећемо украсти рекете. Пре него што смо 

пошли, тата је отишао по личну карту, али она није била тамо. Жена која их је узимала дала 

је татину личну карту другом човеку. Тако смо морали да узмемо адресу тог човека и да 

одемо по татину личну карту. 

Тражили смо и тражили глупу улицу, али је нисмо нашли све док нисмо питали сваког 

човека на ког смо наишли. Било ми је хладно и био сам узнемирен. Мом брату и сестри је за 

разлику од мене било врло узбудљиво. Стрепња и страх су буктали у мени. Око једанаест 

сати нашли смо траженог човека. Он се извињавао што није проверио да ли је то његов 

документ. Када смо се вратили кући, одмах сам ову незаборавну пустоловину записао у 

дневник. 

Ова авантура ће ми остати у сећању до краја живота, јер се у ствари све догодило због 

човекове непажње. Сутрадан смо се, наравно, сви слатко смејали томе. 
 

Андреј Пап VI2 
 

Испричаћу вам један смешан доживљај 

Постоје разне врсте доживљаја: страшни, дирљиви, тужни. Од свих доживљаја најбољи 

и најлепши су они смешни. Најбољи су јер засмеју све актере и све слушаоце. 

Мој омиљени смешни доживљај је када сам се једног Првог маја са пријатељима играо 

лудих жмурки (то је игра као жмурке, али нико не излази из скровишта, победник је онај 

који се најлуђе сакрио). Моји пријатељи су се сакрили иза кауча, испод степеница или у 

ормару, а ја сам одлучио да будем креативан и сакријем се испод покривача уместо јастука. 

Пошто сам јастуке само ставио на фотељу, очекивао сам да ме одмах нађу, али ме нису 

нашли читавих петнаест минута! Мој друг је чак и легао на мене мислећи да сам јастук! 

Кад су одустали од 

потраге, почео сам да певам 

победничку песмицу и да 

устајем. Они нису могли ни да 

проговоре колико су се 

смејали. Држали су се за 

стомаке смејући се. Питање је 

да ли су се смејали песми или 

томе како ме нису приметили. 

Прогласили су ме за врховног 

победника и доделили ми моју 

награду - три чоко бананице. 

То је била најбоља и 

најсмешнија партија лудих 

жмурки, за сада! Ко зна каква 

ћемо још смешнија места за 

сакривање смислити моји 

другари и ја. 

 

Алексеј Трипковић V1 Маша Хавран V3 
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Личност коју поштујем и волим 

Свако на овом свету има особу коју 

много воли и без које би му живот био 

непотпун. Та љубав може постојати чак 

иако је тај човек удаљен од нас. 

Моја бака живи у Словенији и зато је 

ретко виђам. Завидим оној деци која су 

одрасла уз своје баке и деке, они и не 

знају колико су срећни. 

Бака Хилда је високог раста и јарко 

црвене косе. Има прелеп осмех и као 

лешник браон очи. Веома је добра особа 

која поштује туђе расе, културе и вере. 

Радује се ситним поклонима дарованим од 

срца. Цени свачији труд и рад и за њу 

победник свако ко проба да учини нешто. 

Никад није брзоплета и увек размисли пре 

него што каже своју мисао. Воли животиње 

и природу. 

Волим своју баку такву каква је и не 

бих остала исто дете без ње. Иако је ретко 

виђам, гледам је очима пуним поштовања и 

поносим се њоме. 

Софија Гагић VI2 
 

 

Кад порастем бићу песник 

Кад порастем бићу песник,   

И кроз риме правит' приче,  

За децу ћу писати песме, 

Моје песме увек личе. 

 

Учићу их шта је љубав, 

Шта је правда, шта је храброст,  

Да прикрију своје мане,  

Да прикрију своју слабост. 

 

Учићу их да се друже,  

Да за правду Бога моле,  

Да немоћном руку пруже,  

Да најближе своје воле. 

 

Кад порастем бићу песник,  

И песмом ћу мењат свет, 

Исправићу криву Дрину, 

И описат птицин лет. 

 

Вук Ројевић V1 

 

Љубав у мојим очима 

Љубав је реч од пет слова и може да доведе до тога да срце пукне у безброј комадића, 

или може и да га учини јачим двеста пута, да куца брже, лепше, боље.   

Знате ли онај осећај кад желите нешто толико јако, када ни сами нисте свесни колико 

сте полудели од љубави? 

Љубав доведе мозак у опасност и не 

да му да размишља ни о чему другом, него 

само о њему. Тера те да свет гледаш 

другачије, да осетиш мирис сваког цвета и 

ветар како ти мрси косу, а зими кад је 

хладно, теби није јер те греје та реч од 

пет слова.  

Сећам се када сам га први пут видела 

на одбојкашком терену. Најлепши тренуци 

су били на његовим утакмицама, када би 

се окренуо, намигнуо и упутио најлепши 

осмех на свету. Такве ситнице су ме 

чиниле срећном, као кад дође уморан на 

тренинг, подигне главу и угледа ме, а на 

лицу му се појави најлепши поглед и онај 

осмех. Замишљам сцену: средња школа, 

идем ходником и не гледам испред себе, 

сударим се са њим. То није само судар два 

тела, већ судар две душе, два мозга, два 

света, а онда не можемо да престанемо да 

размишљамо једно о другом.  

Та реч од пет слова одведе мисли 

негде далеко и замрси ми машту. Ипак, 

верујем да ће стварно доћи наши дани из 

моје маште. 

Анђела Маринковић VIII2 

Мина Ашковић VIII2 
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За чиме чезнем 

и о чему сањам 

Разни снови мотају ми се по 

глави, али жеља за плавим 

морем и белим ситним песком 

негде далеко где људска рука 

није ни крочила, увек ће се 

враћати и будити машту у мени. 

Сама помисао на чист пове-

тарац у незнаној земљи ствара 

чежњу мом телу да се истргнем у 

нестварност и заборавим на ства-

ран свет пун негативних вибра-

ција и дволичних људи. Срце ми 

брже куца када мирно лежим и 

маштам о нестварном провидном 

океану, где се у даљини пре-

сијава глатка сива кожа веселих 

и срећних делфина. 

