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Дешавања

Дешавања
Пријем ђака првака
Свечани пријем за ђаке прваке
одржан је 1. септембра 2017. у дворишту
наше школе у 18 сати. Присутне је најпре
поздравио
директор
школе
Михајло
Ракоњац, а затим и представници Градске
опшине Врачар.
Програм добродошлице су извели
ученици II2, чланови драмске групе. Они су
певали и играли уз песму „Певач и тетка“.
Уследила је прозивка ученика свих
пет одељења, а онда су они са својим
учитељицама отишли у учионице да се
упознају са простором у коме ће боравити
наредне четири године.
Педагог и директор школе су за то
време разговарали са родитељима о
организацији рада школе и најавили
родитељски састанак.
После
тога
родитељи
су
се
придружили деци и учитељицама на првом
свечаном часу школске 2017/2018. године.
Ивана Милошевић, наставник
Дани Сибира
Руски дом у Београду и Дом дечјег
стваралаштва из Сибира организовали су
од 4. до 6. септембра 2017. програм
поводом обележавања Дана знања.
Део овог програма је реализован 5.
септембра у нашој школи под називом „Дан
Сибира у Београду“. Ђаци млађих разреда
су гледали представу „Хеј! Здраво!“ у којој
су глумила деца узраста од 6 до 15 година,
а затим и анимиране филмове чији су
творци деца, а обрађују теме: другарство,
љубав, очување околине. За крај Вокални
студио је припремио музичко-књижевни
програм под називом „Сибирски крај“, кроз
који је публика имала прилику да чује
савремене и народне руске песме.
Ученици наше школе, чланови Руског
дечијег културног клуба, посетили су Руски
дом 6. септембра и на тренутак осетили
Сибир кроз песму, глуму, рецитацију и
уметничка
дела.
Присуствовали
су
отварању изложбе слика и фотографија
сибирског уметника Андреја Слизевског,
гледали три позоришне минијатуре и
пратили музичко књижевни програм под
називом „Сибирски крај“.
Уживали смо у Сибиру у срцу
Београда.
Јулија Даниловић
Александра Мосуровић VII1
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Кошарка и здрава ужина
Компанија Идеа и Кошаркашки клуб
„Црвена звезда“ организовали су 1. септембра 2017. јавни час физичког васпитања за ученике шестог разреда наше школе.
Циљ часа била је промоција здравог
начина живота, здраве исхране и бављења
спортом. Тренери „Црвене звезде“ Душан
Алимпијевић и Александар Јованчевић су у
били улози наставника и са децом урадили
вежбе загревања у школском дворишту.
Звездини
првотимци
Милко
Бјелица,
Алекса Раданов и Петар Ракићевић су
демонстрирали основне елементе кошаркашке игре: Бјелица је показао леви и
десни двокорак, Раданов је био задужен за
додавања, а Ракићевић за правилан
дриблинг. Петнаест ученика је добило
поклон пакетиће из званичног Звездиног
„Fan Store“ у којима је био школски прибор
брендиран у боје „Црвене звезде“.
Компанија Идеа је за учеснике
програма обезбедила здраву ужину коју је
углавном чинило воће. Ова компанија ће
школи донирати једну тону воћа током
првог полугодишта 2017/2018. школске
године као део подстицања здравог начина
живота код деце.
Слађана Галушка, библиотекар

Посета изложби цвећа у парку Мањеж
У
оквиру
активности
биолошке
секције ученици петог и седмог разреда су
са
наставницом
Весном
Сурчински
Миковиловић посетили изложбу цвећа у
парк Мањеж, 12. септембра 2017.
Видели смо многе врсте биљака, међу
њима и веома необичне месождерке, о
којима су нам излагачи испричали занимљиву причу. Једна врста живи на тресету
где нема довољно азота и зато мора да
лови инсекте како би надокнадила тај
недостатак. Видели смо и анимацију која
приказује слетање инсекта на лист и како
се он након тога затвара. Друга врста
изгледа као бокал или чашица, а на њеном
дну су сокови за варење. На ободу се
налазе миришљави сокови којима се
инсекти хране. Ти сокови служе као мамац
и тај део биљке садржи слуз која је
клизава. Када инсект слети на слуз, он
склизне и падне на дно чашице. Ове биљке
узимају само онолико додатне хране
(инсеката) колико им је неопходно. Када
накупе довољно хране, затварају поклопац
и почиње варење.
Видели смо и бројне врсте ароматичних биљака: нану, першун, рузмарин,
мајчину душицу, оригано, лаванду, босиљак. Разгледали смо и егзотичне биљке
као што су различите палме, лимун,
поморанџа, банана итд. Наставница нам је
показала лијандер, који је лепа украсна
биљка и одлична за декорацију, али је
веома отровна. Разноврсни четинари,
чинили су изложбу још лепшом. Неки од
нас су купили мале кактусе да украсе собе.
Овај час је био другачији од оних у
школи, интересантан и веома користан
зато што ученици могу боље и лакше да
науче кроз очигледну наставу. Могли смо
уживо да видимо велики број биљака које
не можемо видети сваког дана.
Даница Арсенијевић, Мина Јаковљевић,
и Нађа Радовановић, VII1

Час историје
Наставник историје Владо Марјан је
25. септембра 2017. организовао јавни час
поводом обележавања 800 година од крунисања првог српског краља Стефана
Првовенчаног. Троје ученика VII1 је
ђацима шестог разреда представило живот
на двору Немањића у 13. веку.
Вања Јовић, Петар Јањанин и Филип
Олујић су припремили четири паноа на
којима су текстом и фотографијама приказали културу, храну, одећу и оружје на
српском средњевековном двору. Донели су
и специјалитете направљене по рецептима
из средњег века: погачу од интегралног
брашна, сочиво, крушке са преливом од
шумског воћа и шљиве са сиром омотане
сланином. Ученици шестог разреда су
пажљиво слушали предавање, а онда су
пробали храну.
Ђаци који су били у улози наставника
и они који су пратли час, оценили су да је
ово било успешно дружење и да сличне
часове треба чешће организовати.
Вања Јовић, Филип Олујић
и Петар Јањанин VII1
Угледни час
Наставница физике Наташа Станић је
19. септембра 2017. одржала угледни час
за све ученике четвртог разреда на тему
„Значај огледа и експеримента у настави
природе и друштва у четвртом разреду“.
Кроз причу и слику приказана је
историја развоја науке и примери примене
научних открића.
Показан је модел
структуре атома и рад математичког клатна
и изведен оглед за објашњење закривљености простора и постојања црне рупе.
Ученици су активно учествовали у
презентацији и показали интересовање за
овакав начин учења. Кроз и одговоре из
области космологије, атомске и релативистичке физике ученици су изводили
закључке о природним појавама.
др Наташа Станић
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На крилима змаја
Учитељица Невена Љамић је 11.
септембра 2017. одржала у IV1 час српског
језика за проверу савладаности програма
пред
полагање
испита
за
лиценцу.
Наставна јединица је била „Босоноги и
небо“, а часу су присуствовали директор
школе, педагог, два наставника и библиотекар. Час је био веома успешан.
Ученици су за домаћи задатак писали
и илустовали бајке. У школском листу
представљамо извештај са часа и најбоље
радове на тему „Летео сам на крилима
змаја“.

Матеа Радовић IV1

Извештај о часу
У понедељак, 11. септембра 2017. године, у 8 сати су стигли гости који су
присуствовали нашем првом часу.
На часу смо разговарали о причи „Босоноги и небо“ коју смо на претходном часу
српског језика читали и о њој разговарали. Учитељица нас је поделила у групе од по пет или
шест чланова и одредила вође група. Добили смо папире са по три питања на које је требало
да одговоримо. Била сам вођа четврте групе. Питања нису била тешка. Саслушала сам сваког
члана групе, а затим записала заједнички одговор. Кад су сви завршили, вође група су
изашле пред таблу и читали одговоре. Нисам имала трему и била сам срећна што могу да
говорим у име групе.
Час је био веома занимљив зато што сам радила заједно са друговима у тиму и лепо смо
се слагали.
Као домаћи задатак смо добили да напишемо састав на тему „Летео сам на крилима
змаја“ и илуструјемо тај рад. Учитељица је одабрала ту тему да бисмо као Босонги из приче
маштали и стварали.
Мила Аранђеловић IV1
Летела сам на крилима змаја
Била сам на рекреативној настави са
Нефели Папамали IV1
одељењем. Била је ноћ и требало је да идемо
на спавање. Изашла сам на терасу да
разгледам ноћно небо. Али, уместо дивних
светлуцавих звезда, био је ту џиновски змај!
Змај је био је био тиркизне боје, а његов реп
био је дугачак и био је у бојама дуге. Његове
очи су биле као најдубљи океан, крила су
била дугачка као две реке, тиркизне до
половине, где се боја преливала у тегет и боју
тамне ноћи. Био је величанствен! Гледала сам
у њега престрављена, спремна да вриснем!
Одједном, осетила сам јак ветар како пролази поред мог лица и видела куће и планину
негде доле. Летела сам на крилима змаја. Онда је он успорио и слетео. Змај је благо дунуо
ватру да бих видела пут и да имала сам шта да видим. Били смо усред огромне цветне
планине. Спуштала сам се низ планину док ме је змај пратио и осветљавао ми пут.
Пролазили смо поред цветова тамнољубичастих, тегет и роза латица. Када смо дошли до дна
опет смо полетели. Змај је правио шаре својом ватром. И док сам се смејала и забављала,
дошли смо до једног вееееликог облака. Око њега се видело много шарених лампица. Што
смо се више приближавали, било је јасније и лакше видети да су то мале виле.
Играла сам се са њима све док није свануло. Већ сам била уморна, па сам заспала. Кад
сам се пробудила била сам у кревету у хотелској соби. Чудно! Да ли је то био само сан?
Нефели Папамали IV1
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Летела сам на крилима змаја
Једног сунчаног летњег јутра ишла сам
са мамом у оближњу шуму да сакупљамо
латице дивље руже од којих она прави
слатко. Кренула сам левом стазом, а мама
десном. Било је цвећа у изобиљу, али тек
сваки хиљадити је имао добре латице.
Сакупила сам пуну корпу нежних црвених и
розе цветова кад сам схватила да више нема
никаквог цвећа. Била сам у непознатом делу
Мила Аранђеловић IV1
шуме, чинило ми се да је дрвеће некако
другачије, трава светлија. Помислила сам да
је овако чудна само Змајева шума. Хтела сам
да се врати, али нисам знала куда да идем. Одједном, чула сам шум иза жбуња, а онда се
испред мене појавио огроман змај. Био је бео као бисер, са крилима сјајним као дијаманти и
са сафирно плавим очима. Укочила сам се од страха. Змај ме је оњушио и рекао: „Девојчице,
шта радиш у мојој шуми?“ Престрављено сам договорила: „Брала сам латице у шуми, па сам
се занела у шетњи и залутала овде. Не знам како да се вратим.“ „Могу ти помоћи“, казао је
змај. „Зовем се Дијамант. Не бој се, могу ти показати своју шуму да видиш њену праву
лепоту.“ Рекла сам му да се зовем Мила и да бих желела да разгледам шуму. Полетели смо и
неколико минута касније били смо на прелепој ливади окруженој кристалним дрвећем,
златном травом, дијамантским водопадом. Дивно смо се забављали, али сам морала да се
вратим кући. Однео ме до стазе којом сам тог јутра пошла и нестао.
Од тада сваког дана идем у Змајеву шуму и дружим се са Дијамантом.
Мила Аранђеловић IV1
Летео сам на крилима змаја
Прошлог лета био сам код деде у
његовој брвнари на планини, близу густе
шуме у коју никада до тада нисам ушао.
Решио сам да истражим непознату шуму и
већ првог дана боравка кренуо сам у
авантуру.
Хтео сам да откријем да ли је прича
коју ми је деда једном испричао тачна.
Рекао је да не би требало да улазим у шуму
јер у њој живе нека мала, зла бића која
чувају велики ћуп са златом. Он је једном у
Петар Грујић IV1
шуми видео чудног патуљка и покушао је да
га ухвати. Међутим, патуљак је побегао.
Онда је зачуо неке чудне звуке и отрчао је из шуме и никад више тамо није улазио.
Иако је био дан, у шуми је било мрачно и хладно. Ишао сам лагано све дубље и дубље и
већ сам се прилично плашио. Ходао сам делом шуме у коме више није било стаза. Одједном
сам зачуо шуштање и неко лупкање. Испред мене се за минут створила армија малих
створења. Било је ту црвених, плавих, зелених, дугокосих, ћелавих, ружних... Сви су имали
бодеже и камење. Били су љути јер сам дошао на њихову територију. Покушао сам нешто да
кажем, али чим сам отворио уста, видео сам камење свих величина како лети ка мени. Трчао
сам колико ме ноге носе ка изласку из шуме и осећао ударце камења. Најружнији и
најстрашнији од њих ми је био за петама. Био је на милиметар од мене и махао је бодежом.
Одједном сам осетио да летим, али стварно... Погледао сам око себе и видео да шума и мали,
страшни човечуљак остају доле, а ја идем високо, све више. Налазио сам се на леђима
огромног, зеленог змаја. Нисам могао да верујем шта се дешава и зашто ме змај спашава.
Спустио се на пољану близу дедине куће и је сам сишао са његових леђа. Погледали смо се у
очи и пре него што сам му се захвалио, одлетео је.
Никада се више нисам враћао у ту шуму и никада више нисам видео змаја, али се надам
се да ћу га још једном срести како бих му се захвалио што ме је спасио.
Давид Васовић IV1
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Дани европске баштине
„Дани европске баштине“ представљају најраспрострањенију културну манифестацију у
којој учествују сви грађани Европе. Овогодишња тема је „Наслеђе и природа: лепеза
могућности“. Програм има за циљ промоцију везе између људи и природе. Нагласак је на
чињеници да животна средина обликује људски живот и на глобалном тренду „повратак
природи“.
Градска општина Врачар је припремила богат и разноврстан програм са посебним
акцентом на едукацију деце, омладине и особа са посебним потребама.
Ученици наше школе су током септембра и октобра 2017. учествовали у радионицама,
такмичењима, презентацијама, као и у уређивању школског дворишта и околине.
Радионице у Народној библиотеци Србије
Народна библиотека Србије је организовала
програм за ученике наше школе „Препознај и
мапирај наслеђе: Културни оријентиринг на платоу“.
Од 18. до 22. септембра 2017. ученици трећег
и шестог разреда су присуствовали двочасовним
радионицама чији су циљеви:
едукација
о
културним
споменицима
Врачарског платоа као амбијенталне целине уз
истраживачки обилазак парка и задржавање на
одабраним локацијама,
- подстицање деце да учествују у очувању
културних објеката у парку и парка као парчета
природе у граду,
- организација такмичења у ликовном конкурсу
„Ствараоци културног наслеђа“ ради подстицања
развијања сопственог доживљаја објекта културног
наслеђа код деце.
Ђаци трећег разреда су се прво упознали са
радом библиотеке. Затим су добили мапе Врачарског
платоа са уцртаном оријентиринг туром и означеним тачкама на које треба да стигну:
споменици Карађорђу, Светом Сави и Николи Тесли. О овим важним личностима разговарали
су са водичима, библиотекарима, и добили су летак са основним информацијама о свакој
тачки обиласка. Након тога су у Библиотеци у ликовној радионици сликали на тему „Моје
омиљено место на платоу“.
Ученици шестог разреда су се упознали са радом библиотеке и обишли неколико
локација: бинарну сферу (објашњење симболике и објашњене улоге дигитализације у
очувању културног наслеђа), спаљену књигу (кратко упознавање са историјим Народне
библиотеке и културом неговања цултуре сећања), скулптуру „Цвет у пламену“. Такође,
обишли су и читаонице и упознали се са начином претраживања информација у библиотеци.
Након тога су у ликовној радионици осликавали магнете на тему „Моје место у библиотеци“.
Радионице су успешно реализоване, а након њих ђаци су и додатно разговарали о теми
очувања културног и природног наслеђа са својим наставницима.
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Остале активности
У нашој школи је 22. септембра 2017. обележен Међународни дан без аутомобила
међушколским такмичењем из области безбедности у саобраћају за ученике другог разреда.
Ученици IV2 су 26. септембра 2017. године учествовали у програму „Платан на
Врачару“. Ђаци су уз песму и стихове, које су сами смислили, поздравили лепоту и значај
старог дрвета. За домаћи задатак су писали песме посвећене старом дрвећу.
Дрво
Сваког јутра у зору рану
Бацим поглед на кафану.
Тамо, кажу, има једно дрво
У срцу Врачара место прво.
Високо је к'о планина
Старије од свих мештана
Доживело је оно свашта
Више но што смисли дечија машта.

