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Маштарије

Петанаести број школског листа Маштарије је
посвећен активностима из другог полугодишта школске
2019/2020. године.
Представљамо дечије радове настале током периода
учења на даљину. Ту су текстови о дешавањима у марту и
априлу 2020. и они на тему Моја соба – моја учионица,
као и приказ књиге о Јелени Анжујској.
Средишњи део доноси причу о пројектима Том као
ја, Робинзон Крусо и Моји преци кокји су реализовани са
ученицима петог разреда.
Рубрика Ученици – ствараоци доноси литерарне и
ликовне радови ученика. Ту су састави настали као
промишљање о прочитаним књижевноуметничким делима
и сјајни цртежи ученика млађих разреда.
Две ученице осмог разрда пишу о себи у текстовима
на тему То сам ја.
Читајте и уживајте!
Редакција
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Дешавања

Дешавања
Народно позориште
У понедељак, 2. марта 2020. године, група ученика осмог разреда посетила је Народно
позориште у Београду са својим наставницама Драганом Јањић и Аном Стојановић. Ученици
су прво посетили Музеј Народног позоришта, где су имали прилике да од кустоса чују причу
о постанку позоришта, његовој историји и реконструкцији. Након предавања ученици су
обишли сцену. Такође су слушали о томе како се припрема сцена за извођење представе. За
крај су имали прилику да виде избложбу упечатљивих костима из различитих периода.
Ана Стојановић
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У позоришту
Циљ посете био је упознавање са
Народним позориштем, историјом његовог
настанка и разним другим занимљивостима
позоришта
За обилазак и предавање био је задужен
директор Музеја Народног позоришта Драган
Стевовић. Он нас је провео кроз историју
позоришног живота у Србији - од путујућих
глумачких група 17. и 18. века, до данас.
Између осталог, рекао нам је како је
позориште саграђено у јуну 1868. године, на
месту Стамбол капије, а прва представа одржана је 30. октобра 1869. године.
Од 1920. у њему се изводе и опере, а од 1923. и балет.
Иако је постојала још од тридесетих година 19. века у Књажевцу, наша сцена стекла је
највише признања током Хладног рата, када су руски емигранти у Београд донели „бели”
балет.
Убрзо након започињања иницијативе за изградњу, кнез Михаило и позоришни одбор
наишли су на проблеме, јер је земљиште на планираном месту било мочварно. Одређена је
друга локација, а препознатљив изглед данашњег објекта настао је после бомбардовања
1941. у коме је зграда била слабо оштећена.
Прошавши кроз оба светска рата и друге међународне и локалне сукобе, невероватно је
како је у Србији одржан уметнички дух.
Ученици су још и видели једну од сала и њену позорницу, као и Музеј Народног
позоришта са неким од костима коришћених за изведбе познатих драмских дела.
Кустос нас је спровео кроз процес настанка једне представе, било драмске, балетске
или оперске. Упознао нас је са професијама које доприносе стварању позоришног дела и
показао нам неке од најбољих радова наших костимографа и сценографа.
На крају обилазка, добили смо прилику да се попнемо на саму позорницу и видимо свет
из потпуно нове перспективе.
Доживљај је био веома импресиван, али мислим да би свима био још бољи да су
ученици имали прилику да се упознају са неким од глумаца Народног позоришта
Нађа Полторацки и Дина Поповић VIII1
У обилазак позоришта ученике је водио директор Музеја Народног позоришта.
Ученицима је прво испричао кратку историју позоришта. Прво позориште у Србији је
отворено у Крагујевцу, одмах затим и 1861. у Новом Саду. Кнез Михаило се залагао за
изградњу зграде Народног позоришта, али није доживео постављање темеља. Позориште је,
по легенди, изграђено на рушевинама Стамбол капије. Током његове изградње Народни
глумачки ансамбл је путовао по Србији наступајући у многим градовима. Прва представа је
одржана 22. новембра 1868. у гостионици „Код енглеске краљице“. У само позориште се
уселио 1869. године.
Након Октобарске револуције одбегли руски племићи долазе у Србију и доносе
уметност балета који се приказује од 1923, док се опера приказивала још од 1920.
За време НАТО бомбардовања позориште је радило преко дана и карте су коштале само
један динар. Позориште је даље сазревало и напредовало постајући дом културе какав је
данас.
Након приче о историји позоришта ученици су обишли музеј у коме су изложени
костими и реквизити из најпознатијих представа. Такође, обишли су Велику сцену где су
причали о професијама везаним за позориште.
Надамо се да је ова посета подстакла стварање будућег глумца, режисера,
сценографа...
Алексеј Трипковић VIII1
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Мама у срцу сваког детета
У сарадњи са Поштом Србије 6. марта 2020. одржан је јавни час „Честитка за Дан
жена“. Била је то прилика да се ђаци првог разреда упознају са занимањима људи који раде
у пошти и стекну нова знања. Ђаци првог разреда су предали поштару честитке које су на
ликовној радионици с љубављу припремили како би мамама улепшали празник.