Кокос који пада лагано на 

пешчане куле подсећа на неки 

светски рат који управо почиње. 

Осећам се испуњено и раздра-

гано, као да су сви славуји света 

ушли у моје грло, па певушили 

неку мелодијску, бистру 

песмицу. Док корачам, ноге ми 

тону у ситно жуто зрневље попут 

кола у блату тропских шума. 

Корњаче се враћају у воду, 

одморне и здраве, спремне да 

наставе пловидбени пут кроз 

моју машту. Тело ми се тргне 

када изгубим тако лепу, 

неискварену слику доброте и 

почнем да сањам страшне 

призоре из свакоднев-ног живота 

који нас окружује и благо 

сузбија у тесни ћошак. Чежња за 

лепотом и добрима света сваким 

сунчаним даном је све већа и 

јача, испуњава сваки делић мене у нади за променом и нечим бољим, другачијим. То 

опуштајуће лежање на пешкиру док сунце лагано голица моје тело, греје ме за време 

хладних кишних дана и уверава ме да морам да чекам док зима не прође, па тек онда да 

угледам светлост жуте лопте далеко у васиони. Хоћу да се отргнем у непознате чари наше 

зелене кугле и одем од свега. Растужим се кад сазнам да је то све део прелепог сна који је 

на измаку идеја о грађењу нових, још лепших ствари од нетакутог океана и мирне плаже 

забачене међу стенама које само што не падну и скотрљају се у воду. 

Снови су плод маште и настају помоћу слика ствари и људи које ми желимо, а не 

можемо имати, па иако граде неке од најлепших слика наших живота, а чежња је нешто 

друго, нешто што се нам покреће тело и нерве у жељи за бежањем на неку тропску плажу 

где можемо да размишљамо. Чежња ствара похлепу, јер бих оставила све до чега ми је стало 

само да остварим своје жеље и пронађем прави, бољи пут од изабраног којим корачам. 

Снови и чежња научили су ме да будем самостална и, да бих добила оно што желим и за 

чиме чезнем, морам да сачекам, све лоше ствари ће проћи и након тога долази зрак лепоте и 

срећних дешавања, али бићу стрпљива, јер добре ствари вреди чекати. 

 

Лара Југин VII2 
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Научила сам најважније – да будем човек  

Мене је школа научила много тога, више него 

било која књига икада написана. Научила ме је да 

један човек ма колико посебан и јак био, не може 

ништа постићи сам, да су заједница и пријатељство 

основ успеха, да смо увек јачи заједно. 

Школа ме је научила да будем несебична, да 

помажем другима и да им верујем. Помогла ми је 

да схватим да је у реду бити ја, да се не плашим да 

будем оно што јесам, да је у реду бити другачији, 

да је свако другачији и да свако заслужује да буде 

прихваћен. 

Школа ме је научила да слабије од себе не 

повређујем, већ да им пружим руку и дам шансу. И 

да свако заслужује пријатеља и срећу.   

Школа је зграда у којој су учионице у којима 

смо као одељење провели сате и сате и двориште у 

коме смо се играли и наставници који су нам 

предавали и деца у другим учионицама... Школа је 

нека врста породице коју ове године напуштамо. 

Наша школа је заједница драгих особа и 

лепих сећања која ме је научила да будем човек. 

Захвална сам свакој учионици, свакој књизи, 

сваком наставнику и другу, јер без њих не бих 

данас била оно што јесам. 

Захвална сам за најлепших осам година 

живота и сваку успомену и траг који остаје за 

нама. Хвала што сте од мене направили човека. 
 

Андреа Плазинић VIII2 
 

Научила сам најважније – да будем човек 

Ускоро се завршава једно важно поглавље у нашим животима. Завршавамо осми разред 

и крећемо даље у живот. За ових осам година научили смо много тога, али је најважније 

пријатељство. Научила сам да су прави пријатељи увек ту за тебе, али и да ја треба да будем 

пријатељ. Понекад пријатељ може да разуме боље чак и од родитеља. Такође, преживљава 

све што и ти и спреман је да буде ту за тебе. 

Поверење. Некад може да нас повреди, 

јер смо га олако схватили. Ових година много 

сам пута изгубила поверење у некога, 

веровала сам пребрзо, али такође сам стекла 

пријатеље којима ћу увек веровати.   

За осам година сам научила да треба 

бити праведан да не треба другима забости 

нож у леђа, јер ни ја не бих волела да ме неко 

тако повреди. Научила сам да се запитам: 

„Како бих се ја осећала?“ Другу треба помоћи 

у невољи. То је овде била помоћ око 

одговарања и контролних, а то ће се у животу 

претворити у неку већу и значајнију помоћ. 

Током ових година сам научила да будем 

човек. Све што сам научила направило ме је 

добром особом. Овај разред ме је научио да 

помогнем у невољи, да будем пријатељ, да не 

лажем, не издам. Прешла сам огроман пут са 

циљем да постанем добар човек. 
 

Анђела Станојковић VIII2 Симона Магаш VIII2 

Лазар Видић VIII2 
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Униформе и јунаци 

На часовима ликовне 

културе ученици осмог 

разреда су цртали моделе 

ђачких униформи. 

Друга тема на коју је 

настало неколико радова је 

била осмишљавање јунака 

цртаних филмова и игрица. 

 

 

 

Мина Ашковић VIII3 Маша Крстић VIII2 

Ленка Кипријановић VIII2 Марија Тошић VIII2 
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Мост који памтим 

Иво Андрић је једном рекао: 

„Од свега што човек у животном 

нагону подиже и гради, ништа 

није у мојим очима боље и 

вредније од мостова.“ Они спајају 

људе, племена, народе и доказују 

човекову упорност и вољу да 

пређе преко препреке и настави 

даље у жељи за животом.   