Векове само броји
На понос града и даље постоји
Њише гране кад ветар задува
Свака грана безброј прича чува.
Има бујну лепу крошњу
Као да носи народну ношњу
Махнем му са осмехом на лицу
Док пролазим низ улицу.
Јован Јовановић IV2

Ученици одељења IV1 и учитељица Невена Љамић су 27. септембра 2017. године
учествовали у активностима „Дан чишћења Врачара“.
Задатак ученика је био да уреде школско двориште и Карађорђев парк и својим
примером покажу да сваки човек треба да води рачуна о чистоћи паркова и терена где се
деца играју. Разумели су да није срамота подићи папирић на улици или у парку и бацити га у
канту, као и да тако доприносе очувању природе и безбедности деце која се играју у парку.

На Каленић пијаци је 30. септембра 2017. одржана манифестација под називом „Дечја
пијаца“ за малишане из предшколских установа и основних школа са Врачара. Нашу школу
су представљали ученици два одељења - II4 и II5.
Деца су учествовала у разним радионицама и упознала се са маскотама јунака тренутно
популарног цртаног филма „Патролне шапе“.
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Екологија
У организацији удружења Пријатељи
деце Врачара, 3. октобра 2017. године, у
Парку војводе Петра Бојовића одржан је
јавни еколошки час. Ученици основних
школа са Врачара су суграђанима делили су
еколошке торбе. Заузврат, од њих су
тражили пластичне кесе, које су затим
одлагали у кутије намењене за одлагање
пластике. Нашу школу су представљали
ученици VI1 и наставница Слађаном Томић.
Кроз активности деца су развијала свест о
важности рециклаже и подсетили су се
колико је важно бринути о очувању животне
средине.
Посета ЗОО врту
Као наставак радионице у Народној
библиотеци Србије наставница Светлана
Ленаси је за ученике III4 организовала
часове тематске и амбијенталне наставе 27.
септембра 2017. У оквиру наставе природе и
друштва и народне традиције ђаци су
посетили пекару „Пекарска радионица“ и
Зоолошки врт. Користили су мапу централног
дела града на формату А3 и практично
увежбавали сналажење по плану током
одласка до пекаре која се налази у Улици
краља Петра. Тамо су се упознали са једним
старим занатом и видели како се припрема тесто за хлеб и пецива, а онда се послужили
готовим производима. Затим су ђаци отишли у Зоо врт. Са наставницом су разговарали о
животињама које су видели и о њиховим природним стаништима. Нацртали су план врта и
стазе којима су се кретали.
За домаћи задатак су писали извештај о активностима и следећег дана га анализирали
на часу српског језика.
Светлана Ленаси
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Радост Европе
Гала концертом „Свечани сусрет деце Европе“, 5. октобра 2017. године званично је
завршен 48. Међународни фестивал „Радост Европе“. То је највећа и најстарија међународна
манифестација дечијег стваралаштва у Србији, установљена 1969. године поводом Светског
дана детета. Оснивач и покровитељ је Градска управа града Београда, а извршни продуцент
Дечији културни центар Београд.
Слоган овогодишњег сусрета „Свако дете има крила“, инспирисаним је стиховима
познатог песника Мирослава Мике Антића, а током шест дана дружила су се деца из Београда
и 17 земаља учесница, из Европе, али и Кине и Азербејџана.
Основна школа „Свети Сава“ је већ годинама укључена у ову манифестацију као школа
домаћин деци из једне државе учеснице, а координатор активности је учитељица Горица
Ивановић. Гости су ове године биле девојчице из Словеније, а њихови домаћини ученици
четвртог разреда: Ђурђа Торбица, Миа Ранђић, Исидора Милановић, Ева Ђурић, Срна
Продановић и Андрија Пирец, IV2, Ана Кришто, Дора Спасић и Јана Нађ, IV3, и Тамара
Ранковић, IV4.
Гости из Словеније, десет девојчица из Балетске групе „Звончица“ и два наставника,
стигли су у Београд 1. октобра 2017. увече. У школи су их дочекали домаћини, деца и
родитељи, и директор школе Михајло Ракоњац који им је пожелео добродошлицу. После
краћег дружења и закуске наши ђаци и њихови родитељи преузели су другаре и одвели их
кућама да се одморе.
У понедељак, 2. октобра, сви учесници су се скупили на Тргу републике и прошетали у
карневалској поворци дуж Кнез Михаилове улице до Калемегдана, где је свечано отворена
манифестација.
У уторак, 3. октобра учесници манифестације су били гости градоначелника Београда, а
затим су се дружили са домаћинима на спортским теренима на Ади Циганлији.
У среду су организовани концерти „Сусрети пријатељства“, једном од њих су
присуствовали ученици IV2 и домаћини из IV3 и IV4 и пратили програм деце из седам држава.
Међу њима су били и гости из Словеније који су после концерта извели програм и у нашој
школи за ученике првог и другог разреда. Након програма гости су обишли школу, а деца су
отишла на ручак у школску трпезарију.
У Сава центру је 5. октобра одржан „Свечани сусрет деце Европе“, гала концерт на коме
су се сви учесници представили културно наслеђе својих држава кроз разноврсни сценски
наступ, игру и плес. Србију је представљао Гимнастички клуб „Ритам“.

Наредног дана, 6. октобра, окупили су се поново гости и домаћини. Директор школе је
гостима уручио поколоне, књиге и рукотворине наших ђака настале у пројекту
„Предузетништво“. Деца и наставници су разменили бројеве мобилних телефона, имејл
адресе, адресе на скајпу и виберу и договорили се да наставе дружење. Затим су домаћини
испратили госте на пут у Словенију.
Слађана Галушка
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Радост Европе
О догађајима током шест дана манифестације и дружењу са гостима писали су ученици
домаћини. У школској библиотеци они су самостално и у групи припремили прилог за
школски лист.

Радост Европе
У недељу, 1. октобра, дошла је моја гошћа Вита, девојчица из Словеније која
има 11 година. Она живи у месту Шмарје при Јелшах. Стигли су увече возом из
Словеније после осам сати пута и били су уморни.
Једва сам чекала да дође и да је упознам. Плашила сам се да се нећемо
разумети, али уз мало пантомиме и приче свака на свом језику, све је било у реду.
Вита се распаковала, дала је поклоне мени и мојим родитељима. После тога смо се
играле „не љути се човече“. Размишљала сам да је загрлим, али ми је било некако
непријатно. Онда се десило нешто и смешно и чудно. Мој зуб, који се климао већ
дуго, испао је кад сам га повукла. Вита се смејала и тако је започело наше
пријатељство.
Следећег јутра смо се придружиле осталој деци из Европе и њиховим домаћини
и шетали у дугачкој колони у карневалу од Трга републике до Калемегдана. Обишли
смо и зоолошки врт. Видели смо разноврсне животиње. Први пут у животу сам
помазила видру, која је пружила шапу кроз решетке. Наши гости су ушли у кућу
гмизаваца. Били су одушевљени, јер су видели много животиња. Најинтересантније
су им биле фоке, посебно беба фока.
Поподне смо Вита и ја са мојом другарицом Недом ишле у шетњу у парк поред
Храма Светог Саве и фотографисале се. После су нас Недина и моја мама водиле на
пицу.
Свидело ми се што је Вита била моја гошћа. Надам се да ћемо се поново
дружити.
На растанку сам је загрлила и чак сам и плакала.
Дора Спасић IV3

