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Дан Светог Саве 

27. јануар 2018. 

Представа  

Узми све што Бог ти пружа 
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Садржај 

 

 

 

 

 

Драги читаоци, 
 

 

Драги читаоци, 

Пред вама је осми број школског листа Маштарије у 

коме представљамо рад школе, а по први пут међу 

ауторима текстова су и родитељи ученика наше школе. 

Рубрика Дешавања је посвећена активностима из 

децембра 2017. и јануара 2018. и доноси прилоге о Базар 

пазару, новогодишњим празницима, наградном конкурсу 

„Непозната Русија“, пројекту, радионицама у библиотеци и 

прослави школске славе. 

У рубрици Представљамо упознајемо вас са причама 

двоје ученика - Катарине Нецић и Бориса Ћирковића. 

Следи прилог о раду Руског дечијег културног клуба 

и учешћу родитеља у бројним дешавањима. 

Најбољи радови у области ликовног и литерарног 

стваралаштва су у рубрици Ученици ствараоци. 

Читајте и уживајте! 
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Базар пазар 

Припреме за Базар пазар су почеле 

већ крајем новембра 2017. и трајале су до 

11. децембра. Ученици млађих разреда су 

на часовима ликовне културе и слободних 

активности, као и у продуженом боравку, 

израђивали предмете за Базар пазар.  

Наставници су организовали радио-

нице у којима су учествовали и родитељи 

ученика, чиме је остварена сарадња школе 

и родитеља. Ученици старијих разреда су 

предмете за Базар пазар припремали на 

часовима редовне наставе, часовима 

одељенског старешине и током боравка у 

школској библиотеци. 

Базар пазар у III4 

Радионица пред Базар пазар је одржана 7. децембра 2017. Дошли су родитељи - четири 

маме и један тата, а била је и једна бака. Подељени смо у групе у којима су били и родитељи 

и деца. Правили смо различите предмете и сви су морали да буду у вези са новом годином. 

Тако су настали украси за јелку, фигурице од пластелина и картона, држачи за оловке у 

облику лептира, пчелице, кактуси, саксије и корпице. Цртали смо и бојили честитке и 

Снешка Белића. На крају часова били смо улепљени, али сви смо се смејали и били смо 

веома срећни. У боравку смо дорадили поједине предмете. Неке украсе и честитке смо 

правили и код куће.  

На Базару је наш штанд био на другом спрату испред учионице. Осим предмета које смо 

израдили, продавали смо и храну и слаткише. Хит су биле палачинке које су се разграбиле 

за десет минута. Мазали смо их по жељи купаца еурокремом и плазмом. Продали смо и све 

честитке и слатке корнете. Храну која је остала, појели смо сутрадан за ужину. 

Свима се допала припрема за Базар. Договарали смо се како ћемо радити, па су неки 

радили у пару, а неки у већој групи и сви смо сарађивали. Могли смо да покажемо шта умемо 

да направимо.  

На Базару смо показали другима шта знамо. Чули смо коментаре ђака и посетилаца. 

Неке старије девојчице су рекле да је све на нашем штанду лепо, да смо се баш трудили и да 

треба да наставимо тако да радимо да бисмо више новца зарадили. Можда то није 

најважније, али ипак смо срећни што смо сакупили довољно новца да купимо све што смо 

планирали. 

Ученици III4 
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Базар пазар у IV4 

За Базар пазар смо се припремали од 

почетка децембра. Учитељица је организовала 

неколико радионица на часовима ликовне 

културе и слободних активности. 

Прва је била 1. децембра 2017. и њој су 

присуствовали и наши родитељи. Подељени смо 

у седам група и правили смо различите 

предмете и новогодишње украсе за продају на 

Базару. Једна група је правила мале капе од 

конца различитих боја које се могу качити на 

јелку. Други су направили украсне свећњаке за 

сто и венчиће од вештачке траве, папирних 

украса и шљокица. Било је ту и тегли, 

украшених вуницом и концем и декупаж техником, честитки, наруквица од коже и канапа. 

Најинтересантнија је била израда новогодишњих дрвца. Гране правог дрвета смо потапали у 

гипсану масу да постану беле, а онда смо их поставили на постоље изливено од гипса. 

Имали смо још две радионице на часовима и у боравку на којима смо завршили све што 

смо започели и на хамеру направили рекламу за наш штанд. Осим тога, наше маме су 

направиле слаткише које смо такође продавали. За сам Базар поделили смо се се у групе – 

неки су имали задатак да продају, други су били благајници, трећи су се шетали по 

ходницима и продавали колаче. Сви смо учествовали и трудили се да будемо најбољи и 

добили смо похвале од посетилаца да је наш штанд најкреативнији.  

Све је било веома занимљиво. Током радионица смо научили да радимо у групи, 

договарали смо се и свако је добио задатак који је могао да најбоље уради. Стекли смо 

различите вештине, развијали моторику и фини рад прстију када смо правили наруквице. 

Било нам је веома важно што су маме дошле на радионицу и дружиле се са нама. 

Дружење смо наставили и на Базару кад је било више родитеља, а дошли су и баке и 

деке. Они су тог дана били наши гости и у учионици су могли да се послуже храном и пићем.  

На Базару смо се дружили и са ученицима IV2, посећивали смо њихов штанд, а и они 

наш. Са њима смо заједно сваког дана у боравку, а имали смо заједничке часове у новембру 

из више предмета и делили смо наставне материјале. Њихов штанд је био веома леп, а и 

њима се свидело оно што смо ми урадили.  

Базар пазар је за нас веома успешан ове године. 
 

Ученици IV4 
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Базар пазар 

Базар пазар је одржан 11. децембра. У холу школе у 

приземљу, на првом и другом спрату били су постављени 

импровизовани штандови на којима су ученици заједно са 

наставницима излагали бројне артикле. 

Учествовали су ђаци свих одељења, а посебне штандове 

имали су и чланови Дечијег руског културног клуба и Тима за 

предузетништво. Гости, излагачи били су и предшколци из 

вртића: „Свети Сава”, „Бели зека”, „Лепа Витас” и „Бисер”. 

Циљ ове манифестације је подстицање деце на 

стваралаштво и израду разноврсних предмета, њихову 

презентацију и продају, као и развијање предузетничког духа. 

Асортиман робе био је разноврстан и у духу 

новогодишњих празника. На штандовима, у понуди 

су били: честитке, украси за јелку, новогодишњи 

аранжмани за столове, снежне кугле, венчићи, 

свеће, магнети, кутије за накит, теглице украшене 

декупаж техником, наруквице, сапуни... 

Двоје ученика је своје музичко умеће показало 

на виолини и гитари. 

Базар је привукао велики број чланова уже и 

шире породице ученика. Гужву у ходницима правили 

су купци, али и деца која су, шетајући, рекламирала 

робу и покушавала да привуку пажњу посетилаца.   

Креативност и домишљатост ученици су 

показали и одлилично осмишљеним плакатима који 

су били постављени у ходницима и флајерима које 

су делили у дворишту школе и на улазу.  

За огладнеле и ожеднеле родитеље, баке и 

деке било је у понуди обиље хране и пића: кифлице, 

пите, крекери, мафини, кексићи, сокови, кафа. 

Базар пазар су обележила насмејана и задовољна лица ђака и наставника што је и 

најбоља потврда успешности овогодишње акције. 
 

Маја Ристић 
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Руски дечији културни клуб 

У рубрици Дешавања представљамо 

активности Руског дечијег културног клуба 

током децембра 2017. 

У посебној рубрици представићемо 

дешавања из септембра, октобра и 

новембра. 

Руски балет 

Чланови Руског дечијег културног 

клуба уз пратњу Јулије Даниловић су 6. 

децембра 2017. гледали представу „Крцко 

Орашчић“ - руски балет на леду из Санкт-

Петерсбурга.  

Карте су купили са попустом 

захваљујући мајци Катарине и Стефана 

Нецића - Оксани Нецић, која је била 

копродуцент овог спектакла. 

Свечани годишњи концерт 

Свечани годишњи концерт ученика београдских основних школа у којима се учи руски 

језик, под називом „Сияла ноч“, одржана је 7. децембра 2017. у Руском дому. На програму су 

биле музичке и плесне нумере, скечеви из руских бајки и цртаних филмова, стихови руских 

песника. 

Руски клуб је наступио са тачком „Сентитюриха“ у којој Катарина Нецић V1 певала 

традициону народну песму уз руски народни музички инструмент балалајку. Деца из млађих 

разреда Катарина Живојиновић и Лазар Живојиновић, Стефан Нецић и Дуња Бараћ играла су 

руски народни плес и одушевила публику. У другој тачки Катарина Нецић је певала у дуету 

са девојчицом из Основне школе „Кнез Сима Марковић“ песму „Чёрный кот“. Сви учесници 

концерта добили су дипломе. 
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Новогодишњи вашар 

На отварању Фестивала руско-српског занатства „Новогодняя ярмарка“ (Новогодишњи 

вашар) у галерији Прогрес 15. децембра 2017. наступили су чланови Руског клуба наше 

школе. Уз присуство бројних гостију 

и посетилаца, они су извели своју 

чувену тачку „Синтетюриха“ која се 

свима много допала, као и на 

претходном концерту у Руском дому. 

Отварању су присуствовали и 

говорили Амбасадор Руске Феде-

рације у Србији Александар Чепурин, 

директор Представништва Републике 

Српске у Србији Младен Цицовић и 

директор Туристичке организације 

града Београда Миодраг Поповић. 

Програм Фестивала је од 15. 

децембра 2017. до 15. јануара 2018. 

године чинила изложба декоративне 

и примењене уметности народних 

стваралаштва, уметничких заната и домаће радиности из Русије и Србије. 
 

Бајка о цару Салтану 

Средином децембра 2017. године, у Србији је гостовала уметничка трупа „Забавно 

позориште“ из Москве. У просторијама новоотворене Руске међународне школе „Валентина 

Терешкова“ гледали смо представу по мотивима бајке А. С. Пушкина „Бајка о цару Салтану“. 