Мост који памтим за некога 

би био најобичнији иструлели 

мост, али на мене је оставио 

велики утисак. Био је то мали 

дрвени мост у шумици на Тари. 

Урастао је у жбуње и траву. На 

њему су се видела урезана имена 

заљубљених. Кад смо најзад 

скупили снагу и прешли преко 

угледали смо предивну ливаду са много цвећа као мали рај. Сваки мост има своју судбину и 

разлог зашто је ту постављен. Људи имају жељу за новим стварима, пријатељима и једни без 

других не можемо. Волела бих да ове лепота не ишчезне и њих и остане ту заувек.  

Будите као мостови. Спајајте људе, не раздвајајте. Покажите лепоту своје душе и 

будите захвални Богу што нам је дао такве дарове, сваком различите, али са једном 

суштином: да премостимо препреке и наставимо даље. 

Маша Хавран V3 

Један школски предмет и ја 

Свако има предмет са којим 

се бори, па тако и ја. 

Историја је једно чудо са 

којим се борим од петог разреда. 

На њу гледам као на Библију коју 

никад нисам отворила, тј. Јесам 

само два-три пута. Историја је за 

мене као нека досадна књига 

иако знам да много значи. Од 

тренутка кад сам први пут чула ту 

реч, звучала је досадно и нисам 

могла да замислим себе како то 

учим. 

Дошла сам до шестог раз-

реда и, да будем искрена, ништа 

не знам из историје. Највећи 

проблем што се борим са разре-

дним баш сваког часа, на пример 

кад питам: „Можете ли поновити 

питање?“ увек добијем одговор: 

„Поновићу га у августу.“Међутим, 

ту имаи још много тога. 

Историја и ја се стално 

свађамо око учења. Кад год 

пожелим да је научим, она баш тада одабере неку досадну лекцију, па онда ипак не желим 

да је учим и тако сваки пут постоји неки изговор, а време пролази и оцене треба да се 

поправе. Јасно ми је да ће неће сама поправити из двојке у петицу, али и даље ништа не 

предузимам. Мучим се са историјом и трудим да запамтим датуме иако једва памтим и кад ми 

је рођендан. 

Теодора Бисић VI3 

Маша Хавран V3 

 

Маша Хавран V3 
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Уживао сам посматрајући 

Данашњи људи као да 

више немају слободу, више 

скоро и немају времена за 

себе. Сви се толико трудимо и 

улажемо много тога у изглед 

наше околине али ретко ко је 

и примећује. 

Иако живим у сред 

центра града, често ноћу 

уживам посматрајући градску 

панораму са велике терасе на 

крову моје куће. Наранџаста 

боја великог, ужареног сунца 

се полако стапа у плаветнило 

неба правећи стотине нијанси 

љубичасте и розе. Убрзо након 

заласка, плаво небо постаје 

све тамније а полако се пале градске светиљке и осветљују се величанствени солитери. 

Велики кружни ток красе сјајни аутомобили најразличитијих боја који својим сиренама праве 

јединствену мелодију. У даљини видим део зелене куполе храма, која заједно са златним 

крстом на самом њеном врху, сија под бледим сјајем месечине. Високо дрвеће пуно малих 

нових пупољака полако и нежно помера пролећни поветарац. Наизглед мале, али блиставе 

звезде праве контраст са црнилом неба. 

Наш град јесте величанствен дању, али ноћу се открива његова права лепота коју не 

могу сви да виде. Срећом, имам могућности да сваке вечери уживам у њој и увек себи 

ослободим бар мало времена да то и учиним. 
 

Јелена Златарић VI2 

Ученици VII3 

Тамара Милић IV1 
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Маце и школа 

Наша школа је пре не-

колико месеци добила нове 

комшије које се редовно друже 

са нашом сервирком Десом. Реч 

је о пет мачића који са мајком и 

оцем живе у дворишту иза 

школске кухиње. Породица ма-

чака има среће што је Деса 

хумана особа спремна да 

помогне слабијима и незашти-

ћенима. Нажалост, сва помоћ 

коју може да им пружи јесте 

храна и вода, што је свакако 

неопходно, али не и довољно.  

Мачке, као и пси које виђамо на улици, по подрумима, напуштеним двориштима, јесу 

напуштени кућни љубимци или њихови потомци. Наше комшије које су не својом кривицом 

изгубиле наклоност и љубав човека. Једно од погрешних уверења која често можемо да 

чујемо јесте да ће се ове животиње већ некако снаћи на улици. Чињенице говоре супротно. 

Мачке на улици су прилично незаштићене и не само да немају девет живота него имају 

проблем да сачувају и тај један једини. Пошто су релативно мале, ми често не видимо 

њихове проблеме и не видимо како неприметно нестају, како страдају од људи, кола, паса 

или болести. Мачкама је, као и псима потребна не само квалитетна храна, него и редовна 

здравствена нега и породица која ће им пружити дом и сигурност. Међутим, уколико немате 

могућности да удомите мацу, постоје начини да будете старатељ мацама на улици. То 

подразумева да је редовно храните уз адекватно одржавање хигијене, да је вакцинишете, 

чистите од паразита, омогућите јој неко склониште и врло важно да обезбедите 

стерилизацију. Не заборавите да су мачке и пси које свакодневно виђате на улици последица 

небриге човека и неодговорног односа према кућним љубимцима. 

 

Миља Кривокућа, психолог 

Дешавања 
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Занимљивости о мацама 

Неколико ствари које мачке желе да поделе са нама: 

1. Ако предем, не значи да сам срећна. 

Предење може да значи да је мачка задовољна, али такође може да значи и да је у 

боловима, нервозна или само покушава да манипулише вама да би добила храну. 

Ветеринарка Келлy Морган поистовећује предење са смејањем. Људи се смеју када су 

срећни, али исто тако када им је непријатно или када желе нешто. Предење може да 

означава велики број унутрашњих стања.  
 

2. Највећи део течности узимам из хране. 

Мачке немају исти нагон за хидратацијом као друге животиње јер су њихови преци 

већину воде добијали из хране. Мачку храните мокром храном и посластицама које садрже 

доста воде. Наравно обезбедите и доста чисте воде за пиће. 
 