Радост Европе
Моја гошћа је била девојчица Ева. Она има 8 година и првог дана је плакала за
мамом. Сваке вечери и сваког јутра је разговарала са мамом и онда јој је било лакше
што је у Београду и далеко од куће.
У уторак, 3, октобра, наши гости, учесници манифестације „Радост Европе“,
били су у Скупштини Београда где их је дочекао и поздравио градоначелник Синиша
Мали. Ми домаћини смо за то време били у Дечијем културном центру и гледали
филмове са фестивала анимираног филмa Балканима.
Око 12 сати смо отишли на Аду Циганлију на спортске терене. Деца гости су се
такмичили у разним спортовима, а ми домаћини смо навијали. Играли су одбојку и
вежбали на полигону са препрекама.
Поподне смо Ева, моја мама и ја ишле у шетњу градом. Ева је купила сувенире
за своју породицу.
Сутрадан смо преподне били у Дечијем културном центру и гледали групе из
неколико држава како плешу. У публици су били и домаћини деце из других држава.
То је била генерална проба за наступ у Сава центру. Девојчице из Словеније плешу
балет, џез балет и хип-хоп. Имале су црне трикое и црне и зелене сукњице. Баш нам
се свидео тај плес. И Немци су имали лепу тачку, уз нежну музику.
После смо отишли у школу и наше гошће су поново извеле своју тачку пред
првацима и другацима.
Поподне смо Ема и ја ишле у Храм Светог Саве и у шетњу. Вратиле смо се кући,
а предвече смо са мамом отишле у Тржни центар „Стадион“.
Јана Нађ IV3
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Радост Европе
Код мене је дошла девојчица Миа, која има 11 година.
У четвртак је цео дан провела на пробама у Сава центру. Ишла сам у школу и
поподне отишла у Сава центар на приредбу. Све кореографије су биле изванредне, али
је Словенија била најбоља. Кореографија је била дивна и лепо су представили своју
државу. И Црна Гора је имала леп наступ и тешку кореографију. Кад је све било
готово, изашли смо да сачекамо наше госте. Сви су били одушевљени програмом, и
учесници и гледаоци. Отишли смо кући и причале о свему што се дешавало и дуго
нисмо могле да заспимо.
Дошао је и последњи дан дружења. Дошли смо у школу, поздравили се са гостима
и онда су они кренули на пут. Била сам веома тужна. Шмрц! Шмрц!
П. С. Увече смо добили поруку да су стигли после 12 сати путовања и да су сви
добро.
Ана Кришто IV3

Ученици IV2

Радост Европе
Моја гошћа је била Миа Јанчић и била је код мене шест дана. Било је веома
занимљиво кад смо били у зоолошком врту и у Сава центру и кад смо се нас две играле.
У зоо врту је било најлепше кад смо гледали животиње и играли се са фоком.
Концерт у Сава центру је био веома забаван. Највише ми се допао наступ
Словеније, Кине и Србије. Словеначка група је имала најбољу музику, кинески плесачи
су имали најбоље костиме, а у наступу групе из Србије свидели су ми се и музика и
костими и кореографија.
Кад смо биле код куће играле смо се и правиле кућице за лутке и лепо смо се
слагале. Миа је веома фина и културна девојчица и желела бих да поново буде мој
гост.
Тамара Ранковић IV4
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Радост Европе
Јавили смо се да будемо домаћини деци из Словеније да бисмо упознали нове другаре и
да научимо нешто о њиховој земљи и језику. Причали смо свако на свом језику, али смо се
разумели. Понекад смо користили пантомиму, а они који воле рачунаре користили су и гугл
преводилац да утврде како се неке речи кажу на српском и словеначком. Неке речи су чудне,
на пример образ код њих значи лице, а лице - образ.
Наше одељење је угостило шест девојчице из Словеније, које су чланице плесног клуба
„Звончица“ у коме се плеше балет, џез балет и хип-хоп.

Најинтересантнији догађај је био карневал у центру града. Видели смо учеснике из
других држава који су били обучени у народне ношње или костиме у којима ће наступати.
Турска група је имала дивну одећу, живописну и шарену, са много накита. Бугари су такође
носили лепу одећу, народну ношњу, и били су весели, свирали су и певали. Кинескиње су
имале шарене капе са перима и хаљине веома упечатљиве, лепе и светлуцаве. Кад је
поворка стигла до Победника на Калемегдану плесни клуб из Панчева је извео тачку и тако
је свечано отворена манифестација „Радост Европе“ 2017. Поподне смо провели у зоолошком
врту. Обилазили смо кавезе и говорили како се која животиња каже на српском и
словеначком. Увече смо водили госте испред Старог двора на дочек одбојкашица. Ми смо
певали песме, а гошће су нас сликале . Научиле су неке стихове тих песама. То је било веома
забавно вече.
У уторак смо ишли на Аду Циганлију где су се гости опробали у разним спортовима.
Наше гошће су се такмичиле са Русима у штафетним играма. У руској групи је било старијих
девојчица и дечака и и били су веома такмичарски настројени, па су победили. После смо
сви плесали уз музику.
Следећег дана су гости наступили у Дечијем културном центру и извели део програма.
После тога смо отишли у школу у свечану салу и тамо су наше гошће поново извеле тачку. У
публици су били ђаци првог и другог разреда и наше одељење.
Концерт у Сава центру је био одличан. Сала је била пуна. Видели смо наступ
различитих држава и њихове плесове и обичаје.
Гошће из Словеније су биле веома фине. Позвале су нас да идемо код њих на зиму. И
ми смо њих позвали да нас поново посете.
У петак ујутру смо се сакупилиу школи да их испратимо. Дошао је минибус по њих и
одвезао их на железничку станицу, а одатле су путовале возом у Словенију.
Ђурђа Торбица, Исидора Милановић, Миа Ранђић,
Ева Ђурић, Срна Продановић и Андрија Пирец, IV2

Маштарије

15

Излет
За ученике II1 и II4 организован је излет у Засавицу
18. октобра 2017. Истог дана ученици трећег разреда и
IV1 и IV3 су били на излету у Орашац, Тополу и Опленац.
О дешавањима пишу ученици.
Октобарске чаролије
Ишли смо на излет 18. октобра. Кренули смо тачно
кад почиње први час, у 8 сати ујутру. Сва деца у
аутобусу су била узбуђена. Прошли смо кроз место које
се зове Сремска Митровица. Ту смо видели најдужи
пешачки мост у Србији и на Балкану. Испод њега тече
река Сава.
Стигли смо у Засавицу, резерват природе, где има
животиња које ретко можемо да видимо у нашем
окружењу, а то су: црна мангулица, биво, коњ, козе,
краве. Животиње живе слободно и могли смо да им
приђемо. Тамо постоји осматрачница 18 метара висока и попели смо се на њу. Са ње се види
на једној страни Хрватска, на другој Босна, а на трећој Србија. Свуда около је природа, река
која тече, животиње и деца из других школа која су се играла на ливади. Поред
осматрачнице је простор за посетиоце уређен у на старински начин. На једном стубу су били
рогови бивола, црне боје, а на крајевима беле.
После Засавице посетили смо једно домаћинство у селу Доња Топла. Била су два
дворишта, у једном је великa кућа и шупа за трактор, а у другом штала и простор за
животиње. Кућа је уређена на старомодни начин и ту смо ручали. Играли смо се у дворишту:
добацивали смо се лоптом, прескакали ластиш, бацали фризби...
У повратку смо посетили музеј хлеба у Пећинцима који је направио један сликар по
имену Јеремија. Он нам је причао и показао како се некад правило брашно млевењем жита
између два камена. Ту је била велика пећ у којој се некад пекао хлеб. На зиду према цркви
налази се слика чланова породице Немањић.
Свиђао ми се овај дан и то што смо се на сваком месту играли. Најлепше је било у селу
Доња Топла где су били зечеви у једном кавезу и могли смо да их мазимо.
Богдана Алимпић II4
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Излет
Ученици трећег разреда и два одељења четвртог разреда су 18. октобра 2017. ишли на
излет у Шумадију. Прво смо обишли Орашац и место које се зове Марићевића јаруга и тамо
смо слушали о Првом српском устанку који је почео 1804. године. Слушали смо причу о
устанку који је Карађорђу подигао против Турака и било ми је тешко да схватим водичеву
причу јер је била дуга. Док сам слушала, гледала сам околину. Природа је била дивна, поред
траве био је и мали поточић. Били смо у Музеју Првог српског устанка и видели смо старе
лепе униформе. Музеј је диван, мали, али леп.
Онда смо ишли у велику пећину Рисовачу која је настала тако што је река правила свој
пут кроз камене тунеле. Било је топло кад смо ушли, али како смо се пели било је све
хладније. Унутра је било мокро и клизаво. Чули смо да су ту некада давно живели пећински
људи, неандерталци. На главној пећинској стази постављене су фигуре пећинског медведа и
пећинског лава, а у „Дворани рисовачког човека“ налази се и породица рисовачког ловца –
фигуре људи израђене од пластике. То је веома занимљиво јер смо сазнали како се пре
живело, као да смо се вратили у прошлост. Видели смо и сталактите и сталагните, пећински
накит, у разним облицима и чули да треба хиљаде година да они настану. Оно што је било
најбоље од свега је што смо видели мале слепе мишеве које не можемо да видимо у граду.

Љубица Тороман III5

Путовали смо до Тополе и Опленца и посетили кућу краља Петра која је сада музеј.
Тамо смо видели сабље и дијадему супруге краља Петра I.
Чули смо све о животу Карађорђа од рођења до смрти. Његово право име је Ђорђе
Петровић, а Турци су га назвали Карађорђе, јер је био висок и црн, а „кара“ на турском
језику значи црн. Он је био веома снажан и храбар и борио се против Турака. Карађорђе је
био упоран у тој борби и Милош Обреновић, његов кум, који није желео да ратује са Турцима
у једном тренутку, наредио је да Карађорђе буде убијен.
Отишли смо у цркву налик на Храм Светог Саве. То је црква Светог Ђорђа и ту су
сахрањени сви чланови породице Карађорђевић.
Ово је био диван излет, видели смо разне прелепе ствари, научили смо занимљиве
ствари из историје. Време је било сунчано и топло, па смо могли и да се играмо и уживамо у
лепом дану.
Љубица Тороман и Соња Прековић III5
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Дан у природи
Ученици првог разреда
су 19. октобра 2017. године
ишли на излет.
Прво
смо
обишли
Музеј ваздухопловства који
се налази на аеродрому у
Сурчину. Видели смо авионе
и хеликоптере. Неки су
стари, неки срушени у рату
и постављени су тамо да
бисмо видели како су изгледали. Били смо срећни што
су немачки авиони били
срушени. Има и оних који
нису поломљени, али се
више не користе.
После тога смо били у
манастиру Фенек и тамо нам је један монах причао да монаси служе богу. Сликали смо се
испред манастира и онда смо се одвезли до Бојчинске шуме.
У шуми има много дрвећа и ливада. Играли смо фудбал и између две ватре и сакупљали
смо шумске плодове које ћемо користити на часовима ликовне културе. Посетили смо једно
сеоско домаћинство где смо ручали. Видели смо гуску и зечеве, а један друг ми је рекао да је
видео и мангулицу. Купили смо сувенире и пошли за Београд. На путу је била велика гужва,
па смо кући стигли касно. Али, било нам је забавно у аутобусу, причали смо страшне приче и
измишљали да ће нас напасти чудовишта у мраку.
Најлепши део излета је кад смо били у шуми, јер смо се тамо највише играли. Време је
било лепо, па нам је било важно да будемо напољу, у природи.
Миша Тодосијевић I1