Дан жена
Учитељица Наталија Мићић и наставница технике и технологије Јасминка Ристић
организовале су 6. марта 2020. заједнички час у одељењу IV5. Наставница Јасминка Ристић
је показала ђацима како да уз помоћ лењира и шестра направе картонске траке и од њих
срца – поклоне којима ће обрадовати мајке за Дан жена.
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Дрво генерације
Градска општина Врачар и ЈКП Градско зеленило организовали су акцију „Дрво
генерације“, 12. марта 2020. У дворишту наше школе ученици првог разреда су засадили
своје дрво о коме ће бринути осам година. Акцији су, осим ђака и њихових учитељца,
присуствовали Драги Лукић, члан Већа општине Врачар, и директорка школе Јована
Миленковић.
У оквиру акције прваци су цртали на тему „Моје дрво“ и ликовни радови су изложени у
холу школе и школској библиотеци.
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Учење на даљину
Вест о проглашењу ванредног
стања изненадила је ученике,
наставнике, родитеље. Одједном се
наша учионица преместила испред
рачунара и телевизијских екрана.
У
ишчекивању
нових
задатака,
ученици
проводе
пролећне дане (од марта до маја),
заточени
у
својим
собама
кутијама које постају њихов нови,
за поједине и креативни свет.
Из тог „креативног хаоса“
настали су и многи изванредни,
јединствени, литерарни и ликовни
радови који својом садржином
можда најављују нове геније –
јунаке нашег доба.
Ана Стојановић
Дипломе
Ученици I3 су писали и цртали дипломе за све који су вредно радили током ванредног
стања.