3. Човече, теби мјаучем! 

Мачићи мјаучу да добију пажњу своје мајке али одрасле мачке ретко мјаучу да би 

комуницирале са другим мачкама – што значи, ако ваша мачка мјауче, обратите пажњу. 

Покушава нешто да вам каже. 
 

4. Боље ми је када сам у стану. 

Историјски гледано, мачке су дивље животиње које живе напољу али уз доместикацију 

и индустријализацију, сигурније су унутра. Као неговатељи, наша дужност је да обезбедимо 

стимулацију мачкама коју би добиле напољу, али у сигурном окружењу. И то може да се 

уради!  
 

5. Нисам гладна колико ти кажем да јесам. 

Мачке су одличне у претварању да су гладније него што јесу. Знају да вас држе у 

својим малим шапама. Али када је у питању храна, не смете да им удовољавате. У Америци 

више од половине мачака је гојазно – а оне се не хране саме. Гојазност може да узрокује 

дијабетес, артритис, болест срца, чак и рак. 

 

6. Гледам те и све што видим је неупотребљива мачка. 

Према речима антрозоолога др Џона Брадшоуа, аутора фасцинантне књиге „Мачије 

чуло“, мачке виде људе као велике, неупотребљиве мачке, не као другу врсту, и зато ће вас 

тако и третирати. Оне желе да вам помогну да се прехраните, окупате, јер су ваше мачије 

вештине веома лоше. Такође, оне вас воле и желе да се брину о вама, зато вам понекад 

доносе свој плен. 
 

7. Месо ми је најпотребније. 

Мачке су месождери, што значи да им је потребно месо у свакодневној исхрани. 

Потребно им је више протеина и много мање угљених хидрата него сваштоједима. Преци 

наших домаћих мачака су највећи део влакана и угљених хидрата добијали из система за 

варење животиња које су јеле. 
 

8. Волим да се дружим. 

У дивљини, мачке су самостални ловци али пристају да деле своју територију, више 

него да доминирају њом у потпуности. У домовима са више мачака, оне су откриле како да 

деле свој простор, нпр. ујутру је једна на прозору, док је друга на фотељи. Уколико у вашем 

дому са више мачака постоје свађе око територије, то је зато што нема довољно жељеног 

простора. 
 

9. Ако ти показујем стомак, то не значи да желим да га дираш. 

Најрањивије место на мачки је њен мекани стомачић. Можда вам га покаже – то је знак 

да је мачка задовољна и да се осећа сигурно у вашем присуству. Али то није позивница за 

мажење. Поштујте њен лични простор – он варира – и ако кренете ка стомаку, урадите то 

опрезно да не завршите као жртва мачкиних брзих шапа. 

 

Овај текст је преузет са веб стране www.helpanimals.org.rs. Тамо можете пронаћи и 

многе друге интересантне и важне информације о животу и навикама мачака.  

За све љубитеље маца у рубрици Читам, па шта? доносимо приче о јунацима 

дечијих књига мачорима Тоши и Чарлију и одличне цртеже Јована Јовановића. 

http://www.helpanimals.org.rs/
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Читам, па шта? 

У пројекту Читам, па шта? Библиотеке 

града Београда учествовали су ученици 

другог, трећег и четвртог разреда наше 

школе. 

На првом, школском, нивоу ученици 

су читали по три књиге, писали приказе и 

илустровали их. Најбољи у овом делу 

такмичења су били: Ђурђа Торбица, Нађа 

Станимировић и Јован Јовановић, ученици 

III2 и Марија Кузмановић ученица IV5.  

Јован Јовановић и Марија Кузмановић 

су се пласирали на општинско и градско 

такмичење и представили су још по два 

наслова. 

Ови литерарни и ликовни радови 

постављени су на веб страни пројекта 

Читам, па шта?1, а објављујемо их и у 

Маштаријама. 
 

Слађана Галушка, библиотекар 

 
 

Судбина једног Чарлија 

Ово је прича о мачку Чарлију у чијем 

се животу смењују срећа и туга. Његова 

мајка, паметна жута мачка, која је чувала 

месару, желела је да њено дето постане 

нешто више од обичног мачка, да буде 

бродски мачак. Док је још био мали, оставила га је на бродском доку. Тамо га је нашла 

девојчица Виолета и њен тата капетан. Понели су га на брод и назвали Чарли. Кад су стигли 

у Напуљ, Чарли се изгубио и закаснио на брод и био је много тужан. Пронашла га је нека 

друга Виолета. Њој и њеној сестри је помогао да зараде много пара, а онда су продале 

кловну и његовој ћерки Виолети. Наступао је у циркусу са новом другарицом и постао 

славан. Током једног наступа је пао и повредио се и није више могао да помера задње шапе. 

Нико му није помогао и сви су га заборавили, сем старог капетана. Он му је обезбедио 

пензију, дао му дом и набавио штап како би могао да хода. Чарли је био уморан и стар. 

Доживео је радост када је на крову поново срео своју мајку и помогао јој да врати углед и да 

се исправи неправда коју јој је нанео месар. 

Ова књига је посебна јер сам из ње сазнао да живот не може увек бити лак и леп и да 

се увек смењују добри и лоши тренуци. Чарлијев одлазак у свет је почео у једној страшној 

ноћи када га је мајка оставила, али то је био почетак узбудљиве авантуре. Мислим да његова 

мама није погрешила када је одабрала да он не буде обичан. Маме увек желе добро деци, 

желе да постану боља од њих. Оне нас терају напред и напред. Захваљујући мами Чарли је 

имао богат и испуњен живот. Да га је оставила у месари, вероватно би живео удобно, али као 

обична мачка. Никада не би видео море и Напуљ, не би упознао велики шарени свет, ни срео 

своју најбољу другарицу Виолету. 