Уживали смо слушајући и гледајући руске уметнике и дружећи се са њима! По завршетку 

наступа, свако од нас добио је књигу штампану на руском језику - да читамо и учимо.  

Надамо се да ћемо једног дана и ми заиграти на истим даскама делећи свој доживљај 

Пушкиновог дела са публиком! 

Ана Јовановић II5 
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Непозната Русија 

Свечана додела награда победницима 

конкурса укрштеница „(Не)позната Русија“ 

одржана је 20. децембра 2017. у Руском 

дому. Конкурс посвећен Русији организује 

српско одељење Међународног фонда 

јединства православних народа и Пра-

вославни дечјији часопис „Светосавско 

звонце“ под покровитељством компаније 

„РЖД Интернешнл“. 

Ове године су ученици школа Србије 

и Балканског региона имали задатак да 

своја знања о руској култури и историји, 

традицији, обичајима, књижевности и 

православљу покажу кроз израду укрштенице. 

Међу награђенима су и ученици наше школе: Филип Олујућ VII1 - прва награда, 

Катарина Нецић V1 - друга награда, Екатерина Собољ VII1 - трећа награда. 

У забавном делу програма представљен је рад Руског клуба. Александра Мосуровић VII2 

одсвирала је на клавиру композицију Чајковског „Июнь“. Деца су глумила у одломку из 

представе „Бајка о мртвој царевни и седам витезова“ Александра Пушкина. Део у коме 

краљевић тражи своју невесту режирала је Оксана Нецић, костиме и декорацију урадила су 

деца уз помоћ родитеља. Мали глумци су говорили сав текст на руском. Нараторка је била 

Катарина Нецић, краљевић - Стефан Нецић, царица - Ивана Дрчелић, сунце - Александра 

Мосуровић, месец - Лазар Живојиновић, огледало - Лидија Михајловић, мала Јована Дрчелић 

играла је чак три улоге - вештицу, служавку и ветар, а Катарина Живојиновић је учествовала 

у завршном слављеничком плесу. 

Сви глумци су одлично савладали своје улоге и заслужили су бурне овације и узвике 

„Браво!“ из публике. Ученице другог разреда Ана Јованоћ, Ана Ћетковић, Катарина 

Живојиновић, Константина Обрадовић, Тара Распоповић и Дора Луковић отпевале су веселу 

песмицу „У добри пут“ из руског цртаног филма „Паровозик из Ромашково“. Након свега деца 

се послужила укусним кетерингом. 

Новогодишња представа 

Најактивнији чланови Руског клуба и ове године су били награђени за свој труд слатким 

пакетићима и позивницима на традициону новогодишњу представу у Руском дому у извођењу 

дечијег позоришта из новосадског Друштва руских сународника „Луч“. Представа је рађена 

по мотивама бајке „Новогодишњи доживљаји Маше и Витји“. Бајка је била приказана као 

филм малишанима из Руског клуба у школи, као и руски новогодишњи цртани филмови. Деца 

из старије групе су гледала „Снежну бајку“.  
 

Јулија Даниловић 
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Дора Мокрањац II5 
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Сарадња школске и јавне библиотеке 

Квиз у библиотеци 

У оквиру сарадње школске и јавне 

библиотеке за ученике другог разреда одржане 

су од 11. до 23. јануара 2018. радионице у 

Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ 

на Врачару. Ђацима су представљене квиз 

књиге Издавачке куће Enco Book, а затим је 

организовано квиз такмичење уживо и онлајн у 

ком су деца стицала нова знања из опште 

културе. Свако одељење је добило и једну квиз 

књигу на поклон.  

Део дружења је била и промоција 

постигнућа ученика, представљени су њихови 

литерарни и ликови радови на тему Нове 

године и Божића, који су настали за време 

новогодишњег распуста. Цртежи су постављени 

на пано у Библиотеци и направљена је мала 

изложба. Неколико ученика је читало своје 

саставе. Деца су добила много похвала за 

радове од библиотекара и учитељице.  

Библиотекарке Библиотеке града Београда су говориле о програму за подстцање 

читања „Читам, па шта?“ и позвале ђаке да учествују у њему. 

Ученици свих одељења су рекли да им се радионица допала, да су се играли и нешто 

ново научили кроз квиз и имали су прилику да покажу како лепо пишу и цртају. Домаћини су 

позвали ђаке да наставе дружење и у другом полугодишту. 
 

Слађана Галушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празници 
 

Моји омиљени празници су Нова година и Божић. Волим када за Нову годину 

падне снег па могу да се санкам и грудвам. Радујем се поклонима испод јелке, посебно 

књигама које волим да читам. Желела бих да макар једном видим Деда Мраза како 

доноси поклон. Знам да је то немогуће, јер он долази кад деца заспу. 

Пошто је мојој мами рођендан последњег дана у години, тата и ја заједно идемо у 

град да јој купимо поклон. Сваке године купимо и јелку са бусеном, коју после 

празника засадимо на плацу у Сурдуку. У шали их зовемо – Анине јелке. 

У новогодишњој ноћи правим колаче, гледам филмове и палим прскалице. 

За Божић идемо код мамине другарице на ручак. Окупља се њена породица и има 

и много деце са којом волим да се играм. 

Оно што је добро код ових празника је што тада моји родитељи не раде, па су са 

мном и угађају ми по цео дан. 
 

Ана Кремер II4 



 Маштарије 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празници 
 

У мом дому се прослављају католички Божић, Нова година и православни 

Божић. Прво окитимо јелку различитим украсима и лампицама. За католички Божић 

бака направи ручак и воћни колач. За дочек Нове године имамо свечану вечеру, а 

онда сви отварамо поклоне, слушамо музику и забављамо се. 

Пред православни Божић идемо код баке и деке у Остружницу. Тамо ломимо 

хлепчиће и гледамо ко је добио новчић. Једемо суво воће, мед и колаче. Следећег 

дана отварамо поклоне.  

Волим празнике у мом дому и сваке године им се много радујем. 

 
Катја Јанић II4 

Божић 

 

Божић је највеселији празник за мене, тада славимо рођење Исуса Христ. Тада 

се поздрављамо: „Христос се роди!“ и одговарамо: „Ваистину се роди!“. На бадњи 

дан у кућу уносимо бадњак као симбол здравља, среће и мира. На сто стављамо суво 

и коштуњаво воће, које волим да распоредим у лепе чинијице. 

За Божић идемо код баке на ручак. Тада се спрема чесница са новчићем, 

печеница, сир, кајмак, црно вино за одрасле и сок за децу. Ко пронађе новчић у 

чесници, верује се да ће бити срећан целе године. Десило се да ја проналазим 

новчић последње три године.  

Кад је Божић, сви у мојој породици обуку нешто црвено за срећу. Традиција је и 

да мама и тата направе албум са сликама моје млађе сестре и мене за деку, баку и 

тетку, којима се они много радују. 

Волим Божић, јер смо тада сви заједно и размењујемо поклоне. 

 

Ксенија Мујовић II2 
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Нова година 

 

Празнике сам провео код баке и деке у Бијељини. За новогодишњу ноћ сам био са 

секом и рођацима, слушали смо музику и палили ватромет. 

Божићне празнике сам провео са породицом. У 5 сати ујутру отишли смо у цркву и 

онда сам се причестио. После тога смо имали божићни доручак уз песму и весеље.  

За празнични распуст сам се дивно провео. 
 

Растко Марјановић II5 

Празници 

 

За дан дочека Нове године моја породица и ја смо отишли да се шетамо, а на 

главама смо носили Деда Мразове капице. Град је био лепо окићен па смо се 

фотографисали поред украса и јелке.  

Кад смо се вратили кући, дошли су нам гости. Гледали смо ватромет и ђускали уз 

музику. Ујутру смо сестра и ја отварале поклоне које нам је донео Деда Мраз. 

Поподне смо провели напољу на Тргу отвореног срца, на Врачару. Тамо је било много 

мојих другара. 

Убразо је стигло и Бадње вече. Испоштовали смо све обичаје, а мени је 

најзанимљивије било пијукјање и тражење слаткиша у слами. За Божић сам устала 

рано да помогнем мами у спремању чеснице. Целог дана смо били лепо расположени. 

Мислила сам да ће ми на распусту бити досадно, а онда се испоставило да сам се 

баш лепо провела.  
 

Зариа Митровић II3 

 

Ксенија Мујовић II2 Ксенија Мујовић II2 
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Константина Обрадовић II2 

Константина Обрадовић II2 
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Емилија Љутица II4 

Ања Дрецун II2 Лена Тодоровић II2 
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Нова година 
 

За Нову годину сам била са мамом, 

татом и братом код другарице Саре на 

дочеку који је њена породица 

организовала. Све је било окићено 

лампицама, куглама, звездицама и 

сијалицама којима је у свакој соби 

исписано „Срећна Нова година“. 

Одрасли су слушали музику, 

играли и певали док су деца у другој 

соби играла друштвене игре, као на 

пример „Покажи свој таленат“, која је 

моја омиљена.  

Кад се приближила поноћ, сви смо 

се окупили у дневној соби. Маме и деца 

су заиграли коло, а очеви су тапшали. 

Дочекали смо 2018. срећни и радосни. 

Ово је био мој први дочек у 

друштву ван куће. Било је забавно и 

волела бих да тако буде сваке године. 

 
Маја Ђуровић II3 

Нова година 
 

Сваке године 31. децембра испраћамо стару и дочекујемо нову годину. Ову 2018. 

дочекала сам са мамом, тетком и кучетом Рашом. 

Прво смо мама и ја спремиле све ђаконије за вечеру и окупале Рашу. Онда је 

дошла тетка и донела поклон за мене коме сам се ја веома обрадовала. Слушале смо 

музику, причале, играле се са Рашом и јеле. У поноћ смо честитале једна другој Нову 

годину и отишле на спавање. 

Уна Силађев II5 

Марија Ђурић II2 
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Прича и филм 

Као део сарадње школе и локалне 

заједнице, за ученике III1 организовани су 

часови у Библиотеци града Београда, 

одељењу „Растко“ на Врачару 18. јануара 

2018. године – радионица Од приче до филма. 