Катарина Радовић I1
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Матурска ескурзија
Ученици осмог разреда су ишли на
екскурзију и посетили Источну Србију. Са нама
су биле и разредне старешине три одељења:
Ивана Марковић, Јелена Бодирога и Ана Брезо.
Пошли смо од 20. октобра 2017. ујутру у 8
сати што је било сувише рано за нас, јер смо се
претходног дана припремали за пут и остали
будни до касно у ноћ. У ишчекивању матурске
екскурзије правили смо планове и од узбуђења
нисмо ни могли да спавамо. Сви смо стали у један аутобус на спрат, па је на почетку било
весело, а онда смо јутарњи део пута, према Пожаревцу, провели у дремуцкању. Прво смо
посетили Виминацијум и видели остатке римског града. Били смо у једном тунелу са
гробовима на којима се препознају остаци ранохришћанске културе. У Пожаревцу смо били у
Галерији Милене Павловић-Барили која је смештена у њеној родној кући. Видели смо
намештај и ствари које је она користила и разгледали њене слике.
Даље нас је пут водио до Голубачке тврђаве на којој су у току радови, па је нисмо
детаљно обилазили. Најзад смо предвече стигли у хотел „Лепенски вир“. Увече смо
прошетали до Доњег Милановца, који је веома близу. Сви су ми пред пут рекли да је то леп
мали градић, али кад смо стигли, све је било затворено, само је једна радња радила, а на
улици није било људи, било је некако пусто и необично. Вратили смо се у хотел и очекивали
да ћемо ићи у дискотеку. Међутим, сазнали смо да се наплаћује улаз, па већина није ни
желела да иде и сложили смо се да ћемо вече провести у дружењу и причи по собама.
Следећег јутра смо схватили да хотел има необичан облик, кад смо на тераси, можемо
видети госте на другим терасама. И тако, седели смо и причали са другарима из других соба.
Са тераса се види Дунав и обе његове обале и цео крај изгледа предивно. Касније смо
отишли на Ђердап, слушали смо предавње о Ђердапској клисури, о покушајима људи да
пређу са једне обале Дунава на другу, о мосту који су изградили Римљани почетком нове ере
и градњи хидроцентрале у 20. веку. Видели смо машине које праве струју и то је било
интересантно. Онда смо отишли у Кладово које је занимљивије од Милановца. Било је подне,
много људи на улицама, време лепо и сунчано и све отворено. У пешачкој зони има много
пицерија, кафића и продавница, ту смо јели пице и палачинке и баш смо се забављали.
После ручка у хотелу имали смо слободно време. Неки су ишли на купање у хотелски базен,
а неки у шетњу. Ишли смо путевима кроз шуму која окружује хотел и стигли до једне сеоске
куће у чијем дворишту су управо клали прасе и први пут сам видела како се то заправо ради.
Увече смо поново ишли у Доњи Милановац и слика је била као и претходне вечери.
Недељу преподне смо провели у шетњи по шуми, отишли смо неколико километара
далеко од хотела и видели мало језеро. На дрвећу је било зеленог лишћа и оног које се већ
осушило, па је шума била шарена – зелена, наранџаста и црвена. После ручка смо кренули у
Београд. Прво смо посетили археолошко налазиште „Лепенски вир“ који је нека врста
праисторијског музеја на отвореном.. Оно је много лепше уређено него Виминацијум. Гледали
смо филм о открићу насеља из неолита и видели изложбу предмета који су пронађени на том
локалитету. Све је било веома забавно јер постоји део са реконструисаним остацима
цивилизације старе 8000 година. Испред музеја је копија куће у природној величини из
периода у коју може да се уђе. Налазиште и цела Ђердапској клусура су део Националног
Парка Ђердап.
Следеће одредиште је било Сребрно језеро и, слично као за Милановац, сви су ми
причали да је лепо и да има много ресторана. Али, све је било затворено и нигде људи; један
пролазник нам је рекао да је прошла сезона и да је зато тако. Поглед на језеро је диван, али
је на обали предео изгледао некако запуштено. Све куће и терасе су празне, нема столова
где би требало да буду, нападало је лишће и прашина. Тужно.
Стигли смо у Београд касно поподне. Наставници су нас похвалили, били смо много
добри и није било проблема, о којима сам чула из приче рођака да постоје на екскурзијама.
Мени се свидело што нисмо обилазили много места, него смо слободно време проводили
са друговима како желимо. Имали смо срећу да је време сва три дана било топло, без ветра и
ишли смо у мајицама кратких рукава. Било је веома занимљивих тренутака, шетње су за све
најбољи део провода. Сва очекивања су се остварила, било је дивно и више од тога, толико
да не могу да нађем речи којима бих то стварно описала.
Дуња Мустур VIII2
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Настава у природи
Гоч
Ученици IV2 и IV4 су били на
рекреативној настави на Гочу од 15.
до 22. октобра 2017.
Нас три смо тог викенда биле на
Копаонику и сачекале смо наше
другаре у Крагујевцу, у Шумарицама.
Тамо смо обишли спомен парк, а
после, кад смо наставили пут према
Гочу, водич нам је објашњавао кроз
које пределе пролазимо.
Стигли смо у место Добре Воде
и сместили се у хотел „Гоч“. Собе су
баш лепе, а поред хотела су терени за фудбал и кошарку и мали парк са вртешкама,
клацкалицама, љуљашкама. Распаковали смо се, а увече нас је учитељица одвела у ресторан
на вечеру. Те вечери и наредних дана храна нам се много свидела, а нарочито месо, пице и
парадајз салата. За ужину смо имали дивне посластице: пудинг, крофне, палачике, сутлијаш.
Сваки дан смо започињали јутарњом гиманстиком, вежбали смо испред хотела, а онда
смо ишли на доручак. Имали смо радионице, једну преподне, а другу поподне. Учили смо о
музици и цртању, екологији, животињама и заштити животне средине, о Гочу. Цртали смо и
правили заставице. Од лишћа смо правили животиње, а онда их изложили на клупицама.
Ишли смо у шетње на различита места. Видели смо дрво љубави – буква и бор су расли
једно поред другог и испреплетали своје гране. Било је и једно дрво које је ударио гром, па
је постало шупље. Најлепши предео су цветне ливаде, то је велика ливада и изгледа као да
има више делова, јер се протеже преко неколико брдашцета и долина. Тамо смо се играли
неких старих игара, као што је обарање руку на деблу и сл. Постоји дрво старо 266 година и
високо 42 метра. Пошто је било болесно, одсекли су му већи део и сада је само 5 метара
високо и заштићено је кровом да на њега не падају киша и снег и да га сунце не пржи. Ишли
смо до чеке на којој ловци чекају животиње. Пели смо се на осматрачницу да посматрамо
околину. Свуда около је била шума, шарена као на неком цртежу. Поред те осматрачнице се
налази рибњак са пастрмкама.
Претпоследњег
дана
смо
обишли манастир Жичу, а после смо
ишли на сплаварење на реку Ибар.
Били смо у чамцима и веслали у
брзацима и било је веома лепо и
занимљиво. Једног дана смо шетали
до извора Сокоље, који је у једној
рупи, нисмо смели да силазимо, па
је учитељица сишла и захватила
воду у наше флашице.
Сваког дана смо на теренима
играли кошарку, фудбал, штафетне
игре. Увече смо ишли у дискотеку и
имали разне занимације, а после
дискотеке смо правили чајанке.
Ђурђа Торбица IV2
Ђурђа и Јован су славили рођендан,
хотелски кувари су спремили две торте за њих, сви су певали рођенданску песму, а
слављеници су дували свећице. Занимљива је била вежба оријентиринг, били смо подељени
у групе и пратили смо мапу на којој су уцртане тачке које морамо да обиђемо. Сазнали смо и
како је место добило име Добре Воде. Неки Турчин је пролазио овим крајем и нашао извор.
После је свима које је срео говорио: „Ау, што је ова вода добра.“
Дивно смо се провели, а најбоље од свега су биле шетње. У хотелу ради сниматељ који
је свуда ишао са нама и сликао наше активности и последњег дана смо добили дискове са
свим догађајима током боравка на Гочу.
Ђурђа Торбица, Исидора Милановић и Миа Ранђић IV2
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Гучево
Од 17. до 24. октобра били смо
на Гучеву на рекреативној настави.
Са нама су били ђаци II3 и II5. Пут је
трајао пет сати. Пролазили смо кроз
Београд, Шабац, Лозницу и Бању
Ковиљачу и стигли на Гучево.
Сместили смо се у хотел Видиковац.
То је велика кућа са три нивоа, а
наше собе су биле у поткровљу. У
хотелу су била и деца из Бачког
Доброг Поља и са њима смо се
дружили пет дана.
Већ првог дана смо ишли у
шетњу. Пешачили смо око 500 м и
дошли до једног зида са кога се види река Дрина и Србија и Република Српска. До овог зида
смо ишли још једном при крају нашег боравка на Гучеву. Увече смо ишли у ресторан и
вечерали ћевапе и помфрит. После смо ишли у дискотеку и упознали се са нашим
рекреаторима Виктором и Ненадом. Они су нам испричали шта ћемо радити наредних дана.
Онда смо мало ђускали уз лепу музику.
Сваког дана пре доручка смо ишли напоље на јутарњу гиманстику –истезање и трчање.
После вежбања је био доручак, па намештање кревета, јер смо савког дана добијали оцене
за уредност соба. Преподне смо ишли у шетње и у лов на благо и играли се на теренима
поред куће. У дворишту се налази и мали зоо врт у ком живе зеке, фазани, голубови, патке и
кокошке. Хранили смо зеке травом, слатом и лишћем. Једног дана смо ишли пешке до Бање
Ковиљаче и тамо смо се играли у песку у ком је било много лишћа па смо се ваљали. Видели
смо етно село Сунчана Река на обали Дрине у коме има колибица и сојеница, и коња и
магараца. Шетали смо се и сликали на Шотриној плажи.
У Лозници смо провели
једно поподне. Шетали смо се
кроз град и сликали код једног
споменика.
Четвртог дана је био излет
до манастира Троноша. На путу
до манастира налази се капела
са чесмом девет Југовића, коју
су по легенди саградили Југ
Богдан и девет браће Југовића
пред полазак у Косовски бој.
Вода из ње се никад не смрзава
и увек је исте температуре, од 3
до 5 степени, и лети и зими. На
чесми је мозаик који приказује
Југовиће и њиховог оца.
Посетили смо и Тршић и
видели кућу Вука Караџића.
Шетали смо стазом на којој
постоје загонетке и решавали
смо их.
Пет дана је време било
лепо и сунчано, а наредна два дана хладно и падала је киша. Више времена смо проводили у
собама, гледали смо телевизију, играли смо се. У дискотеци је било веома забавно, плесали
смо, такмичили се и маскирали. Једне вечери смо пекли виршле на логорској ватри испред
хотела и хранили смо куце и маце. Најбоље је било последње вече када смо добили дипломе.
Аниматори су били одлични и организовали су најбољих седам дана провода. Научили
су нас да певамо шаљиве песме. На рекреативној настави смо се баш лепо провели.
Константина Обрадовић, Ана Ћетковић и Јанко Обрадовић II2
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Потера за пејзажима
Одељењски пројекат „Пејзажи“,
којим су се ученици VII1 придружили
обележавању „Дана европске баштине“ 2017, реализован је током
октобра и новембра 2017. у сарадњи
наставника српског језика Драгане
Јањић, вероучитеља Предрага Младеновића и библиотекара Слађане
Галушка.
Наставник српског језика и
библиотекар су припремили наставни материјал и поставили га на веб
сајту креираном за овај пројекат,
https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi, у делу Учионица. У оквиру лекција ђаци су
пронашли текстове о културним и природним добрима, есеју, приказу књиге, информационој
и медијској писмености. Самостално су проучавали материјал, а затим на часовима српског
језика, грађанског васпитања и веронауке разговарали са наставницима и библиотекаром о
појмовима „културно наслеђе“и „природна добра“ и читали текстове у вези са културним и
природним добрима у Србији и Београду, као и у вези са пругом уског колосека која је некад
повезивала Београд и Дубровник. То је био увод у обраду текста „Потера за пејзажима“ Пеђе
Милосављевића.
Ђаци су добили истраживачке задатке које су радили самостално код куће и уз помоћ
библиотекара у школској библиотеци. На часу српског језика ученици су тумачили текст
„Потера за пејзажима“. Подељени у седам група они су говорили о аутору текста,
географским и културно-историјским одликама предела кроз које пролази воз описан у
тексту и тумачили текст, тј. направили приказ овог есеја. Након тога су радили литерарне и
ликовне радове на теме „Слика са путовања“ и „Пејзажи“. Текстове у вези са есејем и
најбоље саставе, цртеже и фотографије у електронској форми поставили су на сајт пројекта.