Кроз авантуре Чарли је схватио да су људи веома различити: неки су искрени 

пријатељи, други те искористе и одмах одбаце и забораве, а неки те и не примете. Та лепа и 

ружна искуства претворила су Чарлија у великог, паметног и посебног мачка, баш као што је 

његова мајка желела да буде. После успона и падова окружен је пријатељима и поново 

проналази мајку, која је поносна на свог сина. 

Препоручујем ову књигу свима, јер ће деца разумети да им родитељи желе најбоље кад 

их гурају напред, а родитељи ће знати да деци треба да омогуће занимљив живот и авантуре. 

 

Јован Јовановић III2 
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Чика Фјодор, пас и мачак 

Чика Фјодор је дружељубив и самостални дечак. Он воли животиње, али их његова 

мама не воли. Због тога он бежи на село са мачком, а онда им се придружује и пас Шарик. 

Мачак је желео да има презиме и да буде повезано са морем, па га Чика Фјодор назива 

Морнаревић. Заједно налазе кућу у којој ће живети. Морнаревић и Шарик могу да говоре, 

пишу и живе као људи. Шарик је несуђени ловац који, због свог доброг срца, није могао да 

убије животињу. Током зиме Фјодор се разболео и родитељи долазе по њега, после позива 

поштара Пећкина који је желео да помогне дечаку. Фјодор се враћа кући, а мачак и пас 

остају да чувају домаћинство. Фјодорови родитељи схватају да детету нису потребне само 

играчке и ствари, него и пријатељи и љубимци. 

Препоручујем књигу деци и родитељима да би научили више о важности дружења људи 

и животиња. 

Нађа Станимировић III2 

Доживљаји мачка Тоше  

Мачак Тоша је живео са воденичарем чича Тришом. Био је лењ и поред пуне воденице 

мишева, крао је чича Триши сланину. Због тога се чича наљутио, ставио мачка у џак и решио 

да га баци у реку. Свратио је у крчму и оставио џак поред реке. Џак је нестао, а Триша је 

био тужан што је изгубио мачка, па је са воденичарем написао оглас у ком тражи Тошу. 

За то време мачак је побегао од свог отмичара и стекао два пријатеља, миша Пророка и 

пса Шарова. Иако се нама чини да је пријатељство између миша, мачка и пса немогуће, они 

су постали нераздвојни и помагали једни другима у разним неприликама. 

У овој књизи има много мени непознатих речи, али и објашњења за њих, па ми је 

читање било још занимљивије. 

Поред свих забавних и смешних делова, највише ми се свидео поновни сусрет начка 

Тоше и чича Трише. Ово је сјајна књига о необичном пријатељствима и усамљеном млинару 

који има само мачка. 

Нађа Станимировић III2 
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Доживљаји мачка Тоше  

Ово је прича о мачку Тоши који упада у разне невоље и све то бележи у свој дневник из 

кога ми сазнајемо о његовим догодовштинама. 

Он живи са старим воденичарем деда Тришом, коме је једино друштво. Тоша је срећан 

мачак и живи слободно поред потока, а деда Триша га воли и пази. 

Прича почиње кад се деда Триша наљути на мачка јер му краде сланину и жели да га 

баци у реку. Међутим, он то стално одуговлачи зато што воли Тошу. Док је размишљао шта 

да ради, деда Триша је стигао до крчме „Код три магарца“. Тамо се напио са крчмаром 

Винком и заборавио је где је оставио џак у ком је био мачак. Следи Тришина потрага за 

мачком и Тошина узбудљива авантура. Њега је један човек желео да прода на вашару, а 

затим је други хтео да га користи као чувара кукуруза. Тоша упознаје миша Пророка и пса 

Шарова и на крају се прича срећно завршава кад се врати деда Триши.  

Ова књига је узбудљива и смешна и волео бих да је дужа. Свидело ми се што су се пас, 

мачак и миш удружили, а то није могуће у стварности.  

Бранко Ћопић је на духовит начин описао и људе. Кроз причу о пијанству Трише и 

крчмара је показао како човек може да буде смешан кад се напије. Много ми се допао оглас 

који су, тако пијани, саставили. У њему деда Триша тражи Тошу и ми схватамо да он воли 

мачка, свог јединог друга.  

Док сам читао књигу, помислио сам како би било лепо да, уместо у солитеру у великом 

граду, живим на селу. Онда би ми месец ноћу обасјавао пут, цела ливада би била парк и 

дружио бих се са са животињама сличним јунацима ове књиге, а не бих само читао о њима. 
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Кога се тиче како живе приче 

У овој књизи јунаци су приче којима писац поклања живот. Он разговара са њима и 

помаже им да реше своје проблеме. Све су приче другачије и свака има свој карактер. Једна 

бежи из књиге, друга жели да избаци вука из себе, у трећој зид тражи од огласне табле да га 

научи да чита. Има их много и чини се да је писцу тешко да се избори са њима. Највише ми 

се свиђа Прича која бежи. Причама у књизи је понекад тесно, па неке побегну. Писац је у 

књизи оставио имејл адресу на коју читаоци могу да траже Причу која бежи. Интересовало 

ме је шта је у њој и који проблем има, па сам послала поруку писцу и добила сам тражену 

причу. Пажљиво сам је прочитала и упамтила. Сада је у мојој глави и не може да побегне. 

Овом књигом писац је желео да покаже деци да је читање занимљиво. Аутор ове 

чудесне књиге и чудесних прича зове се Дејан Алексић. 

 

Нађа Станимировић III2 

 

Кога се тиче како живе приче 

Ово је једна веома занимљива 

књига о животу прича. Главни јунаци су 

приче којима је писац удахнуо живот. 

Прича од које се зева, Прича о рупи, 

Прича која не зна свој почетак, Прича 

која не зна свој крај и многе друге су 

веома занимљиве, маштовите и веселе. 

Поједине садрже стихове и загонетке и 

док сам их читала, осмех ми је био на 

лицу, била сам срећна. На крилима ових 

прича машта може све: зид и билборд 

разговарају, прича побегне из књиге, 

промаја уђе у пужеву кућицу и жали се 

да јој је тесно... 