Маштарије

8

Путопис и Бразил
Након путовања у Бразил ученица
Ђурђа Јеремић је, по угледу на путописе
које су ђаци читали у осмом разреду,
написала литерарни рад.
Мој Бразил
За моје путовање у Бразил сам
сазнала месецима пре него што је требало
да кренем. Често сам размишљала о томе
како би та далека земља могла да изгледа
не знајући да ће надмашити сва моја
очекивања.
Сам лет авионом није био ни
приближно напоран и стресан као што сам
замишљала. Међутим, право изненађење је
наступило на путу до стана. Током те
вожње од свега пола сата приметила сам
да у Сао Паулу има много зеленила. Тај
огроман град је препун паркова и улица са
дрворедима. Никад раније нисам била у
држави у којој је током целе године
довољно топло да биљке увек буду зелене.
Током месец дана, колико сам
провела у Бразилу, имала сам доста
прилика да шетам градом и дивим се
високим стакленим зградама у центру,
ограђеним
бетонским
зидовима
са
бодљикавом жицом на врху. Морам признати да сам се пре пута мало плашила због прича о
криминалу и мафији које сам раније слушала, али сам се пријатно изненадила када сам
схватила да у делу Сао Паула, у ком живе наши домаћини није толико опасно шетати
улицама.
Људи су били изненађујуће дружељубиви и причљиви. Где год да идемо, увек би нам
неко пришао и питао којим језиком причамо, а обраћали су нам се само на португалском.
Углавном су сви мислили да смо из Немачке, вероватно зато што знају да не причамо
португалски и енглески па им је то била следећа претпоставка. Највише дружељубивих људи
је било на уличним тезгама којих по граду има много. Наслушали смо се раних животних
прича које су једва чекали да неком препричају.
Две недеље од пет, колико сам боравила у Бразилу, провела сам ван града Сао Паула.
Посетила сам Рио де Жанеро, мало место поред плаже у држави Сао Пауло, провела сам
неколико дана на једрилици и у малом граду са аква парком. За разлику од Сао Паула, Рио
није толико безбедан, па нисам носила мобилни телефон, накит и новац са собом када сам
ишла у шетњу. Иако је Рио лепши град за туристичке посете, Сао Пауло ми се чини бољим за
живот, вероватно због тога што је модернији.
Један од незаборавних доживљаја је био када смо отишли да видимо статуу Исуса
Христа. Статуа се налази на врху једног брда са прелепим погледом на Рио. На путу до врха
ведро небо се наоблачило и почела је да пљушти киша. Када смо изашли из воза, схватили
смо да вероватно нећемо моћи ништа да видимо од магле и да ћемо бити мокри до голе коже.
Међутим, ово вероватно није необична појава па је у продавници сувенира била огромна
количина јефтиних једнократних кабаница које су скоро сви из воза купили. Када смо дошли
до те огромне, скоро четрдесет метара високе статуе, била сам задивљена. Била је толико
велика да се глава једва назирала у магли. Због лошег времена нисмо могли да видимо град
са висине, али ћу увек памтити величанствену статуу.
На овом путовању сам видела оно што вероватно никада више нећу имати прилику да
видим. Посетила сам прелепа места и упознала јединствену културу и народ. Никада нећу
заборавити ово дивно путовање на далеки континент и успомене које сам стекла.
Ђурђа Јеремић VIII2
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Април
Збијена између четири зида своје собе, мислила сам да сам у замци. Не могу да изађем
напоље. Чини ми се као да су челична врата постављена између мене и света у коме сам
стално била. Стан ми је ушушкан, али нема мириса цвећа у ваздуху (мислим стварног, кијам
ако користим онај освеживач ваздуха са мирисом пролећног цвећа) и лахора који игра.
Дом ти пружа многе удобности, али окруженост истим зидовима и сазнање да нема
изласка је поражавајуће. Осећала сам се скучено и као у кавезу. Сада знам како се осећа мој
хрчак Слаткица када њушка преко жица кавеза.
Напољу влада вирус звани корона. Стручно се зове Ковид 19. Стигао је из Вухана.
Први, тачније нулти пацијент (научила сам шта то значи, али волела бих да не знам) појео је
измет слепог миша. У сласт. То је нека врста шиш ћевапа у Кини (видела сам такву слику као
шалу на мобилном телефону). Мислио је да ће му од тога бити боље. Али, наде му се нису
испуниле. Уништио је све и себи и нама свима. Сазнала сам да је осим короне и страшна
болест ебола потекла од слепих мишева. Сада је то свеједно, тако је како је.
Код куће је грозно. Немаш довољно ваздуха. Осећаш се као да се гушиш.
Дошао је први април. Тата је рекао да идемо напоље. Одговорила сам да му је добра
шала – априлилили. Већ четрнаест дана нисам изашла ни до ходника зграде. Но, није била
шала. Била сам толико срећна да нисам могла да верујем да ће се то десити. Док сам се
облачила, тата је узео маске и рукавице. У том тренутку сам почела да се прибојавам шта ме
чека напољу. Када сам изашла, било је мало људи. Осетила сам ужасно хладан ветар како ме
шиба по лицу. Иако је био непријатан осећај, било ми је драго да то доживим. Признајем,
жалила сам се тати да ми је хладно. Мало смо се шетали, али ми је много значило.
Жао ми је што не могу да виђам баке и деке.
Знам, и ово ће проћи. Радујем се сутрашњем дану јер имам наду да ће бити бољи него
јуче. Пробаћу да искористим сваки минут на посебан начин. За почетак, сада ћу пустити
Слаткицу из кавеза да се мало игра. Знам сада како је њој. Има право да изађе из кавеза као
ја данас.
Андреа Радић III2
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Пролеће
Волим сва годишња доба – хладну зиму, топло лето и шарену јесен. Уживам у њима,
али највише ме обрадује долазак пролећа. Све је пуно мириса и боја. Зелени се дрвеће и
млада трава. По њој су расути бели, плави и розе цветићи. Птице цвркућу и радују се
доласку својих другарица са југа. Радознале пчеле сe радују што напокон излазе из кошница.
Сунце просипа своје предивне зраке. Волим цвркут птица и зујање пчела.
Деци је најлепше у природи, излазе напоље и радују се пролећу, уживају у топлим
зрацима сунца, мирисном цвећу и мекој трави.
Овог пролећа сам веома тужна зато што
не смем да излазим напоље. Једва чекам да све
ово прође и да опет са другарима идем у парк.
Нађа Кашћелан III2
Пролеће
Шапнула ми тајну једна ласта мала
као да је знала да сам радознала.
Стигло нам је пролеће весело и бајно,
не да нам се изаћи, то и није сјајно.
Зашто је корона овде,
то баш не знам сада,
желим да што пре оде и
да срећна будем тада.
Зрикавац ми један рекао:
„Немој да си тужна, селе,
донеће нам пролеће срећу и весеље.“
Уна Марковић II4