То је наставак активности које су 

реализоване у школи у сарадњи наставнице 

Бранкице Виторовић и библиотекарке Слађане 

Галушка. Библиотекарка је направила 

драматизацију народне приче Свети Сава даје 

деци четири ока, а ученици III1 су учили по 

улогама текст и илустровали га на часовима 

српског језика и ликовне културе. 

У Библиотеци „Растко“ ђаке су дочекале 

библиотекарке Виолета Ђорђевић, Драгана 

Радуловић и Биљана Петровић. После 

упознавања, деца су погледала неколико 

кратких филмова у којима су представљене 

различите приче кроз дечије приповедање и 

цртеже. 

Затим су трећаци говорили своју причу, 

а библиотекарке су их снимиле. Уследила је 

ликовна радионица: подељени у шест група 

ученици су правили колаже – илустрације 

драмског текста. Помагале су им 

библиотекарке и наставница.   

Од аудио записа и дечијих ликовних 

радова настао је филмић који је постављен на 

YouTube, https://youtu.be/7_eRuYlhxNw. 

У разговору на крају часа деца су рекла 

да им се много допала радионица јер су 

глумили, смишљали како да представе причу 

и забављали се. Библиотекарке и наставница 

су похвалиле њихово глумачко умеће и 

креативност у ликовном изражавању. 

Деца су казала и да би волела да се организује још једна радионица и договор је да 

смисле неку своју причу и у Библиотеци заједно направимо још један филм. 
 

Слађана Галушка 

https://youtu.be/7_eRuYlhxNw
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Радионица „Приказ књиге“ 

У Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару одржана је 29. јануара 

2018. радионица за ученике V5 наше школе на тему „Приказ књиге“. 

Она је организована као наставак активности реализованих у школи. О писању приказа 

ђаци су учили током децембра 2017. и јануара 2018. на часовима српског језика и на 

часовима библиотекара. Упознати су и са програмом пројеката за подстицање читања 

„Читам, па шта?“ и „Оштро Перце“, читали су дела из програма и почели да раде задатке - 

приказе и илустрације. 

Радионица је започела разговором о библиотеци, књигама и читању. Библиотекарке 

Библиотеке града Београда Драгана Радуловић и Биљана Петровић су представиле рад 

дечијег одељења „Растко“, а затим говориле о романима из пројекта „Читам, па шта?“, 

елементима приказа и најчешћим грешкама које деца праве у приказивању књижевног дела. 

 

У другом делу наставница Драгана Јањић и школска библиотекарка Слађана Галушка су 

рекле да су ђаци читали роман „Хајдуци“ и да је неколико њих кроз тимски рад (у школској 

библиотеци) израдило и приказ и илустрацију романа. Једна ученица је прочитала приказ, 

који је у дискусији оцењен као добар, а ђаци су додали и да је права препорука за читање и 

они који још нису читали овај роман, сада су пожелели да га прочитају.   

Трећи део радионице протекао је у казивању ученика о књигама које читају, о томе 

зашто им се свиђају и зашто не и које би 

делове изменили, каква осећања 

изазивају у њима и како им је жао када 

се заврши нека занимљива књига која би 

волели да дуже читају. Наставница и 

библиотекарке су похвалиле креативност 

ђака и дале им задатак да осмисле 

наставак својих омиљених књижевних 

дела и напишу их у форми кратке приче. 

Те ће текстове читати на часовима у 

школи, а потом и на новој радионици у 

Библиотеци.  

На крају часа деца су закључила да 

је читање књига забавно, као и разговор 

о њима, и да ће чешће долазити у градску 

библиотеку и пронаћи нове књиге за 

читање. 
 

Слађана Галушка 
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Путовање кроз време 

Одељењски пројекат „Путовање кроз 

време“ реализовала је наставница Катарина 

Миличић са ученицима IV4 од новембра 

2017. до краја јануара 2018.  

Тема „Прошлост Србије“ обрађена је 

кроз интердисциплинарну наставу, ђаци су 

о њој разговарали кроз повезивање 

садржаја више предмета: природа и 

друштво, српски језик, ликовна и музичка 

култура, математика, грађанско васпитање 

и веронаука, слободне активности, физичко 

васпитање. Остварена је сарадња са 

вероучитељем Предрагом Младеновићем 

кроз заједнички час грађанског васпитања 

и веронауке на тему „Србија у доба 

Немањића“ и са наставником историје 

Владом Маријаном који је одржао час 

природе и друштва у вези са Првим и 

Другим српским устанком. Наставница 

француског језика Оливера Филиповић је 

пред ученицима IV2 и IV4 одржала час са 

ученицима V1 и VII3 на тему „Француско-

српске везе у Првом и Другом светском 

рату“ чиме је, такође, успостављена 

корелација са активностима пројекта. 

Пројекат је допринео да ученици сагледају једну тему из различитих углова, да читају 

различите књиге и о њима разговарају са друговима и да покажу креативност у изради 

ликовних радова. Оно што је новина у раду је израда паметних фасцикли, као дечијег 

портфолија. Ученици су задатке у вези са догађајима из прошлости Србије радили 

самостално: на основу лекција из уџбеника и додатних садржаја које су проналазили, они су 

направили своје лекције. О животу владара из породице Немањића правили су паное 

подељени у групе. Градиво су утврђивали кроз израду игрица у групама и самостално и тада 

су настали кругови знања и бројне варијанте игре „Не љути се, човече!“ у вези са догађајима 

из прошлости Србије. 
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Целокупни ток и продукте пројекта ђаци IV4 су представили ученицима IV1, IV2 и IV3 на 

угледном часу из природе и друштва одржаном 22. јануара 2018. Један час је одржан у 

свечаној сали - уз причу, глуму и квиз ђаци су утврђивали градиво наставне теме „Прошлост 

Србије“. Други час је одржан у учионици IV4 - ученици осталих одељења су се упознали са 

наставним материјалима насталим током пројекта: паметне фасцикле, панои, ликовни 

радови, лутке, кругови знања, а затим су играли игру „Кругови знања“. 

У организацији и реализацији часа учествовала је, поред наставнице Катарине 

Миличић, и билиотекарка Слађана Галушка. 

Ученици IV4 су у вредновању пројекта казали да им се пројекат свиђа, јер су учили 

градиво на другачији начин него до сада, повезали су садржаје из различитих области и 

предмета, било је и забавно и поучно. Најинтересантније је било када су по групама радили 

задатке, јер су размењивали идеје и заједно правили пано, лутке, илустрације. У активности 

пројекта су се укључили и родитељи – они су им помагали да пронађу потребне информације 

и фотографије на интернету и да израде наставна средстава за поједине часове. У школи је 

посебно било занимљиво када су играли игру „Не љути се човече!“ јер су се такмичили ко ће 

пре стићи до циља, а морали су да знају тачне одговоре на питања вође групе. 

Ученици осталих одељења су оценили часове као веома успешне. Допало им се што је 

било и глуме и песама, научили су нешто ново и то знање применили у квизу. Своја знања су 

проверили и током другог часа кад су играли занимљиве игрице. 

Наставници су похвалили целокупни пројекат и угледни час који је допринео бољој 

сарадњи међу ђацима и наставницима и важан је као део размене искустава, тј. 

представљања примера добре праксе. 
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Угледни час за родитеље 

Пројекат „Путовање кроз време“ 

представљен је и родитељима и 

другим члановима породица ученика 

на посебном угледном часу, одржаном 

30. јануара 2018. у свечаној сали 

школе. 

Деца су провела публику кроз 

ток пројекта и градиво у вези са 

темом „Прошлост Србије“, а онда су 

родитељи одговарали на питања у 

игри „Погоди ко сам“ и у квизу знања.  

Уследило је изненађење – деца 

су позвала родитеље да им се 

придруже у плесу уз мелодију песме 

„Ово је Србија“ и свечана сала је на 

кратко постала плесна дворана.  

У другом делу часа наставница 

Катарина Миличић је поделила књижице и похвалила ученике за одличан успех целог 

одељења. 

У разговору на крају дружења родитељи су рекли да је час био фантастичан, занимљив 

и поучан, да су обновили знања из историје и успешно одговорили на сва постављена 

питања и наградили су ђаке и наставницу великим аплаузом. 

Наставница је најавила нови пројекат за друго полугодиште који ће бити посвећен 

књигама, читању и развијању креативности кроз израду приказа и илустрација, бајки и 

сликовница. 
 

Катарина Миличић и Слађана Галушка 
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Свети Сава 

Светосавски турнир 

Светосавски турнир у бадминтону 

одржан је у нашој школи 25. јануара 2018. 

Учествовали су ученици четири основне 

школе наше општине. Такмичење се 

одвијало у више категорија, а у публици су 

били ђаци наше школе, који су бодрили 

играче и навијали за своје фаворите. 

Мечеви су протекли у фер плеј игри. 

Ученици наше школе су остварили одличне 

резултате: Екатарина Собољ VII1 – прво 

место у женском синглу, Лука Јованов VIII2 

– друго место у мушком синглу, Лука Оро и 

Петар Јањанин VII1 – друго место у мушком 

дублу, Нина Раичевић и Тара Бојовић VI3 – 

треће место у женском синглу. 

Награде најбољима уручио је 

директор наше школе Михајло Ракоњац. 
 

Слађана Томић 

Дан Светог саве 

Велики православни српски празник 

посвећен Светом Сави прослављен је 

бројним активностима 27. јануара 2018. 

године. Ученици наше школе су ујутру 

присуствовали литургији у Храму Светог 

Саве на Врачару. 

Након тога, у школи су одељенске 

старешине одржале часове на којима се 

говорило о животу и делу првог српског 

просветитеља. Посебно је свечано било у 

учионицама млађих разреда где су деца и 

њихови родитељи заједно обележили 

школску славу. Ученици су извели 

пригодне програме – певали су Химну 

Светом Сави и говорили текстове о Светом 

Сави. Пресечен је колач и сви су се 

послужили житом.  