Свака прича ме подсећа на моје 

другаре, на наше игре, снове, смех и 

радост. О овим причама веома радо 

разговарамо. Често настане и нека наша 

прича, смешна и маштовита.  

Свима препоручујем ову књигу зато 

што се у њој дешавају смешни и 

фантастични догађаји, а читање постаје 

забава.   

 

Ђурђа Торбица III2 

 

Кога се тиче како живе приче 

Ово је веома занимљива књига и у којој су јунаци приче. Највише ми се свиђа Прича о 

Господину зиду. Зид је био исписан ружним речима. Пошто није знао да чита, питао је 

огласну таблу да га научи да чита како би сазнао шта на њему пише. Табла није пристала јер 

се плашила да ће се зид растужити кад прочита све те ружне речи и да ће се лоше осећати. 

Једног дана, уметник је пролазио поред зида. Било му је жао кад је видео како је ружан, па 

је нацртао прелепу слику на њему. Од тог тренутка сви су се дивили зиду. Огласна табла га 

је после тога научила да чита.  

У овој књизи ми се свиђа што су животи прича описани као људски. Приче су као људи 

– имају осећања и вољу, љуте се, не желе нешто да ураде. Једино што не могу да бирају је 

ко ће их читати. Кад бих могао да будем нека прича, изабрао бих комичну. Радовало би ме да 

се људи смеју и буду срећни док читају. Тада бих био најсрећнија прича на свету. 

Препоручујем књигу за читање младим читаоцима јер ће их развеселити. 
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Роња, разбојничка кћи 

Кад сам погледала 

слику на насловној страни, 

видела сам девојчицу са 

луком и стрелом како стоји 

испред преполовљене куле. 

Помислила сам да је књига 

досадна. Опис шуме на 

почетку књиге, сиви бауци, 

харпије и гузуљци су ми 

изгледали застрашујуће. 

Међутим, кад сам завршила 

читање, схватила сам да је 

књига одлична. 

У овом роману описују 

се две породице које су од 

памтивека непријатељи. 

Роња је кћи Матиса, вође 

једне банде. Једног дана је 

упознала Бирка, сина вође противничке банде. Тада настају проблеми. Родитељи бране деци 

да се друже и њих двоје одлучују да побегну. Сакрили су се у Медвеђу пећину и тамо живели 

од пролећа до касне јесени. Сналазили су се сами у природи и то је још више ојачало њихово 

пријатељство. Кад се приближила зима, свима је било јасно да ће деца тешко преживети у 

шуми. Матис је молио Роњу да се врати кући и прихватио је и њено пријатељство са Бирком. 

Тако су деца успела да помире своје породице. 

Највише ми се у књизи свиђа то што су Роња и Бирк одлучили да буду добри и да не 

постану разбојници као њихови очеви. У овом роману има среће и туге, страха и храбрости, 

али највише љубави и пријатељства. 
 

Нађа Станимировић III2 

 

Роња, разбојничка кћи 

Ово је роман о двоје 

пријатеља чије су породице 

одувек биле непријатељи. Роња и 

Бирк су деца два разбојника, који 

су вође две супротстављене банде. 

Они тајно проводе време 

заједно, играју се и пролазе кроз 

различите авантуре. Понекад се 

посвађају, али и то не може да их 

раздвоји. Кад им родитељи 

забране да се друже, одлучују да 

се преселе у пећину и живе 

заједно. Њихове породице после 

неког времена схватају да је 

најбоље да се удруже и постану 

пријатељи.  

Роња и Бирк не желе да буду 

као очеви, већ да буду добри и да 

се баве поштеним послом.  

Препоручујем књигу и деци и 

одраслима зато што нам показује 

да то што смо различити није 

препрека за искрено пријатељство 

и љубав. 
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Роња, разбојничка кћи   

Ова књига прича причу о 

девојчици Роњи, кћери страшног 

разбојника Матиса, која није желела 

да буде разбојник. Роман почиње 

Роњиним рођењем усред грмљавине. 

Гром је ударио у врх куле у којој живе 

разбојници и направио велику рупу, 

коју су назвали Паклена рупа. Кад је 

Роња порасла, њен отац Матис ју је 

пустио да проведе дан у шуми. 

Свидело јој се и ишла је тамо сваког 

дана. Једном је отишла да види 

Паклену рупу и срела је дечака по 

имену Бирк, сина вође противничке 

банде, смртног непријатеља њеног 

оца. Била је љута кад је сазнала да су 

се они уселили у напуштени део 

тврђаве. Деца су упадала у невоље и 

једно другом помагала и тако су, 

упркос околностима, постали 

пријатељи. Њиховим очевима то се 

није допало, па су побегли у шуму и 

живели су заједно неко време у 

Медвеђој пећини. Кад је дошла зима, 

вратили су се породицама и успели да 

их помире. 

Роњино и Бирково пријатељство 

је било јаче од мржње међу њиховим 

очевима. Допао ми се роман јер су 

деца успела да помире две 

разбојничке банде и уједнине их. То 

показује да деца понекад могу да буду 

учитељи родитељима.  

Ово је једна од најбољих књига које сам прочитао и препоручујем свима да је 

прочитају. 

Јован Јовановић III2 

Чика Фјодор, пас и мачак 

Главни јунак књиге је шестогодишњи дечак Фјодор. Он је јединац и помало необичан 

зато што се понаша као зрела особа, па га мама и тата због зрелости зову Чика Фјодор. 

Његова мама је веома строга и једног дана дечак бежи од куће зато што му она није 

дозволила да има мачку у кући. Пошто је обожавао животиње, решио је да оде са мачком у 

село Јогуртовац да тамо живе. Прудружио им се и пас Шарик. У селу је Фјодор створио право 

домаћинство, сређивао је кућу, кувао ручак и купао пса. Био је прилично срећан, али су му 

недостајали родитељи. Видело се да је и даље мали дечак.  

Кад су мама и тата сазнали где је, дошли су по њега и понудили му да се врати кући и 

поведе своје љубимце. Мачак и пас нису хтели да оду из села јер им је тамо било лепо. Мама 

је схватила да треба да буде блажа према сину и да више времена проводи са њим. 