Уна Марковић I4
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Пут маште
Када свирам саксофон, ја се опустим и препустим машти. Што лепше свирам, то даље
путујем.
Упознајем се са далеким земљама, лепим пределима и необичним људима.
Свирајући песму „Што се боре мисли моје?“ Корнелија Станковића, на крилима музике,
створио сам се у земљи Фантазији. Фантазија је прелепа брдовита земља пуна лепог
мирисног цвећа и интересантног дрвећа. Шетајући пољаном у даљини сам видео разиграно
крдо коња како весело скакуће по ливади. Свуда око њих сијало је цвеће у најлепшим
пролећним бојама. Док сам обилазио Фантазију, наишао сам на велики храст иза којег је
искочило седморо дечака. То су били: Арамбаша, Брба, Глуваћ, Врабац, Дроња, Цврца и Бен
Акиба (Бранислав Нушић).
- Знам ко сте ви.
- Како знаш кад смо ми хајдуци и нико не зна за нас?
- Знам зато што сам читао књигу о вама.
- Па зар смо толико познати да су већ о нама и књиге написали?
- Не, написао ју је ваш друг Бен Акиба.
- Вау, ти већ много знаш о нама, да ли би хтео да нам се придружиш?
- Да, наравно!
Одмах смо почели да правимо план. Предложио сам да направимо заседу, нападнемо
кочију неког богатог трговца и поделимо плен сиромашнима. Пре свега тога решили смо да
се добро наспавамо. Тек што смо заспали, зачули смо неко шуштање лишћа. Арамбаша рече:
- Беж'те кол'ко вас ноге носе, пандури нас јуре!
Кад смо им већ умакли и попели се на храст, Дроња тужно рече:
- Зар нам је већ крај, а тек смо сковали план?!
Усудили смо се да погледамо доле и видели да је то само обичан магарац. Узбуна је
била лажна. Сишли смо са дрвета и пришли магарцу.
- Ти си сада део чете - рече Арамбаша, а магаре нас бледо погледа и настави да брсти
лишће.
Тако су хајдуци добили два нова храбра члана: магаре и мене. Ушушкали смо се једни
уз друге, покрили лишћем уместо јоргана и наставили да спавамо.
Када сам се пробудио, испред мене је био пулт са нотама. Моја фантазија се завршила.
Богдан Благојевић IV2