И у учионици I5 је било свечано и 

весело. Учитељица Гордана Бакић и ђаци 

су ломили колач, а затим су заједно са 

родитељима уз песме и приче о Светом 

Сави прославили школску славу. 
 

Слађана Галушка 

Заједнички час 

На дан Светог Саве, 27. јануара 2018. 

године, ученици одељења I3 и V3 са 

учитељицама Снежаном Ђуричковић и 

Мајом Ристић и одељењским старешином 

Војиславом Калезићем, окупили су се да 

заједно обележе радостан празник - 

школску славу. 

Свечаном часу су присуствовали и 

чланови породица ученика првог разреда. 

Део славља је била представа у којој су 

прваци показали својим најближима 

напредак постигнут са учитељицама.  

Уследило је сечење славског колача 

којим је указана почаст Светом Сави и 

представљени славски обичаји. 

На Савиндан, у учионици I3, могла се 

осетити истинска славска атмосфера у 

којој су уживали сви присутни. 
 

Ана Голубовић 
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Светосавска приредба  

Приликом организовања приредби 

трудимо се да увек у потпуности заокупимо 

пажњу наших гостију, наставника и 

ученика. Ове године, чини се, били смо 

сасвим успешни. 

Светосавску свечану приредбу, 27. 

јануара 2018. године, након обреда 

ломљења колача и поучне беседе 

свештеника, отворили су ученици изводећи 

„Химну Светом Сави“. Директор школе, 

Михајло Ракоњац, поздравио је присутне и 

честитао школску славу.  

Програм је обухватао неколико 

тачака у чијој реализацији су учествовали: 

наставник музичке културе мр Биљана 

Буловић Марић, наставници српског језика 

– мр Маја Анђелковић Шегуљев, Ана 

Стојановић, Драгана Јањић и наставник 

руског језика Наталија Лончар.  

Музички део приредбе организовала 

је мр Биљана Буловић Марић. Ученици су 

отпевали неколико песама: „На Светога 

Саву“, „Растку Светом Сави рецимо хвала“, 

„Мала светосавска молитва“, „Свети Сава 

на Голготи“, „Ово је Србија“ и „То је била 

школска слава“. Приликом извођења песме 

„Мала светсавска молитва“ ученица Тара 

Лабан је наступила као солиста, чиме је 

ова песма добила посебну ноту. 

О значају Светог Саве као 

државотворца, биографа, дипломате и 

учитеља говорила је ученица Катарина 

Пајић VI2 у литерарном раду „Свети Сава 

своме роду“, чији је аутор ученица Вања 

Јовић VII1. Тиме нас је изнова вратила на 

Светог Саву као централну личност наше 

културе и историје. 

 

На приредби смо имали прилику да 

уживамо и у песми „Свети Сава“ Војислава 

Илића коју је представила Ана Мацура V3, 

осећајући притом искрену и чисту жељу 

Светог Саве за одласком у духовни живот. 

Велику пажњу гледалаца заокупили 

су ученици VII2 који су извели кратку 

представу „Узми све што Бог ти пружа“: 

Анђела Стевовић у улози приповедача, 

Лука Обрадовић и Ђорђе Милић у улози 

монаха и Михаило Матовић у улози Растка 

Немањића. Ученици су се потрудили да 

нам веродостојно прикажу искушења на 

која је наилазио млади Растко, али и да 

нам докажу како је његов одабир ипак 

срећа душе, а не срећа тела.  

У име српско-руских веза, то јест у 

знак сећања на руског монаха који је 

Растка Немањића упутио у манастир 

Пантелејмон, ученица Катарина Нецић V1 

је отпевала руску народну песму и својим 

умилним гласом освојила велику пажњу 

публике. 

Светосавска приредба завршена је 

мишљу о љубави: ученица Нина Лемић 

VII3. изговорила је „Прву посланицу 

апостола Павла Коринћанима“, подсе-

ћајући нас на три најважнија начела: наду, 

веру и надасве љубав.  

Захваљујемо свим наставницима и 

ученицима који су учествовали у органи-

зовању школске славе, а до идуће године 

остајмо са порукама које нам Свети Сава 

шаље: хуманост, разумевање, праведност 

према себи и другима. 

 

Ана Стојановић 
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Литерарни и ликовни радови 

Ученици наше школе су у јануара 

2018. учествовали на ликовном такмичењу 

„Живот и дело Светог Саве“, које органи-

зује удружење Пријатељи деце Врачара.  

У категорији млађих разреда Ана 

Дрецун II2 освојила је трећу награду, Дуња 

Бараћ III3 - похвалу, а рад Невене 

Радиновић I5 биће изложен на изложби 

најбољих радова.  

 

У категорији старијих разреда радови 

Теодоре Тодоровић VIII3, Кристине Дивац 

V2 и Анастасије Спасић VIII3 биће изложени 

на изложби најбољих радова.  
Поводом обележавања Дана Светог 

Саве ученици шестог и седмог разреда 

писали су саставе на тему „Свети Сава 

своме роду“.  

У школском листу представљамо 

најуспешније литерарне и ликовне радове. 

Свети Сава своме роду 

Српски роде, 

Најважније је да будете добри и поштени људи. Немојте мислити да је раскош и 

богатство важно. 

Верујте у Бога и нађите се сваком човеку у невољи. Волите се међусобно. Чувајте 

српску државу од непријатеља и будите сложни. Учите своју децу да је школа важна и да сви 

треба да знају да читају и пишу. Научите их да је знање начин да сваки човек напредује. 

Слава није важна. Важно је да сте несебични и племенити. Ширите љубав међу собом, а не 

свађе и непријатељство. Стално учите да сазнајете нешто ново. Тако ће српски народ моћи 

да напредује, и само тако српска држава може бити јака. Ако будете такви, и други народи 

ће желети да сарађују са вама. 

Своју децу научите да воле своју породицу, али и да поштују људе око себе. Учите их 

да буду вредни. Реците им да је важно да се школују, јер ће тако живети боље. Нека ваша 

деца и њихова деца буду скромна. 

Српски роде, помажите једни другима. Будите поштени и учени људи. Ширите љубав 

према Богу, али и према сваком човеку. Ако тако урадите, живећете у љубави и слози. 

Ваш Свети Сава 

Вања Јовић VII1 

Теодора Тодоровић VIII3 Кристина Дивац V2 
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Свети Сава своме роду 

Свети Сава (око 1175-1236.) 

Запливајмо ореолом Светог Саве.  

Српски принц и својевољни сиромах. Монах, први међу једнакима и последњи међу 

првима, игуман манастира Студеница. Књижевник пише духом и телом, пером по папиру, а 

мислима по вечности. Дипломата путује светом носећи пуноћу српског имена од Истока до 

Запада, а враћа се са ризницом мудрости, спознања и сазнања, на заоставштину отаџбини. 

Рођен је као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање. 

Отац му дарује двор са свим својим сјајем. Прозрео је Сава његову пролазност. Са 17 

година разум и дух су се сјединили у одлуку да оде на Свету Гору, замонаши се по имену 

монашком Сава. Тада је већ сигуран да је земаљско пролазно, трулежно, а небеско вечно и 

трајно и најдра-гоценије једном народу.  

О томе најбоље говори песма Војислава Илића „Свети Сава”:  

„Седи оци, калуђери, отвор'те ми тешка врата. 

Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге, 

клонуло је моје тело, уморне су моје ноге. 

Ал' је крепка воља моја, сто ме ноћас вама води, 

да посветим живот роду, отадзбини и слободи. 

Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру, 

и сад ево светлост тражим у скромноме манастиру.” 

Прихвата смирено монашку заједницу, пости, моли се Богу, време проводи у самоћи, 

издиже свој дух изнад тела. Тако је успео да осети топлину светлости која је обасјавала пут 

који је изабрао.  

На Свету Гору Растко је отишао већ писмен и упознат са делима ранохри-шћанске, 

византијске и старословенске књижевности. Не зна се поуздано у ком манастиру се Растко 

замонашио, али се сматра да је то руски манастир Светог Пантелејмона или грчки манастир 

Ватопед. 

Пригрлио је снажно и искрено Свету 

Гору. Отац шаље велике своте новца које 

он дели сиромашнима и онима којима је 

потребно. Говори право и праведно, 

полазећи од себе и прво показујући дела 

своја. Молитву је преточио у време. 

Постаје велики просветитељ и снажни 

родољуб. После духовног сазревања 

осетио је потребу да се мора и радити и 

градити и да се Срби морају окупљати у 

задужбинама које ће се уздизати ка небу, 

а њихов дух да се са неба види. 

Сава је убедио Васељенског 

патријарха и цара у Никеји да одобре 

аутокефалност (самосталност) српске 

цркве. Именован је за првог архиепископа 

Србије. „Нити користи исправност живота 

без праве и просвећене вере у Бога, нити 

нас право исповедање вере без добрих 

дела може извести пред Господа, него 

треба имати обоје“, говорио је Сава. 

Пукао је пешчани сат. А свако зрно 

из њега пало је као неимар времена које 

долази. Обнавља и подиже цркве по 

Србији. Надахнут духом Светим управља 

живописањем Богородичине цркве у 

Студеници, рађа се из запуштених ливада 

Жички манастир и црква Светих апостола 

у Пећи. Уздиже се Милешева.  

Православно лице окреће се новом времену исконске светлости, Сава брани приношење 

крвних жртава и поставља основ за прослављање Крсног имена (славе). 

Анастасија Спасић VIII3 
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Чврсто је приглио неимаре Хиландара, ктитор је три светогорска манастира. Путујући 

дарује манастире у Цариграду и Солуну и далекој Палестини, стварајући тако нераскидиву и 

вечну духовну везу српског рода и светског православља. У граду над градовима, светом 

Јерусалиму, пало је неимарско зрно песка времена и изградише се конаци српским монасима, 

а на Сионском брду засија манастир.  

Непрекидно молитвама и делима сећа се болесних и слабих, те успева да оснује прву 

болницу на подручју српске државе 1209. године.  

Захваљујући његовим делима, српско православље се често зове светосавље.  