Књига ми се свидела зато што је дечак побегао од куће и доживео разне пустоловине, 

па сам пожелео да будем на његовом месту. Размишљао сам како би било да живим сам. Било 

би ми драго да се осамосталим. Сигурно би ми било теже него Фјодору, јер не знам да 

спремам храну, да оперем своје ствари или са очистим купатило. Знам да би ми недостајали 

они који се брину о мени и воле ме. Поступио бих као Фјодор јер би ми недостајали мамини и 

татини загрљаји кад сам тужан и кад сам срећан. Драго ми је што се Фјодор на крају вратио 

кући. Надам се да ће његови пријатељи, мачак и пас, моћи да га посећују и да ће се и даље 

дружити. 
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Аги и Ема 

После читања ове књиге осећала сам се помало тужно због велике усамљености дечака 

који је у њој описан. 

Ово је прича о дечијој усамљености, и о прелепом пријатељству које се рађа између 

деветогодишњег дечака Агија и старице Еме. Из ове књиге се може научити да за право 

пријатељство нису важне године. Основни проблем у овој причи су родитељи који су 

окупирани својим пословима и не посвећују довољно пажње Агију који због свега тога много 

пати. Све оно што су му родитељи ускратили, Аги је пронашао у својој комшиници Еми. 

Радња романа почиње тако што се дечак Аги са својом породицом поново сели у нови 

град, али и у овом граду је све исто као и у претходним: другови у школи му се подсмевају, 

родитељи немају времена за њега, нема пријатеља… Све се мења када упозна старицу Ему 

која станује у старој кући преко пута његове. Почиње њихово дружење: Ема му купује 

сладолед и прави колаче, прича му чудне и смешне приче, шаљу телеграме једно другоме 

иако живе близу… На крају књиге, иако је Аги још једном морао да се пресели, Ема га није 

напустила већ се и она преселила да би му била близу. 

Главни ликови у овој књизи су Аги и Ема. Аги је усамљен, пун разумевања према својим 

родитељима, али и жељан љубави и пажње. Ема је помало луцкаста, духовита, мудра и 

забавна. У књизи се појављује и Агијев ујак спавалица који је подједнако незаинтересован 

за Агија као и његови родитељи. 

Ова књига ми се допада јер је веома духовита и јер су на помало шаљиви начин 

описане веома тужне ствари. Мало је необично то што су поглавља врло кратка и чини се као 

да нису повезана што помало збуњује. Завршетак књиге је прилично непредвидив, леп, али 

нереалан. Препоручила бих ову књигу свој деци јер је врло забавна и необична.  
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Мач кнеза Стефана 

После читања ове књиге била сам запањена и одушевљена њеним заплетима. У роману 

писац жели да нам каже да слобода нема цене и да се за њу вреди борити до последњег 

даха. Кроз књигу се све време провлачи борба између добра и зла, Срба и Турака. Ово је 

прича о храбрости, пријатељству и патњи српског народа. Основни проблем у причи је како 

вратити мач кнеза Стефана кога су Турци украли из старог манастира. 

Радња књиге почиње тако што Турци отимају мач кнеза Стефана из старог српског 

манастира. Мач има чаробну моћ да оног ко га поседује чини мудријим, снажнијим и 

лукавијим. Главни лик у причи је Миоша који живи у поробљеном српском селу и коме су 

Турци недавно убили мајку. Ту је и његов најбољи друг Добрија који прати Миошу у свим 

његовим авантурама. У кули Османаге, вође турских војника који су запосели село, живи 

српска девојчица Мерима, над којом се он сажалио и усвојио је. Мерима сања чудне снове уз 

чију помоћ се присећа свог порекла пре него што ју је Османага усвојио. Она у Турској 

школи упознаје Миошу кога је због показане памети и лукавости, Османага изабрао за 

јаничара. У наставку књиге, они смишљају план како да украду мач од опаког Турчина. У 

томе им помажу: сналажљиви Добрија, мудри старац Бели, храбри хајдук Зеко, и остали 

хајдуци. На крају књиге, њихов план је успео и након бројних авантура, славни мач кнеза 

Стефана, враћен је тамо где припада. Док сам читала књигу, пожелела сам да сам ја 

девојчица Мерима, која са Миошом учествује у разним авантурама и бори се за праву ствар. 

Радња ове књиге дешава се у поробљеној Србији у 18. веку. Самим тим што је живео у 

том времену, Миоша је био пун мржње према Турцима и пун оданости према свом народу. 

Ова књига је веома узбудљива, забавна, али и поучна. Свиђа ми се што се уз њу може 

научити пуно о некадашњем животу Срба и традицији српског народа. Ипак, не свиђа ми се 

што је препуна израза које нисам разумела јер нису објашњени на крају књиге. У књизи има 

доста непредвидивих догађаја као на пример када сазнајемо да су Бели и Зеко у ствари једна 

особа, и да је Меримин деда у ствари харамбаша Вук. Из књиге сам научила колико је важно 

борити се за слободу. Препоручила бих овај роман свима који желе да сазнају нешто више о 

Србији у време турске власти. 
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Риба риби гризе реп 

После читања ове књиге осећала сам се лепо јер су сви проблеми у њој на крају 

престали да буду проблеми.  

Књига садржи пет прича о пријатељству, дечијим патњама и разумевању. У њој се 

приказују бриге и проблеми који муче сву децу. Из ових прича сам научила да мане других 

не треба исмевати, да различитости треба поштовати и да другове треба прихватити онакве 

какви јесу. 

Прва прича говори о проблемима девојчице Катарине која је убеђена да има превелике 

уши. У другој причи срећемо се са дечаком Дарком кога углавном избегавају зато што је 

дебео. Ту је и Љуба који страшно пати јер има велике зубе и који је љубоморан на свог 

малог брата. Девојчица Сања нетрпељива је према Милици која носи наочаре. Илија, 

најбољи ђак у разреду, не уме правилно да изговори глас Р.  