Лазар Тимотијевић VII1
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Целокупни ток и продукте пројекта представили су ученицима VII 3 на угледном часу
одржаном 13. новембра. Говорили су о писцу Пеђи Милосављевићу, о прузи Београд –
Дубровник, описаној у есеју, и прочитали приказ текста. На крају сваког дела излагања
поставили су гостима питања у вези са садржајем да би проверили колико су их пажљиво
слушали. Две ученице су прочитале литерарне радове на тему „Слика са путовања“, а двоје
ученика је говорило на тему „Религијски мотиви у делима Пеђе Милосављевића“. Гости су
пажљиво пратили излагања ђака VII1, одговарали на квиз питања и аплаузом показали да им
се час допао.
Ученици VII1 су у
вредновању
пројекта
казали
да
им
се
пројекат свиђа, јер су
учили градиво српског
језика на другачији
начин него до сада,
повезали су садржаје
из различитих области
и предмета, било је и
забавно
и
поучно.
Сазнали су многе нове
информације, најинтересантније су им биле
приче су о Лајковцу,
Шарганској осмици и
Дубровнику.
Научили су да је
природа
инспирација
за уметнике и схватили
да је постала инспирација и за њих.
Волели би да се возе ћиром и да посете Дубровник и верују да ће на следећем
путовању и они кренути у потеру за пејзажима.
Слађана Галушка
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Слика са путовања
Лепе пејзаже често виђам у
Србији, али најдражи су ми они на
обалама Црне Горе само због погледа
на море.
Био је сунчан дан, месец август,
налазио сам се у аутобусу. Путовао
сам сам из Београда у Будву, узбуђен
због чињенице да по први пут идем
сам на море. Веома чудно сам се
осећао, седео сам поред особе коју
никада нисам видео. Док сам био
будан, гледао сам кроз прозор у мрак,
или у телефон. То је било једно јако
досадно искуство. Заспао сам тек при
изласку из Србије.
Пробудио сам се рано ујутру. Налазили смо се на планинама изнад Будве, видео сам
само сиву боју - планине, стене и пут. И све тако кршевито до једне кривине. Аутобус је
скренуо и одједном ми је море забљештало у очи. Поглед је био предиван. Кроз прозор сам
видео плавозелену пучину пуну једрилица и чамаца која се негде далеко спајала са небом.
Усред тог великог морског пространства налазило се острво Хаваји тј. острво Свети
Никола. Име је добило по цркви Свети Никола која се налази на њему. Оно изгледа као брдо
пуно дрвећа из ког вири мала али пуна плажа. На острву се дуго година налазио и ресторан
„Хаваји“, па је и то име по којем је познато ово острво.
На небу није било ниједног великог облака, само сунце које је сијало. Када сам
погледао десно, видео сам велики, бели град. Из аутобуса ми је деловало да је свака зграда
у Будви бела уз понеко дрво између њих.
Плаже око Будве изгледају шарено због сунцобрана од којих је сваки друге боје. Оне су
толико пуне да се може видети мноштво људи како се сунчају и забављају. Нисам могао да
верујем да ћу све ово видети изблиза.
Најлепши ми је од свих први поглед на море са велике висине.
Лука Марковић VII1
Слика са путовања
Једна од мојих омиљених активности на путовању је разгледање природе. Ове године
сам путовала у Француску и Швајцарску и видела сам предивне пределе.
Један ми се посебно свидео и он се налази близу границе Француске и Швајцарске.
Тамо су Алпи, чији се велики венци простиру на све стране. Њима припада и Мон Блан који
је највиши врх у Европи, висок скоро 5000 метара. Тог сунчаног дана, природа око мене је
била прелепа. Пуно белих облачића на небу се пресликавало у језеру. Бисерно чиста вода
језера само је доприносила овом предивном пределу. Језеро је било обгрљено густим
четинарским шумама. Обала језера је била пуна каменчића различите боје који су савршени
за украшавање и прављење накита. Ваздух је тамо свеж захваљујући четинарским шумама.
Животиње, којих има много, могу се наћи крај језера где долазе да пију воду. На дрвећу
ближе путу могу се спазити веверице и многе друге животиње које живе на дрвету.
У Алпима има мало кућа, али су све сличне, беле са црвеним цреповима и великим
терасама. То је зато што је ваздух свеж и чист и људи воле да седе на отвореном. Била је
гужва на путу, па док смо стајали, видели смо детаље на кућама које су ближе путу. Било је
много цвећа на терасама и туја, које сам препознала јер их има и моја бака на тераси у
Београду.
Врхови Алпа су и даље под снегом, што изгледа невероватно, зато што је лето и сунце
сија. Јата птица често пролећу. На небу је неколико авиона и, одједном, из њих искачу
падобранаци, а над њима се отварају шарени падобрани.
Природа тако близу ауто-пута, предео разнолик и веома жив, живописно небо – све то
чини ову слику чудесном.
Вања Јовић VII1
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Слика са путовања
Овог лета за време распуста ишла сам код тетке у Лозницу.
Путовала сам аутобусом. Седела сам до прозора и по ко зна који пут гледала лепоту
коју је створила мајка природа. Једна слика ме је навела на размишљање о важности
природе за човека.
Нисам сигурна да ли је то био део пута пре или после Шапца, али то сад није ни важно.
Све поред пута је било зелено и виделе су се километрима дугачке њиве пшеница и
кукуруза. Небо је било ведро, плаво као море, само понеки облак ту и тамо. Сунце је сијало
и својим зрацима обасјавало злаћане кукурузе, високе као да желе да дохвате небо. На
неким стабљикама вране су кљуцале млада зрна иако је у њивама било плашила за птице.
У даљини су расла брда
и планине, а на падинама су
се виделе куће, све једна до
друге.
Кад су преда мном таква
пространства, сетим се детињства. Не знам зашто, јер
ливаде и њиве нису део тог
времена. То је више због
осећања да су ми природа и
њена лепота блиске и да
означавају
почетак
нашег
живота. И онда разумем зашто
природу треба чувати. Она
нам даје живот, храну и све
остало што је неопходно да
бисмо постојали.
Ана Поповић

Лазар Тимотијевић VII1
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Бајфордова шума
Јесен
је
већ
дошла
у
Бајфордову шуму. Ветар фијуче
као луд, звижди и свира јесењу
сонату, шарено лишће игра око
нас. Дрвеће је помало огољено и
високо као да жели да дохвати
небо које су прекрили суморни
облаци. Птице, становнице овог
града, сакриле су се и не чује се
њихов цвркут. Једино живахне
веверице скачу са гране на грану
и нестају у високим гранама. Све
је утихнуло, нема буке као у
граду, а скоро да смо у центру
града.
Трава
је
сува,
жута,
испуцала. Пада киша, лагана,
ситна, једва да је осећам. Шума
радосно упија влагу, потребна јој
је. Бањички поток, који смо
малопре прешли, скоро је нестао.
Прејако летње сунце скоро га је
сасвим исушило. Сећам се како
сам прошле године седела на
клупици, а весели жубор потока
чинио да будем радосна.
Другарица
ме
дозива.
Настављамо
шетњу.
Освежена
шума светлуца. Са лишћа се нижу
капљице и сустижу једна другу.
Птице су изашле из скровишата и
поседале на гране. Беже из
Нађа Радовановић VII1
градске вреве у ову шуму, њихов
дом и оазу.
„Шта је писало на оној табли на почетку стазе?“
„Град врабаца!“
Била је ово забавна шетња. И поучна. Брига о природи и угроженим врстама биљака и
животиња - то је прича свих нас.
Дуња Стојиљковић VII1
Шетња кроз шуму
Прелазимо улицу изнад стадиона „Црвене звезде“ и улазимо у Бајфордову шуму. Ветра
нема, а лишће лепрша са грана и расејава се по тлу. Златни зраци сунца извирују кроз
крошње дрвећа. Обасјавају природу у дивним јесењим бојама и чине их још лепшим. Све је
некако свеже, ваздух је чист. Осећа се мирис дрвећа и опалог лишћа.
Седимо на клупи. Све је тихо. Чују се само кораци тркача који се удаљава од нас. За
њим стиже пас, весело лаје и трчкара по стази. Једна веверица претрчи преко гомиле лишћа
поред клупе, а затим се брзо као метак попне на дрво. Птице на суседном дрвећу певуше
дивну песму као да објављују да почиње јесен.
Чини ми се као да сам негде далеко далеко од града у дубокој шуми. А ено тамо назире
се путић који у стотинак корака води до главне улице, оне што је пошла из центра града, са
Славије.
Шетамо до краја стазе, до Бањице и читамо натпис. Ова шума је станиште многих
птица. За животиње то је дом, а за људе додир са магијом природе. Треба да је чувамо јер је
то природно добро важно за све нас.
Ана Бојић и Лана Маринковић VII1
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У библиотеци
Школска библиотека је место где се
ученици друже, читају омиљене књиге,
раде домаће задатке, припремају прилоге
за школски лист и веб страну школе.
Ученици VII1 су радили задатке у вези
са пројектом Пејзажи: проналазили су
информације у вези са текстом „Потера за
пејзажима“, писали су литерарне саставе
на тему „Бајфордова шума“, илустровали
своје саставе. Кроз активности у оквиру
пројекта остварен је циљ из Школског
развојног
плана:
Промоција
школске
библиотеке као места учења.
Ученици млађих разреда су писали
прилоге за школски лист о излетима и
рекреативној настави и илустровали их, а
ученици осмог разреда су писали о
екскурзији.
Неколико четвртака је израдило
прилог о манифестацији Радост Европе.
Ученици IV1 у школској библиотеци
израђују свој одељењски часопис и украсе
и предмете за Базар пазар.

Сарадња
Поводом обележавања Дечије недеље
2017. године. организоване су радионице
за ученике трећег разреда у Библиотеци
„Петар Кочић“ на Врачару. Ученици III4 су
учили о калиграфији, а ђаци III2 су се
дружили са писцем Радиславом Јовићем и
разговарали о књигама и читању.
За ученике првог разреда су у новембру 2017. организовани часови поводом
уписа у Библиотеку града Београда.

Дружење са писцем
Ученици млађих разреда наше школе
упознали су се и дружили са песником
Радиславом Јовићем 29. и 30. новембра
2017. Он је представио стихове из збирке
„Чаробни осмех“. Ђаци су слушали песме о
родитељима, ђацима који не воле да уче,
симпатијама, заљубљивању... У разговору
са аутором сазнали зашто је важно читање,
како неко постаје писац и где се све крије
инспирација за песничко стварање.
Затим су се представили ученици,
рецитатори и песници. Показали су да
умеју лепо да говоре туђе стихове, а ђаци
трећег и четвртог разреда су говорили и
своје стихове и добили упутства како да их
дораде.
Слађана Галушка
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Звездани детектив
У овом броју школског листа за рубрику Звездани детектив пишу ученици шестог
разреда о свом сусрету са физиком.
Планетаријум
Ученици шестог разреда су 19. октобра 2017. били у посети Планетаријуму на
Калемегдану у Београду. Са нама су пошли: Наташа Станић, наставница физике, Невена
Пауновић, наставница географије, и Предраг Младеновић, вероучитељ.
На путу до Планетаријума наставница географије нам је показала пирамиду које се
налази у самом центру Кнез Михаилове улице испред зграде Српске академије науке и
уметности. На њој су обележене координате града Београда, његова надморска висина,
његов положај у односу на стране света и сила земљине теже.
Вероучитељ нам је причао о Богородичиној цркви Ружици, која се налази у
северноисточном подграђу Београдске тврђаве, испод Зиндан-капије. У доба деспота
Стефана Лазаревића постојала је и стара црква истог имена, коју су Турци пре освајања
Београда 1521. године порушили. Садашња црква била је у 18. веку барутни магацин, који је
од 1867. до 1869. године претворен у војну цркву.
Онда смо отишли у Планетаријум који се налази у великој округлој згради. Споља не
изгледа посебно лепо, али је унутра веома лепо уређена. Ушли смо у салу која има 98 места
и сели. Био је потпуни мрак, а онда је наставница Наташа укључила пројектор и на плафону
се појавило звездано небо - почела је пројекција. Упознали смо се са сазвежђима, кретањем
небеске сфере и свемиром, од његовог настанка до нашег времена. Сазнали смо да се велики
прасак десио некада давно и да су у њему настали материја, и простор и време. Онда смо
посматрали звезду Северњачу са различитих тачака на Земљи. Она се на један начин види
кад се гледа из Србије, а на други кад се посматра са северног пола, где се види најбоље. То
је најсјајнија звезда у сазвежђу Мали медвед, најближа северном небеском полу Земље и
види се само са северне хемисфере.
Био сам презадовољан, све је било веома интересантно. Много сам новог научио о
звездама. Препоручујем свима да дођу у Планетаријум, јер ово је једно невероватно
искуство.
О свему о чему смо слушали тамо пише Наташа Станић у књизи „Звездани градови“. Из
ње сам, на пример, сазнао зашто је у свемиру мрак, а има толико много звезда. То је зато
што свемир садржи материју која апсорбује светлост удаљених звезда. Препоручујем
друговима ову књигу за читање. Можете је пронаћи и у нашој школској библиотеци.
Јован Удовичић VI2

28

Маштарије

Мој први сусрет са физиком
Читајући распоред који нам је разредна дала, сазнао сам да у шестом разреду добијам
нови предмет под називом ФИЗИКА. Када сам брата питао шта је то физика, он ми је
одговорио да је физика све што се дешава око мене. Дуго сам размишљао о његовом
одговору, али ми није био јасан. Питао сам се како то да је физика све то. Учећи физику,
почео сам полако да схватам.
Увек сам се питао како то да и птица и авион могу да лете, која је то веза између
прасака грома и муње. Зашто у свемиру људи лебде, а на земљи ходају, зашто, кад ме неко
гурне, изгубим равнотежу, зашто све што бацим у вис падне на земљу?
Учећи физику, схватио сам да ће ми она дати одговор на многа питања и да ће ми
помоћи да боље разумем природне појаве са којима се свакодневно сусрећем. Схватио сам да
су све природне појаве описане законима физике.
Сва тела сачињена су од материје. Знао сам да, када дрво запалим, добијем пепео, али
нисам знао да се материја не може ни створити ни уништити, већ да прелази из једног
облика у други. Знао сам да магнет привлачи металне предмете у близини, али сад знам да
се то дешава због магнетног поља које се налази око магнета.
Знао сам да када скочим са дрвета – падам на земљу и када бацим лопту у ваздух, она
пада на земљу, а сад знам да се то дешава због постојања гравитационог поља око Земље.
Знао сам да, када се тркам са друговима, свако од нас има своју брзину. Сад знам да је
брзина физичка величина којом упоређујемо кретање различитих тела и да њоме описујемо
колики пут је тело прешло за одређено време. Знао сам да кад возим бицикл и наиђем на
камен, он може да ми промени брзину, правац и смер кретања, а да каменчић одлети. Сад
знам да је то узајамно деловање које је истовремено и обострано.
Знао сам да кад стиснем сунђер за брисање табле, он се деформише и затим врати у
првобитан положај. Сад знам да је еластичан јер има особину да се после узајамног
деловања са неким другим телом врати у првобитан положај. Знао сам да сам спорији кад
возим ролере по храпавом бетону. Сад знам да се при кретању тела по подлози јавља отпор
који се назива трење и да зависи од величине неравнина на додирној површини.
Мислио сам да је свако мировање некретање, а сад знам да не постоји апсолутно
мировање, већ да је кретање релативно. То да ли се крећем или мирујем зависи од
референтног тела у односу на које посматрам кретање. Док седим у фотељи, не крећем се у
односу на собу и ствари у соби, али се крећем у односу на планете у космосу.
Кретање, трчање, вожња бицикла, удар грома јесу појаве које се свакодневно
дешавају, али сам ја, учећи физику, почео да их посматрам на други начин.
На нека питања добио сам одговор, а за друге одговоре треба још да учим.
Јован Орловић VI2
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Представљамо
У овој рубрици представљамо активности ученика III5, најбоље ликовне радове ђака и
литерарно стваралаштво Саве Крнетића. Ученици су читали причу „Мачак отишао у хајдуке“
и илустровали је. Илустрације су постављене на заједнички пано.