Неке од мудрости Светог Саве су:  

„Волимо да ви свагда имате мир и љубав један према другоме, и уместо гнева научите 

се: „Благослови и опрости, брате!.“  

„Нека се повинује новодошавши ономе који је пре дошао, неписмени писменоме, неуки 

образованоме и млађи старијем.“  

Сава српском роду оставља духовну и материјалну библиотеку. Његова најзначајнија 

писана дела су „Житије Светог Симеона“, „Карејски типик“, „Хиландарски типик“ и 

„Студенички типик“, као и „Законоправило“. 

У Србији и Републици Српској се дан његове смрти (27. јануар по новом календару) – 

Савиндан, прославља као Дан просвете.  

Замишљам дела Светог Саве као велико сунце. Ако то исто сунце затамним са свим 

задужбинама које нам је оставио и поново погледам у њега, видим да сија истим сјајем, 

можда још јаче, чистије и јасније. Због тога што нам је оставио нешто што је вечно и што нас 

недвосмислено упућује на јасан пут. Пут којим би његов народ требало да се креће заувек. 

На том путу су јасни путокази моралних вредности, од рођења па до смрти. Пут са тачно 

исписаним знаковима како проћи кроз све изазове разних времена, а остати и опстати 

морално чист са миром у себи и међу људима. 

Скоро да смо тек запливали, а испред нас се указује непрекидно пространство дела 

Светог Саве које ће пливајући ореолом Светог Саве откривати будуће генерације српског 

рода.  
 

Даница Арсенијевић VII1 
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Свети Сава своме роду 

Кроз целу српску историју било је 

мало људи који су оставили такав траг као 

што га је оставио је Свети Сава, светитељ, 

доброчинитељ, утемељитељ духовне 

историје Срба.  

Свети Сава је рођен као Растко 

Немањић 1169. године, најмлађи од три 

сина великог жупана Стефана Немање. Био 

је, како је негде записано, „нежна грана 

великог храста“, незаинтересован за живот 

на двору и овоземаљска блага.   

И као што је храст био свето дрво код 

старих Словена, тако је и млади Растко био 

и остао духовна светиња српског народа. 

Све што је радио, све чему је тежио, све 

што је говорио и писао, учинило је да је од 

нежне гране израсло велико и чврсто дрво 

мудрости и доброте коме време не може 

ништа. 

Поруке и поуке Светог Саве су као 

велике и моћне гране храста. Оне су ту да 

заштите, да усмере на прави пут, да 

подуче, да дају снагу, утеху, да пробуде 

веру. Оне су ту да нас подсете да кажемо 

себи и другима колико је велико оно што је 

Свети Сва учинио за све нас. Колико су 

важна дела нашег светитеља - школе, 

болнице, закони, али и његова и жеља и борба да победе слога, мир и братска љубав. 

Данас, вековима касније, ове поуке Светог Саве су можда важније него икада пре. Зато 

би сви требало да у себи пробудимо ту искру вере у праве и непролазне вредности. Да 

пронађемо границу мудрости и љубави коју нам је у наслеђе оставио наш велики светитељ и 

просветитељ. 
 

Уна Глигоријевић VI2 

Ирина Милановић VIII2 Дуња Бараћ III3 
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Представљамо 

За рубрику Представљамо Катарина 

Нецић пише о далеким градовима и држа-

вама и пореди живот у Москви и Београду, 

а Борис Ћирковић о сусрету са законима 

физике у свакодневном животу. 

Илустрације ових састава су ликовни 

радови на тему „Град“. Рад Еме Цмиља-

новић је освојио другу награду на конкур-

су „Мотив 2017“ Центра за образовање и 

културу „Божидарац - 1947“. 

 

Русија, Србија и авантура 

Зовем се Катарина. Рођена сам у Београду, а онда се моја породица преселила у Русију 

у Санкт Петербург, па затим у Москву. Моја мама је Рускиња и са њом разговарам на руском, 

а мој тата је Србин и са њим причам на српском језику. Мој брат је две године млађи од мене 

и нас двоје увек причамо на руском, јер нам је то матерњи језик. 

У Москви сам ишла у вртић и у школу. Кад сам имала десет година, тата је добио посао 

у Турској па смо отпутовали тамо у зиму 2017. године, у град Дидим, на обали Егејског мора. 

То је мали град и тамо има школа само на турском језику, па су ме родитељи уписали у Руску 

средњу школу у Београду, која је и основна и средња и у њој се учи на руском језику. Брат и 

ја смо учили код куће у Турској, а једном месечно смо одлазили у Београд да полажемо 

испите. Град Дидим је туристичко место и зими је скоро празно, па кад изађеш да се шеташ, 

никог не сретнеш на улици. Али је добро што је топло и лети и зими. У близини се налази 

антички град, храм и пророчиште бога Аполона. Храм је веома интересантна грађевина са 

лепим високим стубовима. Не разумем како су људи некада правили такве зграде и 

постављали кров на стубове. Тамо сам видела како се некада одређивао узраст особе. У 

једном делу храма постоји отисак стопала и ако је твоје стопало мање, онда не смеш ићи 

даље, на пример у библиотеку где су деца била непожељна, па су тамо могли да уђу само 

одрасли. У тврђави постоји поток који је по потреби текао. Ако заповедник није желео да 

остали у тврђави чују шта он разговара са гостима, пустио би воду да тече. Док смо живели у 

Дидиму, обилазили смо обалу и видели и градове Милет, Бодрум и Ефес.  

Татин посао се завршио у априлу 2017. и тада смо дошли у Београд. Раније сам сваке 

године овде проводила распусте и била сам са баком и деком. Увек сам се радовалу доласку 

у Београд, јер је овде топло и увек је било нешто ново што треба да упознам. 

Нина Мандић V3 
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Онда су моји родитељи одлучили да мене и брата упишу у Основну школу „Свети Сава“ 

и ја сам од 1. септембра ученик V1. Татини другари су предложили ову школу и рекли да су 

ту деца културна, а наставници добри. Сада знам да је то стварно тако. 

Кад сам дошла у разред, чинило ми се да сви гледају у мене. То што сам нова и говорим 

руски - то је свима било необично.  

Одмах сам приметила разлику између школе у Москви и Београду. Овде ђаци подижу 

два прста кад желе да нешто кажу, а у Русији целу шаку. На одмору деца излазе у двориште, 

а у Русији - не. Тамо је много хладније и зима траје дуго. Већ у септембру је око 0 степени, а 

у октобру пада снег. Ако хоћеш да изађеш, мораш да се добро обучеш: хулахопке, 

специјалне дебље панталоне и вуном постављене чизме, џемпер и јакну. На главу ставиш 

две капе, једну тању и другу дебљу, а на руке рукавице које се не мокре кад се играш у 

снегу. У том спремању прође одмор. 

Моја бивша школа је у великој згради на четири спрата и у њој су деца од 1. до 11. 

разреда. Двориште је веома мало и у њему нема места за игру. Школски предмети су исти, 

једино што тамо уместо грађанског васпитања и веронауке постоји један предмет. Од првог 

разреда смо имали техничко и учили смо да рукама правимо разне ствари. Енглески се учи 

као први страни језик, а од петог разреда и кинески. У школу и из школе деца не иду сама, 

увек их неко доводи и одводи.  

У Москви нисам имала много другара, а овде ми се допао цео разред и добро сам се 

уклопила. Упознала сам ново друштво и имам много другарица. После школе кад урадим 

домаћи, са њима идем у шетњу. Да сам сада у Москви, то не бих могла. Опасно је за децу да 

сама излазе напољу, а зими је дан веома кратак и рано пада мрак и онда нико не излази. 

Другачије се живи тамо, брже, сви негде журе и касне. 

Сада живим у Београду и понекад ми је жао што сам отишла из Москве, јер су тамо 

остали неки мени драги људи. 

Лана Делић VII3 



32 Маштарије 
 

Москва 

Москва је велики град, има скоро 12 милиона становника. Има и свој подземни део – 

метро. Чини га 449 km пруге, 13 линија и 207 станица од којих су 44 признате као објекти 

културне баштине. Сваког дана метроом се превезе 9 милиона путника. Москва се налази на 

терену где има много подземних вода, па су градитељи смислили решење да метро граде на 

дубини од око 80 метара. За време Другог светског рата метро се показао и као добро 

склониште. Моје омиљене станице су Кијевска, која је изграђена 1937. и прва је имала 

националне мотиве на зидовима, и Комсомолска, изграђена педесетих година прошлог века и 

украшена мозаицима са темама из руске историје. Кад смо ишли у центар града, обично смо 

путовали до ових станица. Оне су веома осветљене, на високим зидовима су мозаици и 

витражи у веома јарким бојама. Станица Мајаковска, изграђена 1938. године, позната је у 

свету архитектуре зато што се у њој налази 35 мозаика сликара Александра Дејнека који су 

илустрације песама Владимира Мајаковског. 
 

Санкт Петербург 

У Санкт Петербургу смо живели када сам била беба, а прошле године сам са 

родитељима провела недељу дана у том граду. Била сам одушевљена његовом лепотом. 

Изграђен је на делти реке Неве и има много рукаваца и канала и 42 острва. Град је познат по 

музејима, црквма и разним културно-историјским споменицима, као што су Ермитаж, 

Петропавловска тврђава, Црква Спаса на крви.  

Невски булевар је главна и најпознатија улица у којој се налазе познате продавнице и 

најскупљи апартмани у граду. Ишли смо у Петропавловску тврђаву и унутра је било као да 

смо у средњем веку. Одједном се чуо заглушујући звук – пуцањ из пушке, толико гласан да 

смо се уплашили. Било је подне и тим пуцњем се означава 12 сати, а због одјека звук је 

веома јак. После смо били у музеју и видели како се некад облачио витез и како је изгледала 

тамница. Возили смо се бродом по реци и разгледали дивне старе зграде из 18. века и 

пролазили испод мостова који су још једна занимљивост града. Дању преко њих пролазе 

аутомобили, а сваке ноћи у 1.55 они се отварају да пропусте бродове. Туристи стоје поред 

мостова и чекају да се крила подигну и онда направе лепе фотографије. Зими се река заледи 

и бродови тада не пролазе. Одсели смо у хотелу у ком живи и мачак Оскар. Он је маскота 

хотела и слободно се шета по ходницима и улази у собе ако га гости позову. Он није расни 

мачак, али је веома умиљат и весео. Мој брат и ја смо га хранили и играли се са њим. 