Кроз разне ситуације у књизи Катарина схвата да је другови воле, превазилази свој 

проблем и помаже друговима да победе у спортском такмичењу. Дарко је својим маштовитим 

причама показао да и он може бити омиљен у друштву, па и да се допадне једној девојчици. 

Љуба је научио да се шали на рачун својих великих зуба који му нису сметали да спаси 

Катаринину мачку. Сања и Милица постале су најбоље другарице јер је Милица показала да 

уме да сачува тајну. Илија је уз помоћ учитеља научио да изговара глас Р, а својом 

упорношћу привукао је пажњу једне девојчице. 

Могу у потпуности да разумем ликове ове књиге јер и сама понекад замуцкујем, али 

захваљујући својим друговима који на то не обраћају пажњу, не доживљавам то као 

проблем.  

Мислим да је ова књига веома поучна и племенита. Писац жели да нам каже да је од 

тога како изгледамо много важније какве смо особе и јесмо ли добри пријатељи. Свиђа ми се 

начин на који су дечији проблеми представљени. Нажалост, у реалности ствари не 

функционишу баш увек овако, али управо зато ова књига може помоћи деци широм света да 

схвате да нису усамљена у свом проблему. Препоручујем је свој деци, поготово онима који 

воле да се подсмевају другима. 
 

Марија Кузмановић IV5 

 

Овако је то било 

У току читања ове књиге била сам одушевљена духовитошћу писца. Овом збирком 

прича писац нам показује колико се може бити маштовит и духовит и шта се све речима може 

направити. 

Књига се састоји од више забавних кратких прича. Највише ми се свидела „Подводна 

прича“ у којој се тема живот једног рака. Уместо да хода уназад као и остали ракови, он 

може да хода само унапред. Његова породица га се веома стидела и мислила је да их њихов 

мали рачић брука. Када је рачић сазнао да га чак ни сопствена породица не воли, отишао је. 

Све остале морске животиње биле су запањене његовим посебним умећем и постао је права 

легенда. Овом причом писац нам поручује да смо сви различити, али да се тога не треба 

стидети.  

Главни ликови ове књиге су писац и његове приче. У једној се прича посвађала са 

писцем, у другој је помахнитала и побегла, у трећој се приче деле као поклони… Ту је и паук 

који наговара писца да пише песме уместо прича.  

Писац нам у књизи приповеда о свом детињству и темама које сваки читалац 

препознаје: дилеме о томе да ли Деда Мраз постоји, баксуз мачка… У књизи има много 

топлине и љубави као на пример у причи о учитељици Елвири или причи о теткици Софији. 

Кроз целу књигу, писац комуницира са читаоцем: наговара га да напише неколико стихова, 

или му не да да прочита причу коју пише. 

Посебна лепота ове књиге је у томе што се писац на маштовит начин поиграва речима, 

па су приче зато пуне неочекиваних обрта. Тако у причи „Декин лет“ тек на крају сазнајемо 

да је дека који лети у ствари папагај, или да је Клариса шумска корњача, а Досада 

баштенски пуж. 

Препоручујем је свима за читање, поготово онима који воле необичне приче. 
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Очаране наочаре 

Књига „Очаране наочаре“ Светлане Велмар Јанковић нас учи историји града Београда 

на веома занимљив начин. Одушевљена сам њеном темом и садржајем. 

Главни јунаци романа су брат и сестра Лука и Милена. Лука за рођендан од анонимног 

„очараног оптичара“ добија на поклон пар магичних наочара помоћу којих се може видети 

прошлост и он и његова сестра крећу у авантуру. Уз помоћ наочара одлазе у прошлост и 

присуствују догађајима из историје Београда. Роман чине приче о њиховим доживљајима и 

међуделови у којима Лука и Милена са родитељима разговарају о томе што су видели и 

сазнају неке нове историјске чињенице о одређеном периоду. 

И у причама из прошлости главни ликови су деца: Аик у првој причи „Смеђи рак из 

Винче“, Еда у другој „Јаре из Вишњице“, Луције и Апије у следећој „Лав из Сингидунума“... 

Прва прича враћа нас у период око 5400. године пре нове ере, у време винчанске културе и 

у њој се описује пожар у једном ондашњем селу. Друга се одиграва у другом веку нове ере у 

време када су Келти насељавали Београд, трећа описује Београд у доба Римљана, четврта 

нас враћа у време Ћирила и Методија и тако кроз историју све до последње која се одиграва 

у време кнеза Михаила.  

У свим причама се истиче да је важно да људи живе сложно, да је лепо живети у миру и 

да треба да помажемо једни другима. Оно што је посебно интересантно је да млади јунаци 

имају пријатеље животиње које им помажу у решавању проблема. Управо животиње из ових 

прича имају особине које људима често недостају: пожртвованост, верност, љубав. 

Омиљена прича из ове књиге ми је „Пас са Варош капије“. Та прича говори о једној 

породици у време Првог српског устанка, која је живела у кући изнад тајних подземних 

тунела. Једне ноћи док се напољу одигравала борба за ослобођење Београда, два дечака са 

својом мајком и псом, пронашли су пут кроз тајне тунеле, изашли на бојиште након битке, 

где је било много људи који леже на земљи. Мајка је одмах притрчала да помогне онима који 

су преживели. Била је то велика борба у којој су Срби успели да ослободе Варош капију и 

омогуће пролаз осталим војницима до Стамбол капије. Мајка је превила ране Конди и Узун 

Мирку Апостоловићу. Њени синови Ненад и Пеђа су испратили Узуна у следећу борбу, али 

Конда се није освестио. Када је мајка остала сама са псом, пришла је да помогне и 

преживелом Турчину, али је овај покушао да је гађа ножем. Срећом, пас Рођа је био бржи и 

одгризао му руку. Касније, Конда се опоравио и све се завршило срећно. 

Из ове књиге сам научила много тога о српској историји и историји града Београда. 

Препоручила бих је посебно онима које занима историја и који воле животиње. 
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