Сава Крнетић је водио дневничке белешке током летњег распутста и оне чине први део
литерарног прилога. Написао је и бајковит драмски текст чија се радња дешава на Жабљаку,
где иначе проводи део распуста. У октобру 2017. организован је одељењски конкурс за
најбоље илустрације тог текста. Најлепши радови су изабрани 20. новембра, њихови аутори
су као награде добили књиге и свеске, а Сава је све своје другаре почастио слаткишима.
Текст и илустрације су други део прилога који је Сава уређивао заједно са библиотекарком у
школској библиотеци.
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Савин дневник са распуста
Јун
Данас смо допутовали на Жабљак.
Почела је велика летња авантура!
Кренули смо рано јутрос из Београда
и сви смо били веома узбуђени: моја
сестра Сара, тата Мирко, тетка или бака
Драгица, бака Борка и ја. Ове године
путовали смо другачијим путем него
претходне – новоизграђеним путем Љиг–Чачак. Прву паузу смо правили у Овчарскокабларској клисури, а другу на Златарском језеру у ресторану „Језеро“. Иако је дан био
кишовит, то нам није покварило расположење. На Жабљак смо стигли око три поподне.
Дочекало нас је зубато сунце и планинска свежина.
Тетка и бака су кувале ручак, а Сара, тата и ја смо отишли у истраживање комшилука.
Данас тата путује назад у Београд. И јуче и данас Сара и ја смо користили сваки
слободан тренутак да будемо са њим. Шетња ливадама број 133 била је наша најновија
авантура. Нашао сам дивно цвеће које сам чупао са кореном, а затим посадио у башти поред
куће. Све пресађено вишегодишње цвеће се примило и сада украшава двориште. До краја
лета ће довољно ојачати да може да преживи зиму. Тог дана тетка, Сара и ја ишли смо у град
и проверавали да ли се нешто променило од прошле године. И заиста, парк је реновиран - у
њему су нове клацкалице, љуљашке, пењалице и тобоган. Те вечери смо заспали уз тиху
успаванку благе кише.
У среду ћу у част доласка лета частити чланове моје породице кафом и соком у хотелу
„Жабљак“.
Као што већ знате, четвртак је пијачни дан. Тада купујемо важне намирнице, као што
су: разно воће и поврће, сир, јаја, кајмак и месо. На пијаци нас сви познају и обрадују се кад
нас виде. Помогао сам бака Борки да однесе све што смо пазарали док су Сара и тетка
куповале новине и хлеб. Код куће смо Сара и ја помогли баки и тетки око спремања ручка.
После смо се играли облачења Цице, папирне лутке из „Малог Забавника“. Док сам писао
дневник, тетка је рекла да ће пре изласка у град намазати нокте у црвено и ставити све своје
сребрне и златне огрлице да би изгледала као новогодишња јелка. Да бих јој помогао,
предложио сам да следеће године донесем из Београда све обичне и светлеће украсе да би
изгледала још „јелкастије“.
Данас смо упознали дивне другаре, Павла и Лану. Заједно смо се играли у градском
парку. Павле и ја смо причали о материјалима док смо се клацкали. Он је завршио први
разред, а ја други. Сара и Лана које су млађе од нас, клацкале су се и љуљале. Био је то
диван дан за све нас.
Стигли су нови-стари другари из комшилука! Коначно су из Подгорице дошли
седмогодишњи Петар и двогодишњи Виктор. Такође, придружила нам се и петогодишња
Теодора из Требиња. Нисмо знали куда ћемо пре! На крају смо завршили у Петровом
дворишту на трамболини. Било нам је дивно.
Касније сам са породицом ишао у цркву, па у ресторан „Ор’о”, где смо пили сок и кафу
и причали телефоном са мамом. Написао сам разгледницу „Жабљак 2“ бака Милени, јер сам
прву погрешно адресирао. (Ова друга ће стићи правој особи седам дана касније.)
Ових дана је врло узбудљиво. Стално смо се играли са Петром и Теодором.
Најзанимљивији су трамболина и Теодорина кућица са балконом која се налази у дворишту.
Огромна и постављена на стубове, изгледа као сојеница. Данас је мој посебан дан – тата је
послао фотографије моје похвалнице и књижице у којој су саме петице. У то име смо имали
торту на три спрата, којом сам почастио све другаре. Чак смо имали и пробу представе
„Камповање“, за коју сам написао сценарио. У њој глуме Петар, Сара и ја. Проба је била у
дворишту где смо поставили шатор. Костиме смо сами правили. Проба је трајала пола сата и
закључили смо да би требало дорадити сценарио. Надам се да ће представа бити спремна
следећег лета. На крају дана био сам страшно уморан јер су нас бабе после свега водиле у
шетњу.
Данас смо заједно са Петром, другом са Жабљака, ишли до војног одмаралишта. Оно је
иначе напуштено, али се налази у густој боровој шуми у којој је увек хладно и пријатно за
шетњу. Петар ми је објашњавао да је маховина увек окренута ка северу. Дивно смо се
провели, а у повратку смо брали цвеће и истраживали околину. Касније смо ишли код Петра
на трамболину. Увече смо цртали и ја сам нацртао грб Црне Горе и Жабљака.
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Јул
Ишао сам код Петра на ручак који је
спремала његова бака Зага и све је било
лепо. И моја сестра Сара је била позвана и
тражила је да једе ћуфте. Бака Зага је то
спремила, а Сара на крају није дошла, па је
била кажњена и није ишла у шетњу на дивну
огромну ливаду Јаворовачу, где смо ишли
тетка и ја.
Опет смо ишли на Јаворовачу и тамо
нас је чекало изненађење – моја школска
другарица Нађа. Пели смо се на једно ооогромно брдо и добро се изиграли.
Дошли су мама и тата иако је требало да стигну тек сутра.
Следећег дана смо се купали на Црном језеру и шетали око њега. Било је лепо. Ручак је
био диван, а после смо ишли у шетњу на нашу омиљену ливаду. Били смо и у ресторану
„Момчилов град“, где смо пили сок. Дан је био диван и пун доживљаја.
Отишли смо на Змиње језеро. У њему нема змија, већ то име потиче од грана које леже
на дну језера и подсећају на змије. У језеру има много локвања, што значи да је вода чиста.
У близини је извор чисте ледено хладне планинске воде. Око језера је била густа шума и све
је деловало тајанствено.
Поподне је донело нова изненађења
- путовање на Савин кук, или како смо га
због јагода звали – Јагодин кук. Кад смо
сишли у подножје, возили смо аутиће по
пространој ливади. Аутиће смо изнајмили,
они су на батерије и њима се управља
помоћу волана. Сара је била пресрећна,
јер је први пут возила аутић. Касније смо
ишли на Јаворовачу и ја сам играо стони
тенис са мамом и татом на посебном
сточићу који се тамо налази. Чудно је
било што сви остали родитељи гледају у
мобилне телефоне док се њихова деца
играју.
И у недељу смо имали разне
планове, али нам је киша покварила скоро све. Пре подне смо ишли у кањон Таре или Кањон
лептирова, како смо га због много лептира прозвали. У бистрој води прозрачне реке видели
смо рака и снимили га. Све време смо се брчкали у реци. Један призор са реке, камење
окружено маховином, подсетио је моје родитеље на филм „Краљ прстенова“. Остатак дана
смо због кише провели у играма у кући. А кад би пукао гром, увек бих ускочио баки или
тетки у крило.
Понедељак је био диван дан: ишли смо у срце Дурмитора, на врх Седло. Дувао је ветар,
али је било чудесно. То место је као кров света, поглед је леп, а људи у подножју планине
изгледају страшно мали. Авантуру смо завршили на Савином куку и на нашој омиљеној
Јаворовачи уз логорску ватру.
Данас је уторак и мама и тата иду у Београд. Дружили смо се преподне, а после смо се
Сара и ја играли са другарима.
Петровдан је на Жабљаку велики празник. Одржавају се разне манифестације и
изложбе и све је то ове године на Црном језеру. Дошли су нам омиљени гости – баба тетка
Бранка и деда ујка Кићо који вози свој мали ауто, двосед „смарт“. Он нас је провозао њиме
и, наравно, купио нам сладолед. Тетка Бранка увек донесе гомилу поклона који баби иду на
живце, а међу њима и колач који је сама умесила.
Дан државности Црне Горе се прославља 13. јула. Жабљак је пун туриста и гостију,
кафићи су пуни, а у нашој кући је свечани ручак и лепо расположење. Ујка Кићо је пун
прича, јер је он светски човек. Касније тог дана тетка Бранка је правила приганице – пуну
чинију сласних крофница коју смо смазали. Била је то слатка и дивна вечера. Моја сестра је
преко слатких приганица са џемом стављала јогурт. Бљак!!! Али њој је то било мањифик. Кад
су се тетка Бранка и ујка Кићо отишли, ми смо се вратили игри са другарима из комшилука:
Петру, Лени и Луки.
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Данас је био један од лепших дана. Најпре
смо отишли да видимо Нађу, моју другарицу из
Београда. Она је слична Пипи Дугој Чарапи,
маштовита је и има одличне идеје. Смислили
смо да беремо лековито биље, хајдучку траву и
кантарион. Лепо смо се забавили и дружили, а
она сутра она путује на море. Поподне смо на
Јаворовачи видели Андрију и Тару и играли се
са њима.
Сутра нам долазе нови гости и биће нових авантура.
Ових дана су нам били гости из Београда: тетка Наца, теча Слобо, Лав и Сергеј. Била су
то три узбудљива дана. Ишли смо на Црно језеро, видели војно одматралиште, пели се на
Савин кук и упознали Лава и Сергеја са чудима Јавороваче. Где год смо ишли, носили смо
комплетну опрему за шетњу и камповање: штапове, ранчеве пуне разних глупости, двогледе,
мапе... Нас четворо смо правили толику галаму да су бабе рекле: „Ми смо на ивици живаца!“
Последњег дана смо обишли село Мала Црна Гора, где је рођен мој прадеда Радоје Дакић.
Потом смо прошли кроз кањон Сушице и ишли у ресторан „Момчилов град“, где смо уживали
у прелепом видику. Види се Жабљак и велика шума.
Увече смо хтели да спавамо у шатору који смо монтирали у дворишту. Старији су нам
рекли да у шатор ноћу обавезно улазе бубе разних врста и величине, кондори, слепи
мишеви... Брзо смо одустали од те идеје. За две ноћи прочитао сам две књиге о Џерониму
Стилтону: „Даље шапе од мог злата“ и „Брод гусара-мачака“.
Дошао је тата и донео је лубенице, много бресака, кајсија и грожђа. Играли смо се са
њим и ишли у авантуре наредних неколико дана.
Враћамо се у Београд. Путовали смо новим путем Љиг–Чачак и ручали у ресторану
„Мачкат“. Тати се много свидела јагњетина, а ја не једем месо, па сам јео кромпир. Пут је био
дуг, прошли смо кроз разне градове и увече смо стигли у Београд. Преноћили смо код бака
Борке. Дуго сам читао Дизнијеве књиге и књигу „На позорници“.
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Август
Мама нас је довела код бака Милене у Борчу. Сви смо срећни, јер ту остајемо дест дана.
Брчкали смо се на нашем базену, трчали и играли. Дошле су тетке Драгица, Нада и
Мира и донеле разне поклоне. Правили смо сок од крушке. Шетали смо се до школе „Стеван
Сремац“. Обишли смо двориште у коме има много спортских терена и било је баш занимљиво.
Путовање по Србији
Ујутру 12. августа тата и ја смо кренули на пут. Мама и Сара су у пролеће путовале
заједно, па смо решили да пут по Србији буде татин и мој. Возили смо се ауто-путем
Београд–Ниш и спустили се у Сокобању. Провели смо цели дан у аква парку „Подина“, а
увече смо нашли смештај у вили „Александра“.
Данас је био хладан дан и купали смо се у хотелу „Соко Терме“ у базену термалне воде.
Одвезли смо до излетишта Лептерија и пели се по рушевинама Сокограда. Ишли смо до
водопада Рипаљка који је висок 15 метара. Али, лето је било веома вруће, река се смањила и
текла је само једним делом, а до водопада није дошла. Ми смо видели само стену и малу бару
у подножју. Около је све било зелено и лепо. Многи људи су рекли да ће се у јесен река
повећати и направити водопад.
Возили смо се до Цркве рођења Пресветле Богородице, а онда обишли видиковац и
ресторан „Стара воденица“ на чијем улазу пише: „Вратите своје сатове 200 година уназад“.
Та воденица заиста изгледа старински и осећао сам се као у времеплову. Тамо смо јели
пастрмку, али је она била свежа, уловљена у реци која тече поред воденице. Тог дана смо
прешли 14000 корака. Тата има апликацију на телефону која бележи колико корака пређе.
Увече смо се вратили у вилу и играли шах. Победио сам једном, а тата два пута.
Ујутру смо се опростили од виле „Александре“ и кренули на Стару планину. Прошли смо
кроз Књажевац, Калну и село Црни Врх. Пут је добар, а предео је шумовит. Дрвеће изгледа
тајанствено, има много жбуња у коме се крије ко зна шта и чују се чудни звуци као да се
нешто стално креће. Попели смо се на Бабин зуб, један од врхова Старе планине. Има много
стена и камених врхова. Ту расту кантарион и хајдучка трава и убрали смо неколико биљака.
Неке смо пресовали и ставилу у моје књиге, а нешто травчица смо однели бака Милени да
прави чај. Касније смо смо се сместили у хотел који се такође зове „Бабин зуб“. У другом,
новијем хотелу „Стара планина“ јели смо сладолед и упознали тета Невену, која пази на децу
гостију хотела, и децу са којом сам се играо.
Данас смо хтели да обиђемо водопаде. Кренули смо пешке око 10 сати ујутру, али
погрешним путем, јер је тата погрешио скретање. Била су два путића и тата је рекао: „Идемо
овим.“ Био је земљан, а на њему је било и камења, а онда смо дошли до шуме. Шетали смо
кроз шуму и ливаде и тек кад смо прешли 5 километара схватили смо да то није прави пут.
Нисмо нашли водопаде. Тата је признао грешку и онда смо се вратили истим путем. Било је
већ подне и мени је сметало сунце. Често смо застајкивали и ужинали у хладу. Носили смо
плазму, чоколадице и воду у ранчевима. На ливади су биле мале јеле поред којих смо
тражили хлад, а највише смо се радовали кад сунце зађе под облак, тада смо ходали брже.
Данас смо путовали
три или четири сата да
бисмо стигли на Власину.
Власина је име за
висораван, реку и језеро. У
насељу Власина Рид смо се
сместили у хотел „Власина“
из ког се види језеро. Велико је и необичног облика,
а на обали има белих бреза
и понеког другог дрвећа.
Док
је
спремачица
спремала собу, отишли смо
на језеро и пецали са
другарима које смо тамо
упознали.
Ништа нисмо упецали,
а другари који су нам
позајмили пецаљке јесу.
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Наша соба је имала мали телевизор из прошлог века, а није имала фрижидер. Кад смо
се сместили, отишли смо на вожњу бродићем по језеру. Било је тридесетк људи и деце. Вода
је била мирна и посматрали смо дивни власински залазак сунца. Чули смо причу о настанку
језера и животињама које живе у њему и око њега.
Јутрос смо возили педалине читав сат. Касније смо отишли да ручамо и обиђемо цркву.
Купио сам плаву бројаницу.