Дозволио је и да га мазимо. Био је то веома леп излет. 
 

Ташкент, Узбекистан 

Моја друга бака, мамина мама, тетка Света и сестра од тетке Кристина живе у Ташкенту 

у држави која се зове Република Узбекистан и налази се у Централној Азији. Узбекистан је 

бивша совјетска република, па је Ташкент многонационални град у коме живе Узбеци, Руси, 

Корејанци, Казаси Немци, Татари, итд. По територији град је велики као Београд, али има 

већи број становника, више од 3 милиона. Има топлу климу, температура је лети од 35О до 

40О. То је оаза у степи и има много зеленила. Уоквирен је степом и обронцима планског 

ланца Тјен Шана који се виде из града.  

Кад одемо у Ташкент, ми обилазимо рођаке: моја бака има браћу и сестре и неки од 

њих и њихове породице, такође, живе у Узбекистану. Забављамо се и шетњом по парковима 

и одласком у позориште и биоскоп. Моја тетка се дружи са једном познатом сликарком која је 

зове Гајане и она нам је поклонила две своје слике. Упознала сам њену ћерку и са њом се 

дружим кад одем у Ташкент, идемо заједно у шетњу и идем код ње у госте. 

Онда са Светом и Кристином путујемо по Узбекистану. Мени се свиђа градић Коканд 

зато што је тамо палата Худајар Кана, која је грађена у 19. веку, а сада је музеј. У палати 

има лепог ручно рађеног намештаја и много златног накита и новца. Мени су се посебно 

свиделе велике вазе које стоје испред улаза у палату, веома лепо украшене. 

Посетили смо и Фергану, градић који је 400 km далеко од Ташкента. Путовали смо 

колима и провели смо тамо један дан. У њему живи много Руса и могли смо са свима да 

причамо. Отишли смо у кафић који је чувен јер је некадашњи председник Узбекистана био 

његов чест гост. Јели смо лепјошке, хлеб у облику цвета, и шашлик – ражњиће и то пилеће, 

јер су они најукуснији. 

А кад обиђемо рођаке, сваког лета идемо на море, обично у Грчку, а били смо и на 

Крфу и Криту. Од малена путујем по Европи и Азији и упознајем различите државе, градове и 

људе. Понекад ми се чини да је мој живот – авантура. 
 

Катарина Нецић V1 
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Мој први сусрет са физиком 

Одувек су ме привлачила и 

будила у мени знатижељу дешавања у 

природи као што су: лет птице или 

авиона, пловидба бродом, путовања 

ракетама, пливање риба, кретње 

планета, састав галаксије, звезда, 

свега што нас окружује. Нисам ни 

знао да све те ствари проучава 

физика. 

Сама реч физика потиче од 

грчке речи „φύσις phusis“ што значи 

природа. Самим тим можемо 

заклучити да се ради о природној 

науци која проучава природу. Од 

давнина су се људи интересовали за 

свет који их окружује и у којем живе 

и покушавали на најразличитије 

начине да га схвате и опишу. Нисам ни слутио да ћу све то научити и сазнати из физике. Та 

помисао ме је одушевила. Једва сам чекао да сазнам како то ствари падају на земљу, зашто у 

свемиру нема ваздуха и гравитације, и још много тога. Фасцинирало ме је сазнање о 

гравитацији, са којом се свако од нас упозна још у најранијем детињству, због које остајемо 

на земљи и не летимо у ваздуху. 

Док сам био мали, волео сам да се играм лоптом. Увек ми је било занимљиво што се у 

једном тренутку лопта сама од себе заустави. Како сам бивао старији, моја радозналост је 

расла. Питао свог брата: „Зашто се то дешава?“. Он је одговорио да постоји сила трења која 

делује супротно од кретања моје лопте и да је она главни разлог због кога се лопта 

зауставила. Тада ми то није било баш најјасније и једва сам чекао да кренем у шести разред 

и учим о свету који ме окружује. 

Физика је веома занимљив предмет, један од мени најомиљенијих предмета у школи. 

 

Борис Ћирковић VI2 

Ема Цмиљановић VII2 

Лазар Јоксимовић VII2 
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Учимо стране језике 

Руски дечији културни клуб 

У рубрици Учимо стране језике школски лист 

доноси прилог о активностима Руског клуба од 

септембар до новембра 2017. Аутори текстова су и 

чланови клуба и њихови родитељи. 

Филм 

Радионица анимираног филма одржана је 13. 

септембра 2017. у сали СО МЈФЕПН, у оквиру којег ради Руски клуб ОШ „Свети Сава“. У њој 

су учествовала деца из клуба и деца из руске дијаспоре.  

Организатор је био оснивач кинофестивала руских дечијих филмова у Србије „Бајке 

детињства“ Филип Кудрјашов, аутор дечијех песама Сергеј Светлов, организатор пројекта 

„Мульт-мост Россия – Сербия“ Марија Лендова и аниматори из Новосибирска који су учили 

децу основама анимације.  

Деца су уз помоћ одраслих осмислила сценарио, нацртала су потребне елементе на 

папиру и исекла их да би у филму били покретни и након тога снимили свој цртаћ под 

називом „Кинопрогулка по Сербии“, што значи „Анимирано филмско путовање Србијом“. На 

крају вечери деца су добила на поклон од руских гостију књиге песама Сергеја Јесењина и 

слатке пакетиће. Ово је за децу био веома узбудљив и забавни догађај. Филм је постављен 

на YouTube каналу, на адреси https:// youtu.be/T1y09nJCFK4. 

Јулија Даниловић 

Излет 

У септембру 2017. учитељица Јулија Даниловић 

водила је нас другаре из Руског клуба и наше родитеље 

на излет у манастире Ваљевске парохије. Ишли смо 

аутобусом и Дора, Константина и ја смо седеле заједно. 

Пут до Ваљева је био забаван, било је лепо време па 

смо гледале природу кроз прозор аутобуса, играле смо 

се разних игара и мало претрале са грицкалицама. 

Наше прво одредиште је био Манастир Ћелије који 

се налази подно села Лелић, близу реке Градац. 

Манстир је најпознатији по томе што је у њему живео, а 

сада и почива Свети Ава Јустин Поповић. У малој Цркви 

посвећеној Светим Архангелима Михајлу и Гаврилу 

слушали смо предавање о историји Манастира. Онда је 

Отац Ненад Андрић очитао молитву за здравље и добар 

успех у школи. У манастирској продавници купила сам 

другарима крстиће, освештана уља и бројанице за успомену на овај леп излет. 

Повратак у аутобус је био изазов, јер смо морали пешке да се попнемо степеницама од 

Манастира до села Лелић који су удаљени преко 100 м висинске разлике, што је било као да 

се пењемо на зграду од 35 спратова, али нама кроз игру пењање није тешко пало. 

Следећа станица је био Манастир Лелић. Овај Манастир је подигао Свети Николај 

Велимировић, на имању својих родитеља, близу куће у којој је рођен. Он се сматра за једног 

од највећих православних светитеља у прошлом веку, а његове Свете Мошти су у Манастир 

Лелић пренесене из Америке и ту и данас почивају. Као и у Ћелијама, и у Лелићу смо 

слушали предавање о историји Манастира и Св. Оца Николаја.  

Неки родитељи су после у манастирској продавници купили мед, који производе монаси 

овог Манастира. Обишли смо и музеј Владике Николаја где смо видели његове списе, 

фотографије, као и ствари које је користио. Време до поласка смо провели у игри на 

прелепој пољани између Цркве и музеја. 

Пре повратка у Београд посетили смо и музејски комплекс Бранковина. На повратку 

кући већ смо били помало уморни, али време је брзо прошло уз игре и неизбежне 

грицкалице. Надам се да ћемо сваке године ићи са учитељицом Јулијом на неки овако леп 

излет. 

Тара Распоповић II1 
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Посета Бранковини 

После обиласка Манастира Ваљевске парохије посетили смо и музејски комплекс 

Бранковина. Село Бранковина се популарно везује за живот и рад Десанке Максимовић, 

међутим његов историјски значај је много шири, сеже чак у 18. век и неодвојиво је везан за 

породицу Ненадовић.  

Први утисак који се стиче кад се стигне у Бранковину је неуобичајен мир који влада 

тим давнашњим, али ипак живим простором. Уроњене у прелепи шумадијски пејзаж комплекс 

чине Црква Светих Аранђела, зграде старе и нове школе, зграда школске писарнице, вајат 

породице Ненадовић и реплика њихове куће, као и пет сачуваних собрашица, које се налазе 

у порти Цркве и које представљају веома интересантан пример народног градитељства, а 

чија је намена била да се за време црквених празника и сабора у њима породице окупљају, 

обедују и склањају од временских непогода. Наравно, нашим малишанима су собрашице 

биле веома интересантне, јер изгледају као минијатурне куће, па су чак успели да се увуку у 

неке од њих и да их истраже.  

Црква Светих Аранђела је подигнута 1830. године и задужбина је Проте Матеје 

Ненадовића. Грађена је у стилу барокних цркених грађевина, какве су у то време грађене у 

Војводини. Крај цркве је споменик ратницима ратова од 1912. до 1918. и група надгробних 

споменика фамилије Ненадовић. У порти цркве је сахрањена и Десанка Максимовић, чија је 

делатност посебно обележила детињство генерације нас родитеља деце из руског клуба.  

У школском дворишту налази се још један споменик народног неимарства, вајат 

Ненадовића. У њему је 1826. године рођен књижевник Љуба Ненадовић.  

Прва државна школа сазидана је 1836. године у Бранковини. То је масивна приземна 

грађевина правоугаоне основе сазидана у складу са народном градитељском традицијом и 

изгледа као нешто већа сеоска кућа. Ова стара школа се назива „Протина“ (ОШ „Прота 

Матеја Ненадовић“ Бранковина). Данас је у овој згради постављена музејска изложба 

посвећена развоју школства и просвете у то време. Посебно је занимљив реконструисани 

ентеријер школске зборнице и једне учионице с краја 19. века, са рукописним књигама, 

уџбеницима и училима, као и експериментална музејска радионица „Учионица кроз векове“. 

Ту су деца имала могућност да пробају да пишу и цртају пером и мастилом, као у време кад 

је Десанка била ђак у тим истим клупама. 

Нова школска зграда је подигнута 1894. године. У њој је учила песникиња Десанка 

Максимовић, а њен отац је био учитељ у тој школи. „Десанкина школа“ је обновљена 1985. 

Године и ту се налази стална изложбена поставка о животном и књижевном путу песникиње, 

по зидовима су исписани њени стихови, а на дисплејима се могу видети њена гостовања, 

слике, као и снимци рецитала. Иза ове школе је помоћна зграда, такође вредан примерак 

народног неимарства. Служила је као школска писарница. 

Било је веома дирљиво открити на овом месту у срцу Србије, окруженом и скривеном 

тихом и достојанственом храстовом шумом, сведоком тих дивних и тешких минулих времена,  

заборављени извор српске духовности, културе као и јуначке и слободарске историје нашег 

народа. На повратак кући пошли смо испуњени захвалношћу што смо били подсећени на 

постојање овог блага које живи у нама и нашој деци. 
 

Сандра Распоповић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1912
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Представа 

У октобру 2017. чланови Руског клуба су у Омладинском позоришту „Дадов“ гледали 

представу „Оливер Твист“. Прича је тужна, али, ипак, има срећан крај. Дечак Оливер Твист 

пролази кроз разне невоље. Глумац који га глуми је толико добар да је све изгледало као 

стварност. Радња се дешава у сиротишту, а на сцени има много глумаца – деце. Била сам 

одушевљена како мала деца глуме. Глумци су били толико добри да су сваку сцену чинили 

занимљивом и стварном. 

Уживала сам у представи са другарима из Руског клуба и наставницом Јулијом 

Даниловић. 

Aна Ћетковић II2 

Сајам 

На штанду Русије на 62. Београдском међународном сајму књига одржана је прва етапа 

националног петог међународног такми-

чења за казаоце „Жива класика“, 22. 

октобра 2017. Учествовала су руска и 

српска деца од 9 до 16 година која су 

говорила фрагменте из својих омиљених 

књига. Представљени су не само руски 

класици, већ и преведени српски 

аутори. Деца из Руског клуба ОШ „Света 

Сава“ су одушевила публику својим 

живописним уметничким наступом и 

освојила симпатију јавности.  

Овог пута су победила три ђака 

Средње општеобразовне школе при 

Амбасади Руске Федерације. Они који су 

учествовали и нису победили, моћи ће 

да учествују у другој фази овог 

такмичења у марту 2018. године. Сви победници ће у лето 2018. ићи у Артек у супер финале 

такмичења. Председник конкурса Марина Смирнова поделила је свим учесницима дипломе и 

сувенире. 

Фестивал у Москви 

Од 5. до 11. новембра 2017. у Москви је организовано финално такмичење VI 

Међународног фестивала руског језика „Знатоки России“. 
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Ученица петог разреда ОШ „Свети Сава“ и члан Руског клуба Лидија Михајловић 

пласирала се у финале у категорији „Душа России“ са сликом Храм Василия Блаженного. Она 

је са руководиоцем клуба Јулијом Даниловић боравила у Москви у хотелу „Измајлово“. Тамо 

је било деце и из других земаља света: Бугарске, Македоније, Данске, Италије, Турске, 

Естоније, Летоније, Литваније, Молдавије, Белорусије, Украјине, Јерменије, Казахстана, 

Таџекистана, Киргистана, па чак и Аустралије.  

Време је било лепо и сунчано, програм веома богат и занимљив за децу и одрасле. Деца 

су посетила Црвени трг, Музеј Кусково и Измаиловски Кремљ. Учествовала су у радионицама 

посвећеним руским народним занатима, правила луткице од крпица и осликавала медењаке. 

Наставници су посетили неколико московских школа и присуствовали радионицама. 

Изненађење је био боравак у Московском центру за квалитет образовања. Деца су се 

упознала са најновијим достигнућима у науци и техници, посетила дигитални планетаријум, 

пруствовала снимању епизоде научног програма са коришћењем зеленог екрана, проучавала 

природу са 3D наочарима, видела рад 3D штампача, пуцала из дигиталних пиштоља и 

пушака, управљала роботима и цртала 3D оловкамa. Не мање занимљива била је посета 

Мастерславу – забавном граду за децу, у којем су проучава разне занате и професије. У том 

граду је могуће и да деца и млади раде, зарађују „градски“ новац и троше га у бројним 

активностима у којима стичу знања и вештине из различитих области рада. 

Посебан догађај је посета позоришту. Деца су гледала комад Николаја Островског 

„Вукови и овце“ у театру Совјетске армије, а одрасли су уживали у представи Чехова под 

називом „Ах, венчање, венчање!“ у Малом театру.  

На крају боравка у завршном концерту су наступили сви учесници и показали своје 

традиционалне песме и игре, победници су добили дипломе, а сви учесници сертификате о 

учешћу. Деца и њихови руководиоци разменили су контакте како би наставили 

комуникацију. Ова недеља проведена у Москви била је веома узбудљива и забавна. 

 

Јулија Даниловић 
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Креативне радионице 

 

Ентузијасти из креативног центра „Творивсегда“ из Москве организовали су радионице 

за чланове Руског клуба 3 и 4. октобра. Прва радионица је одржана у школи „Свети Сава“ и 

посвећена је историјским плесовима.  

Уз музику из 18. и 19. века и помоћ 

руководиоца центра кореографа Викторије 

Шабашне деца су у паровима покушала да 

науче основне кораке и покрете полонезе, 

мазурке, полке, валцера. 

Девојчице су могле да виде, па чак и да 

пробају праве хаљине у стилу ампира и 

романтизма и тако се уживе у историјски 

период. 

Друга радионица је била посвећена 

сликању на дрвету. Одржана је у сали за 

конференције СО МЈФЈПН, у оквуру ког ради 

Руски клуб. Деца су осликавала древну руску 

дрвену играчку налик на српску чигру. 

Савладала су технологију осликавања 

акрилним бојама под надзором уметника 

центра Александре Макарове. 

Као и обично, на крају догађаја одржана 

је пријатељска чајанка у добром расположењу 

и са омиљеним руским слаткишима. 
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Пријатељи из креативног центра „Творивсегда“ из Москве поново су гостовали у Руском 

клубу ОШ „Свети Сава“ 15 и 16. новембра 2017. Ђацима млађих разреда су представили 

руски народни и традиционални плес. Деца су учила да играју плесове „Варењка“, 

„Чеботуха“ и „Подеграс“ уз пратњу руководиоца центра Викторије Шабашне.  

Ученици старијих разреда су имали радионицу осликавања мајица акрилнима бојама. 

Девојчице су сликале тради-ционалу руску народну играчку и најпопуларнији сувенир — 

матрешке, а дечаци ракету у знак сећања на првог руског космонаута. Прво је исцртана 

контура графитном оловком, а након тога четкицом умоченом у акрилну боју осликавао се 

облик. Уз малу помоћ одраслих на крају су настале креативне и индивидуалне мајице које ће 

носити само чланови руског клуба. 
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Дан Мајке 

У Руском центру за науку и 

културу „Руски дом“ у Београду 24. 

новембра 2017. одржан је свечани 

концерт у част Дана Мајке. То је 

празник који се слави сваке године 

последње недеље новембра у Русији 

од 1998. године ради очување 

традиције, неговања брижног односа 

према мајци и јачања традиционалних 

породичних вредности. Концерт је 

водила руководилац Руског дечијег 

клуба ОШ „Свети Сава“ Јулија 

Даниловић заједно са својим сином, 

што је указало тему празника. 

На концерту су, поред професионалних извођача, наступали и дечији ансамбли. Деца  

из Руског клуба су извела песму о мами и руску народну игру. Посебна пажња била је 

посвећена мајкама са троје и више деце које су од Руског дома добиле поклоне и дипломе за 

заслуге у васпитавању деце и очување породичних традиција. Међу њима су и две мајке 

деце из Руског клуба - Тијана Обрадовић, мајка Константине Обрадовић, ученице II2, и 

Славица Милојковић, мајка Марине Милојковић, ученице III3.  

На крају свечаности проглашени су победници дечијег ликовног такмичења „Мио мајчин 

лик“. У школском листу представљамо неке од радова које су чланови клуба нацртали. 

Сарадња са родитељима 

Добитнице дипломе за заслуге у васпитавању деце и очување породичних традиција 

Тијана Обрадовић и Славица Милојковић одазвале су се позиву да за школи лист пишу о 

сарадњи са Руски културним дечијим клубом. 

Јулија Даниловић 
 

Наталија Игњатовић V3 
 

Лидија Михајловић V3 
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Руски дечији културни клуб   

 

Ово је друга година како је моја 

најстарија ћерка члан Руског клуба 

ОШ „Свети Сава“ који је постао 

незамењив и омиљен део њених 

ваннаставних активности. Током 

протеклих годину и по дана Руски клуб 

јој је пружио много више од само 

учења руског језика, а све то 

непроцењивом заслугом руководиоца 

клуба, Јулије Даниловић, чији 

ентузијазам, труд и посвећеност заиста 

немају граница. Научили су толико 

тога о традицији, лепим породичним 

обичајима, певали веселе песмице са 

којима су наступали на разноразним 

манифестацијама како у школи, тако и 

ван ње, учествовали у бројним 

креативним активностима, али и 

уживали у најлепшим руским бајкама.  

Оно што бих посебно истакла и на чему сам Јулији посебно захвална јесте моје 

осећање да је некако спонтано и природно цела наша породица постала део овог Руског 

клуба. Двоје млађе деце, која још не иду у школу, онако успут уз сестру по кући певуше 

руске песмице, воле Јулију и веселе се сваком дешавању које је везано за рад Руског клуба. 