Настављамо пут следећег дана према Копаонику. Свратили смо у село Славник код
Бојника да видимо кућу мог чукундеде Светозара Банковића. То је најлепша кућа у селу.
Један чика се стално стара о њој. У селу живи мало људи, али је необично по једном
интерсантном натпису. На уласку у село на брду су постављена бела слова изрезбарена од
дрвета која чине реч – Славник.
На Копаоник смо стигли поподне и сместили се у вили „Милмари“. Она је неверовотна, у
њој има много ствари које раније нисам видео. У туш кабини на зиду су рупице из којих
излеће вода и масира те и имаш осећај као да си у ђакузију.
Провели смо два узбудљива дана. Било је сунчано и топло, али није било много
туриста, ваљда их више има зими кад долазе на скијање. Копаоник је лети пун плодова и
пели смо се жичаром до једног брда на коме смо брали малине и боровнице. Било је и друге
деце са којом сам се играо.
У понедељак смо се вратили у
Београд.
Ових десет дана са татом сам се
феноменално провео. Схватио сам да је
лепо обићи све ове крајеве. Раније сам
био у Сокобањи, али је сјајно што сам
видео и ове друге пределе.
Летњи распуст је био савршен у
свим деловима. Било је довољно одмора,
радујем се почетку нове школске године,
а и следећем лету.
Сава Крнетић III5
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Звездана ружа
Бајковита драмска игра
Ликови: бака, унук, унука и мама
Дан први
Прва сцена, код куће
Бака, Петар и Сара излазе из
куће и одлазе на камповање. Сви
носе огромне ранчеве са врећама за
спавање и одећом и обућом, а бака и
корпу са храном за један дан. План је
да обиђу планину Дурмитор са
источне стране, да проведу пет дана
Љубица Тороман III5
у природи и да скупљају шумске
плодове којима ће се хранити. Само
бака има искуства у камповању, а деца су љубитељи природе, мада Сара не воли да једе
печурке. Бака на пут носи и своју књигу о биљкама овог краја са много слика и кратким
причама о лековитости појединих трава и бобица. У њој су као у каквом хербаријуму и
понеки лист и цвет необичних и лековитих биљака које крије планина.
Мама: Здраво, лепо се проведите, видимо се ускоро!
Друга сцена, део шуме са пуно мекане маховине, 10 км далеко од куће
Бака: Овде ћемо да поставимо шатор. Ух, што сам се уморила. Хајде, помозите сви,
знате колико се тешко поставља шатор.
Унуци: Добро, добро.
Трећа сцена, шума у ноћи, све је мирно
Деца спавају у врећама на тлу поред логорске ватре, а бака је у малом шатору.
Одједном почиње да дува јак ветар и шатор се одиже од земље. Бака се буди.
Бака: Децо, децооооо! Додајте ми неки кишобран.
Деца проналазе велики кишобран и бацају га увис. Бака хвата кишобран и безбедно се
спушта на земљу. Шатор се пење све више, а деца га јуре. Кроз мрак пролећу звездице које
прате шатор и показују где лети. Након десетак метара шатор удара у крошњу великог црног
бора. Петар се пење уз стабло. Звездице лепршају око њега и као да му помажу да се попне.
Петар: Одлично, и даље је у једном комаду.
Петар је ухватио конопце шатора и спустио се на земљу заједно са шатором.
Бака: Хајде да добро причврстимо шатор за тло да не побегне поново.
Сара: Види, бако, овде је некако светло, хајде да ту поставимо шатор.
Бака: Баш чудно, како се ово створило? И оне звездице око детета, откуд су оне дошле?
Дан други
Прва сцена, шума, јутро
Бака: Децо, данас ћемо да променимо место. Пакујте ствари, идемо на Савин кук.
Сара: Зашто, бако? Колико је то далеко?
Бака: Удаљен је 7 км. Сањала сам ноћас да тамо треба да
идемо. Тамо има нешто што треба да видимо.
Петар: Шта то?
Бака: Видећемо планину и њене лепоте.
Друга сцена, планински врх
Са свим стварима кампери се пењу на планински врх.
Деца иду напред, бака за њима.
Бака: Децо, користите штапове.
Унуци: Добро, добро.
Бака престиже унуке. Док се пењу, сви беру шумске
јагоде које расту унаоколо. Стављају их у тегле које су понели.
Бака: Браво, децо, то ће бити довољно за вечеру.
Кампери се пењу до шуме у којој је река да би захватили
воду и ту преноћили. Увече, пред спавање, сви седе око логорске ватре и причају приче.
Бака отвара своју књигу и говори деци о необичним биљкама које се могу наћи у планини и о
њиховом лековитом дејству.
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Дан трећи
Прва сцена, кампери проводе дан на Савином куку и беру печурке
Сара: Фуј! Нема шансе да ово једем.
Петар: Јешћу само вргање у супи.
Бака: Ово је чудо, деца не воле печурке. Пожурите, скупљајте боровнице и малине ако
желите да ручате. Чека нас успон до потока касније.
Друга сцена, планински врх
После ручка и одмора кампери се пењу и сакупљају бобице за вечеру. У касно поподне
пред њима је ливада са много цвећа.
Сара: Бако, види како је необичан овај цвет!
Бака: Стварно, баш је чудан. Нисам досад видела такав цвет, а ни ову биљку нисам
виђала раније.
Сара: Набраћу их. Дивно миришу,
ево помириши.
Бака: Хмммм! Лепо, лепо.
Петар: Јупи, ево га поток!
Љубица Сератлић III5
Сара: Ево један цветић за лепи
поточић.
Сара баца цветове у воду и вода
почиње да светлуца и из ње излећу
звездице које лепршају поред јунака и
заједно као зрак показују пут према
врху.
Бака: Мора да је ово неки чаробни
цвет!
Сара: Бако, па наравно, ово је
чаролија као из твојих прича.
Петар: Бако, да ли се ова биљка
спомиње у твојој књизи?
Бака: Сигурна сам да не. Морамо да понесемо неколико биљака. Ставићу их у башту, а
онда и у књигу.
Трећа сцена, планински врх
Деца и бака сакупљају биљке и
одлазе за зраком до врха баш пред
залазак сунца. Онда се спуштају низ
планину са друге стране кроз шуму.
Пада мрак и зрак звездица је стално
са њима, показује им најкраћи пут до
планинарског дома у коме кампери
проводе ноћ.
Звездице остају са њима у соби,
прво лебдећи око цветова које је
бака ставила у корпу, а онда се
полако стапају са њима.
Дан четврти
Четвртог дана кампери одлазе
на Црно језеро. Тамо срећу туристе
из различитих држава. Друже се са
њима, купају се у језеру, уживају у
сунчању.
Затим одлазе на полуострво
између Малог и Великог језера и
беру печурке. Бака спрема супу од
печурака и ручку се придружују и
неки од нових познаника.
Ноће у кампу Иван До.
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Дан пети
Прва сцена
Пети дан је дан повратка. Сви су весели и ужурбано напуштају камп. Иду кроз шуму
пуну четинара, али и понеког листопадног дрвета.
Сара: Хајдемо овим путељком.
Бака: Добро, добро.
Након пола сата пут се рачва и кампери нису сигурни куда ће.
Петар: Идемо лево.
Сара: Не, десно.
Бака: Децо, полако. Нешто није у реду. Све ми је ово непознато. Чини ми се да смо се
изгубили.
Сара: Бако, да ли се сећаш како су нам оне ноћи звездице показивале пут?
Бака: Па, да, звездице.
Бака вади цвеће из торбе. Звездице излећу и лепршају поред јунака, а онда заједно као
зрак показују правац којим треба да наставе пут.