Јулија је свом раду са децом у Руском клубу предана целим својим бићем и негује 

заједништво. Радује ме што смо на велики број догађаја, прослава и окупљања били 

позивани да сви заједно учествујемо са својим дететом, било да су у питању посета 

православним манастирима, прослава руског Божића, Дани Пушкина, додела 

новогодишњих пакетића или прослава Дана мајки у Руском дому, на којој сам као мајка 

троје деце и награђена. 

За мене рад Руског клуба у ОШ „Свети Сава“ представља најсветлији пример како 

учитељ кроз љубав према деци и ономе што ради може и прави велику разлику у односу 

деце према учењу, школи и залагању. 

Тијана Обрадовић 

Стефан Нецић III3 
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Катарина Нецић V1 
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Руски дечији културни клуб 

 

Поштовани, 

Стицајем околности као родитељ сам у прилици да пратим рад овог клуба од његовог 

оснивања у Основној школи „Свети Сава“ у Београду 2009. године. Били смо на 

оснивачкој свечаности којој су присуствовали великодостојници руске и српске 

православне цркве, амбасадор Руске Федерације и представници дипломатског кора, као и 

представници Скупштине града Београда, Министарства просвете и др.  

Моја старија ћерка Христина Милојковић је била међу члановима тог дечијег клуба 

од другог разреда. Деца су са својом првом професорком руског језика Ирином Стојичевић 

организовала позоришне представе и први пут присуствовала традиционалној приредби у 

Руском дому која се организује поводом Нове године и Божића. По први пут су деца из ове 

школе, у којој се учење руског језика никад није прекидало без обзира на политичку 

климу, ушла у Руски дом у Београду! 

Моја млађа ћерка Марина Милојковић је члан клуба од свог првог разреда. Њена 

професорка Јулија Даниловић са којом ради последње три године је за сваку похвалу. Она 

са љубављу, али и одговорношћу приступа послу и децу учи да буду одговорна и да воле 

руски језик. 

Ако дете које је први или други разред долази из школе певајући на руском, а при 

томе не зна ни шта то значи, то говори о великој љубави коју је на тим часовима примило. 

Њеном заслугом смо и ми и деца научили многе ствари у вези са вером, традицијом и 

културом руског народа који је толико близак српском народу да се тешко може уочиити 

граница осим језичке.  

И управо захваљујући Јулији Даниловић, која ме је пријавила за такмичење, 

учествовала сам на прослави Дана мајки. Велико хвала Руском дому за плакету коју сам 

добила, али и за осећање које ми натера сузе на очи сваки пут кад помислим на тај дан. 

Коментар мог мужа је био „Где сам ту ја?“, а мојих пријатеља да се Русија сетила да 

подстиче наталитет у Србији кад Србија сама „не може“. 

Јулија, хвала за све што сте до сада учинили за нас и нашу децу и молим вас да 

наставите са истим жаром и даље да радите. 

Утисак који остављате на децу је најважнији. Маринино схватање Русије је да је то 

земља у којој нема шта не може да се направи, уради и реши. 

 

С љубављу и поштовањем, 
 

Славица Милојковић 
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Ученици ствараоци 

Шешири 

На часовима ликовне културе у децембру 2017. у оквиру наставне јединице „Јединство 

као основна вредност композиције“ ученици осмог разреда су у групама правили шешире.  

Поред развијања креативнисти, моторичког и визуелног описмењавања, развијане су и 

социјалне вештине. 

Мр Ивана Смиљковић Чевизовић 
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Учимо руски језик 

У овом прилогу представљамо саставе настале на часовима руског језика на неколико 

тема и њихове преводе. Ученици су и илустровали текстове, цртежима на тему: „Моја школа“ 

и „Филм“. 

Остале илустрације су радови ученика петог и седмог разреда на тему „Град“. 

 

Моя школа 

Я учусь в Белграде в школе „Святой 

Савва“. Школа находится в центре города. 

Мои любимые предметы география, физика 

и русский язык. Я учусь в шестом классе. 

Мы занимаемся в разных кружках: физики, 

иностранных языков, математики. У нас в 

школе тоже есть театральная студия и 

танцевальный ансамбль. Мы учимся в 

светлых и чистых классах. В нашей школе 

есть и актовый зал. Это место школьных 

собраний и концертов. Наша школа старая 

и большая и наши ученики её любят. 

 
 

Дина Попович VI1 

 

Моја школа 

Идем у школу „Свети Сава“ у 

Београду. Школа се налази у центру града. 

Моји омиљени предмети су географија, 

физика и руски језик. Идем у шести 

разред. Ми похађамо разне секције: 

секцију за физику, језичку и математичку 

секцију. У нашој школи можете ићи и на 

глуму и плес. Наше учионице су светле и 

чисте. У школи постоји и свечана сала. То 

је место где се одржавају школски 

концерти. Наша школа је стара и велика и 

наши ученици је воле. 

 

Дина Поповић VI1 

Нина Радан V1 
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Моя школа 

Моя школа старая, но большая и красивая. В школе учится около 800 учеников. В 

нашей старой школе за лето сделали ремонт. Сейчас в классе новые, большие доски, столы и 

стулья. Уроки в нашей школе начинаются в восемь часов, а кончаются в два часа. Каждый 

день у нас 6-7 уроков. С пятого класса ученики учат русский или французский. 

В нашей школе есть разные кабинеты, библиотека и актовый зал. После школы можно 

заниматься спортом. 
 

Лука Обрадович VII2 

Моја школа 

Моја школа је стара, али је 

велика и лепа. Школу похађа око 

800 ученика. Преко лета је наша 

стара школа реновирана. Сада су 

у учионицама нове, велике табле, 

столови и столице. Часови у нашој 

школи почињу у осам сати, а 

завршавају се у два. Сваког дана 

имамо 6-7 часова. Од петог 

разреда учимо руски или 

француски језик. 

У нашој школи постоје разни 

каби-нети, библиотека и свечана 

сала. После школе можемо да се 

бавимо спортом. 
 

Лука Обрадовић VII2

Дина Поповић VI1 

Наталија Игњатовић V3 



48 Маштарије 
 

 

Лука Обрадовић VII2 

Ана Бојић VII1 
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Фильм в моей жизни 

Мне нравятся хорошие, интересные и 

смешные фильмы. Больше всего я люблю 

смотреть фильм на большом экране с 

друзьями. После фильма мы обычно 

говорим о том что мы смотрели. Каждый 

раз когда я хожу в кино, я очень 

счастлива, так как я мечтаю стать 

актрисой. Мне очень интересно смотреть, 

как играют актёры. Мои любимые фильмы- 

комедии, хотя я смотрю и экшeн, триллеры 

и мультики. Мне не нравятся фильмы 

ужасов, но я смотрю их только тогда, когда 

это хотят мои друзья. Обычно это тогда, 

когда они празднуют дни рождения и мы 

вместе ходим в кино. В кино я отдыхаю от 

школы и проблем. Там можно мечтать и 

забыть о проблемах, потому что кино- это 

окно в другой мир. 
 

Христина Ршумович VIII2 

СМИ в моей жизни 

СМИ информируют людей о всём, что 

происходит в мире. Я думаю что СМИ 

всегда влияли на меня. Когда я была 

маленькой, в моём доме всегда были 

газеты “Политика” и “Нин”, а в комнате 

постоянно работал телевизор. 

Сейчас я в основном пользуюсь 

Интернетом. Там можно быстро найти 

любую информацию. Он тоже мне помогает 

учиться дома. У меня есть и друзья с 

которыми я общаюсь через Интернет. Но со 

другой стороны, мы проводим много 

времени в Интернете и иногда там просто 

теряем время. 

Я тоже регулярно покупаю журналы и 

смотрю образовательные передачи. СМИ 

играют важную роль в моей жизни и зани-

мают значительную часть моего времени. 
 

Петра Уна Шантич VIII3 

Филм у мом животу 

Допадају ми се добри, интересантни и 

смешни филмови. Највише волим да гледам 

филм на великом екрану са друштвом. 

После филма обично причамо о ономе што 

смо гледали. Сваки пут када идем у 

биоскоп, много сам срећна зато што желим 

да постанем глумица. Занимљиво ми је да 

гледам како глумци глуме. Моји омиљени 

филмови су комедије, мада гледам и 

акционе филмове, трилере и цртаће. Не 

волим хорор филмове, али их гледам само 

онда када то жели моје друштво. Обично је 

то онда када они славе рођендане, па 

заједно идемо у биоскоп. У биоскопу 

одмарам од школе и од проблема. Тамо 

могу да маштам и да заборавим на 

проблеме зато што је биоскоп прозор у 

други свет. 
 

Христина Ршумовић VIII2 

Медији у мом животу 

Медији информишу људе о свему што 

се дешава у свету. Мислим да су медији 

одувек утицали на мене. Када сам била 

мала, у мојој кући су увек биле новине 

„Политика“ и „Нин“, а у соби је стално био 

укључен телевизор. 

Сада углавном користим интернет. 

Тамо можете брзо да нађете било које 

информације. Интернет ми такође помаже 

да учим код куће. Имам и пријатеље са 

којима се дописујем преко интернета. Са 

друге стране, ми проводимо много времена 

на интернету и понекад тамо траћимо 

време.  

Редовно купујем и часописе и гледам 

образовне програме. Медији имају важну 

улогу у мом животу и посвећујем им 

значајан део свог времена. 
 

Петра Уна Шантић VIII3 

Нађа Полторацки VI1 Лана Благојевић VII2 
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Свемир очима деце 

На ликовном конкурсу „Свемир очима деце“ у организацији Уметничке школе „Ђуро 

Салај“ у новембру 2017, ученици осмог разреда су освојили друго место у категорији ученика 

од петог до осмог разреда за групни рад који су израдили Нина Николић, Јана Вучковић, 

Тара Радуловић, Лара Југин и Дамјан Веселиновић, ученици VIII2. 