Елена Мирковић III5

Друга сцена
Након пола сата камперска дружина стиже до ивице шуме и пред њима се указује
познати предео и град Жабљак. Деца трче до куће, а бака хода полако за њима. Звездице
лебде око цветова које бака држи у корпи, а онда се враћају у њих.
Бака сади цвеће у посебан део баште. У својој књизи о биљкама записује да је
пронађена нова врста коју су деца назвала „звездана ружа“.
Те вечери је хладно и мама жели да упали ватру, али не успева. Сара из џепова вади
неколико преосталих цветова које је убрала на ливади на Савином куку. Звездице излећу из
цветова и лете око камина. Дрва почињу да горе. Мама је запањена.
Мама: Да ли ја то сањам?
Сара: Не, мама, то је чаробни цвет који сам пронашла на нашем путовању.
Бака: Чаробни цвет, баш тако. Деца су га назвала „звездана ружа“. А ја сам га уписала
у моју књигу. Сад имамо тог цвећа и у башти и ту ћемо га чувати.
Сава Крнетић III5
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Рођенданска торта
У овом броју школског листа представљамо и најлепше ликовне радове ученика III5 на
тему „Рођенданска торта“, који су изложени на паноу у учионици.
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Ученици ствараоци
Јесење јутро
Сваког јутра, онако поспана и без
много размишљања о времену, отворим
прозор. Тако је било и јутрос, а онда је
јесен дунула ледени дах у моје лице и
одмах ме је разбудила.
Након
десет
минута
хлађења,
схватила сам да треба да кренем у школу
и топлије се обучем. Док сам ходала,
посматрала сам природу. Магла која ми је
отежавала да стигнем до школе, лепо се
поиграла са мном. Листићи који су
падали са грана као да су кренули на
неки пут. Кестење је са дрвећа скакало у базен пун лишћа. Коса ми је лепршала на ветру
који је носио листиће и китио ме њима. Помислила сам на то шта ће ми рећи у школи кад ме
виде овако чупаву. Али, после мале збрке све је било у реду. Ветар ми је поправио фризуру,
а листићи су одлетели из моје косе. Кад сам стигла у школу као да ништа није било. Фризура
ми је била боља него раније. Била сам лепша него иначе.
Јесен ме је данас забавила и помогла ми је да у школу стигнем радосна.
Сара Гмитровић IV1
Вук као реформатор
Наша наука обилује великим људима. Један од њих је Вук Караџић. Народни човек,
визионар и патриота. Сав његов рад на пољу српске културе био је за васцели народ, а не
само за елиту. Зато је Вук јединствен. Радећи на усавршавању писма и језика наилазио је на
значајан отпор. Није лако бити реформатор у земљи која тешко прихвата новине, али Вук је
имао снаге за борбу. Умео је да види даље. Није се обазирао на гоњења и оспоравања којима
је био изложен. Умео је да трпи зарад добра будућег. Није био сујетан, баш као и сви велики
људи. Скроман, достојанствен и упоран био је током целе животне путање. Осећао је да је
његова животна мисија нераскидиво везана за српски народ. Зато је себе целог предао за
овај циљ. Вероватно, будући да је инспирисан родољубљем и патриотизмом, није лако
излазио на крај са противницима из редова свог народа. Кад браћа рањавају, то потреса
цело биће до срца. Али љубав и жеља ка учвршћивању српског стваралаштва давало му је
снаге да издржи. Ударе туђина је лакше подносио. Они су га челичили и мотивисали за још
веће подвиге. Резултат његовог рада је савремена азбука и штампање значајних дела велико културно и уметничко богатство нашег народа.
Да га није било, велики део српске историје и књижевности не би био записан. Зато смо
поносни што смо имали Вука.
Христина Ршумовић VIII2
Ученице IV1 цртају и пишу у школској библиотеци
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Утеха
У касно поподне
Два ока моје сестре
Као два златна сунца
Гледају у мене.
Њене очи стењу у плач,
У сузама замагљене,
Као прозори после мраза
Гледају у мене.
У очима туга и бес,
Фикција и реалност,
Тако само стоји
Гледа мене и ја гледам њу.
Не зна шта би рекла
Стоји преда мном уплашено
Њене усне саме говоре
Пажљиво речи бира, тајну открива.

Лидија Михајловић V3

Бризне у плач
Док се моје руке око ње пружају.
„Не брини, ја сам ту“,
Шапатом терам њену бол.
Нађа Миловановић VII3

Тамара Милић V1
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Србија

Видиш ли оне Србе
Преко планине албанске?
Од јада и бола имају грбе
Тело им не подноси муке танталске.

Имаш ли, сине, душе?
Да ли познајеш род?
Где се стари светови руше
И предака твојих настаје плод.

Мора су њихови гробови
Тамо лежи нечији деда,
У крваво-плавој води,
Вечно чекајући мало хлеба и меда.

Где су границе државе твоје?
Где су Словени тело мучили?
Да ухране потомке своје,
Не би ли их о Србији научили.

Дали су главе своје,
Зарад државе твоје,
Скупом су ценом платили
Да би државу ову повратили.

Знаш ли њихову муку,
Њихове боле и јаде?
Сину свом одсече руку
Да не буде турско чељаде.

Разумеш ли сада, сине,
Те тајне приче о љубави,
Скривене у дубине,
А причају се у Србији!

Дали су главе своје
Зарад државе твоје,
Скупом су ценом платили
Да би државу ову повратили.

Дуња Мустур VIII2

Ослушни сад преко мора,
Преко оних брда и долина,
Њихова је ноћна мора
Иза тих планина.

Негде иза једног жбуна
Сека једна, врло мала,
имала је много шала.
Пошто њена машта ради,
она рече врло гласно,
тако да се чује врло јасно:
„Мама, нећу да се стидим,
хоћу иза жбуна баш да видим
да ли је ту диско вече.“
Отвори жбун, уплаши се и врисну.
Тамо је било много мачака и мрава,
била је и једна вила права,
и пасуљ за пребранац,
један црн вранац,
била је и једна овца,
имала је пуно новца.
Било је и свиле и још две виле.
И пшенице нове,
да не заборавимо стршљенове.
Сека бежи, сека бежи, на њих режи.
Видела је да је то било диско вече.
Негде иза једног жбуна.

Софија Зечевић V4

Лов
Иде у шуму ловац стари
Ништа му планове не квари.
Ловац пушку спрема,
Никако не сме да дрема.
Све се ловац сада нада
Да ће мали зец да страда.
Зека лежи, не може да бежи.
Ал’ сад устаде,
„сквик“, рече, па утече.
Сад ловац у себи прича:
„Е, стварно сам неспретан чича!“

Марина Ивановић III3
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Забава и учење
Ученици IV3 су посетили
Музеј науке и технике 1.
новембра 2017. године и
учествовали у радионицама
кроз које су стицали основна
научна и техничка знања.
Прво смо обишли поставку Музеја кроз игру
пронађи загонетни предмет.
Подељени смо у групе и
решавали смо загонетке чија
су решења називи предмета
у музеју које смо затим
обилазили. За свако решење
смо добијали беџ са словом.
На крају смо од тих слова
склапали још један појам. За моју групу је то био бојлер и видели смо један стари из 20.
века, а било је и много других необичних експоната.
После смо отишли у једну просторију у Дечјем музеју где су изложене играчке и тамо
смо решавали асоцијације. Трећи део програма се дешавао у Научном центру, где је веома
занимљиво. Тамо постоји крива соба која је под нагибом, па је у њој необичан доживљај
простора. Има и кривих огледала и кад станеш испред њих, изгледаш смешно.
Свиђа ми се ова посета Музеју, јер смо кроз игру и забаву научили како су се развијале
наука и техника.
Оливера Милешевић IV3

Мила Шами V1
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Књиге су у моди
Конкурс
„Књиге
су
у
моди“
организовао је Школски портал од 18.
септембра до 9. октобра 2017. Задатак за
ученике је био да кроз цртеж или текст
представе омиљену књигу.
Школски библиотекари су, такође,
могли да учествују на конкурсу описом
свог рада са ученицима.
На конкурс је стигло више од 5.000
ликовних и литерарних радова из 400
основних школа, а 90 школских библиотека представило је своје активности у
раду са ученицима.
Награде за ликовне радове додељене
су по разредима, а за литерарне радове у
две категорије – поезија и проза.

Током Сајма књига, 27. октобра 2017.
објављени су резултати конкурса.
Ученица трећег разреда наше школе
Петра Шушњар освојила је другу награду
за ликовни рад под називом „Пас и његов
дечак“.
Школски портал је доделио и награде
за 23 школе из целе Србије за изузетан
допринос афирмацији читања, као и за 20
библиотека које су у претходној школској
години оствариле значајне активности у
раду са децом.
Међу награђеним библиотекама је и
библиотека наше школе, а као награду
добиће књиге.
Слађана Галушка

У школском листу представљамо литерарне радове који су послати на конкурс, као и
неке од ликовних радова. То су стихови које су писали ученици трећег разреда, текст
ученице седмог разреда и цртежи ученика другог и трећег разреда.

Петра Шушњар III1

44

Маштарије

Књиге су у моди
Од почетка живота, чим се дете роди,
Читају му бајке, књиге су у моди.
Кад у школу кренеш, уџбеник те води,
Стичеш знање, књиге су у моди.
Кад си срећан, тужан ил' се љубав роди,
Поезију читаш, књиге су у моди.
Некад слушаш музику, некад ти спорт годи,
Ал' се с књигом увек дружиш, књиге су у моди.
Ђорђе Илић III3
Вук Булат III1

Књиге су у моди
Књиге су у моди, то знају сви,
Хајде заједно да их читамо ми!
Књиге знају баш све,
Знање у њима занима ме.
На полицама стоје и пуне библиотеку,
Можда су неке написане у петом веку.
Имају страна сто ил' двеста
Из њих учим пре неког теста.
Књиге ме занесу као да сам у њима,
Дружим се са вилама и диносаурусима.
Другу ћу једну књигу дати
И у читању нећу стати.
Нећу вас више причом смарати,
Видимо се сутра кад почнете читати.
Ивана Рончевић III3
Сара Спајић II2

Књиге су у моди
Читај, читај, само читај, читај и не питај:
„Зашто змија нема ноге?
Зашто баке нису строге?“
„У књизи све то пише“, моја мати каже,
Зато знам да књига никад не лаже.
Читај, читај, само читај, читај и не питај:
„Зашто је Земља округла?
Како се авион прави?“
Читај књиге, јер читајући дете знање стиче,
Забавља се, ужива и учи да пише.
Читај, читај, само читај, читај и не питај:
„Како ватру бљује змај?
Откуд звездама сјај?“
Време брзо прође кад се чита књига лепа,
Док пролети неки змај, ето, и песми дође крај.
Константин Павић III3
Алекса Вукомановић III1
Маштарије

45

Књиге су у моди
Трудим се да сваког дана прочитам нешто занимљиво. Од домаћих задатака и спортских
активности, не стижем пуно да читам, али се трудим да ми свако вече књига буде у руци
пред спавање.
Мислим да данас није популарно читати књиге. Моји другари много више времена
проводе поред рачунара, „сурфујући“ на интернету, као и у праћењу друштвених мрежа.
Мобилни телефони су неизоставни у школском ранцу. Моја генерација мисли да је више у
моди имати најновији мобилни телефон, него књигу. Моје мишљење је да су, ипак, књиге
увек у моди.
Волим да читам авантуристичке и историјске књиге. Авантуристичке књиге ме одведу
далеко од свакодневице и допуштају ми да маштам. Често размишљам шта бих ја урадила да
сам један од ликова у тим књигама. Док читам историјске књиге, могу да сазнам много тога о
својој, али и о другим земљама. Највише ме интересује како се одвијао живот у прошлости у
Србији, али ми је занимљиво и све што се догађало на дворовима разних европских држава.
Међутим, књиге које говоре о животу и љубави у мени побуде најразличитија осећања.
Тренутно читам књигу „Девојка са поморанџама“, коју је написао норвешки писац
Јустејн Гордер. То је занимљива прича која говори о потрази за правом љубави и о храбрости
да се у животу бирају они тежи путеви за постизање циљева. Док читам књиге као што је
ова, помешају ми се осећања љубави, туге и среће. Помислим како ће оно што ми се у овом
моменту чини немогуће, остварити. Књига ме наводи да размишљам како је лепо волети,
бити вољен, бити заљубљен. Осећам како ћу и ја, када порастем, учествовати у некој
необичној причи, која ће, иако ће личити на бајку, бити реалност.
Интернет не може да замени књугу. Књиге представљају уметничко дело. Оплемењују
нас. Пружају нам могућност да маштамо и да проживљавамо живот ликова из књига.
Образујемо се додатно захваљујући њима и на најбољи начин, читајући, можемо да
употпунимо слободно време и да се усавршавамо.
Даница Арсенијевић, VII1

Марина Ивановић III1
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Лана Ристић II2

Никола Алексић III1
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Ања Дрецун II2

Богдан Благојевић II2

48

Маштарије