Вук Војводић IV3
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Моја соба – моја учионица
Ученици II4 су писали и
цртали на тему Моја соба – моја
учионица.
Моја соба – моја учионица
Недостаје ми моја учионица.
Од дана када смо престали да
идемо у школу због корона вируса,
моја соба је постала моја учионица.
Она је лепа и светла. Има два
прозора која гледају у двориште
наше зграде. Недостаје ми моја
учионица. Често посматрам децу из
суседног дворишта која се по цео
дан играју напољу. Тужна сам, јер
не излазим напоље.
Сваког дана сам у стану,
заједно са мамом и татом. Имамо
дивну, пространу терасу на којој
уживамо када је лепо време. Ту
пијемо чај, једемо воће и читамо
књиге. Срећна сам што сада много
времена проводим са родитељима.
Помажем им у кућним пословима:
заједно
распремамо,
чистимо,
кувамо. Највише ми се свиђа кад
правимо колаче и што могу мало
Уна Марковић I1
дуже да спавам.
Ујутру, када устанем, чим
доручкујем, гледам школски програм на телевизији. На почетку ми се није допадао, али
навикла сам се и сад је све у реду. Ипак, домаћи задаци које добијамо од учитељице учине
да се осетим као да сам у школи са њом и мојим пријатељима. Волим да радим домаћи и да
учим нове лекције. Тата и мама су ми купили интересантне књиге и омиљена ми је једна са
експериментима. Уживам када изводимо огледе, играмо јамб и гледамо филмове. Могу да
закључим да сам доста тога научила иако нисам ишла у школу.
Међутим, оно што је најтужније је то што ћу свој девети рођендан прославити без
другара и учитељице. Тог 13. априла 2020. када будем дувала свећице, пожелећу да свој
следећи рођендан проведем и прославим са њима.
На крају бих пожелела да се све заврши што пре, да болесни оздраве и да неслоге
нестану.
Миљана Вулевић II4
Моја соба – моја учионица
У оваквој ситуацији школе су затворене и зато учим у својој спаваћој соби, за столом.
Он је препун мојих ствари, али је још уредан. Мама и тата много раде од куће, али брину и о
породици, а брат и ја се мање свађамо.
Настава се одвија на телевизији, али искрено, то ме не занима, мени недостају моја
учитељица и школа. Мама кува, родитељи купују оно што нам је потребно, а мој брат и ја
радимо домаћи у нашим собама. Мени је досадно, бржа сам у школи и на часу. Моја породица
нема увек времена да се игра, па често маштам да сам славна, а брат је у виртуелној
стварности. Тужна сам што не могу да видим другаре, а неки ми се не јављају на телефон јер
га не користе.
Радим домаћи, али се и забављам, пуштам музику док радим, играм се, не морам да се
будим у седам ујутру, па тако да у овој ситуацији има и нечег доброг.
Катарина Цветковић II4
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Моја соба – моја учионица
Не тако давно, одједном нашом планетом је
завладала потпуно нова и за мене чудна атмосфера. Због
тога сам морала своју школу да заменим простором у ком
живим. Моја соба је постала моја нова школа, у којој
време, уместо са својом учитељицом и другарима, делим са
родитељима. Чудно, зар не?
У почетку ми је све изгледало веома необично, али
сам се брзо навикла. Трудим се да не изгубим суштину и
да све радим као да сам у школи. За почетак урадим
неколико вежбица, јер сматрам да је физичка активност
веома важна. Затим следи доручак и праћење наставе на
телевизији након чега радим домаће задатке. Наша
учитељица Ивана Милошевић нам је једнако посвећена као
и у правој школи. Покушавам да сваког дана научим нешто
ново. Ових дана учим да кувам, спремам разне слаткише,
играм друштвене игре, обављам разне послове у кући и
трудим се да будем боља у свему. Осмислила сам рецепт
за свој колач који је постао омиљен у мојој породици.
Научила сам да сама направим америчке палачинке и
поносна сам због тога. Недостаје ми много тога, баке и
деке, другари, учитељица, врачарски паркови, аларм који
ме опомиње да је време за школу. Недостаје ми пролеће и
време проведено у њему, сунце, игра и природа која се сада буди. Понекад, док седим на
тераси и посматрам свет око себе, растуже ме гладни голубови па се сваког дана трудим да
их нахраним мрвицама хлеба.
Како сам схватила да све има свој почетак и крај, знам да ће све ово брзо проћи, а ја ћу
поново бити у својој правој школи, у својој клупи. Трчаћу, смејаћу се и радовати.
Уна Марковић II4

Борис Караџоле II4
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Приказ књиге
„На двору Јелене Анжујске“,
Слободан Станишић
Слободан Станишић је један
од најчитанијих српских писаца
за децу. Недавно сам читала
његову књигу „На двору Јелене
Анжујске“, упознала сам се са
малим делом српске историје и,
решавајући квиз на крају књиге,
учила о нашој краљици Јелени
Анжујској.
Закорачила сам у историјску
потрагу и на веома занимљив
начин
кретања
кроз
књигу
сазнала
понешто
о
њеном
животу.
Јелена Анжујска је била
српска краљица, удата за српског
краља Стефана Уроша Првог.
Краљ Урош Први је посадио
јорговане да би његова невеста
Јелена уживала у доласку у
Србију.
Мирис
јоргована
је
очарао младу краљицу и путнике
који
су
туда
пролазили.
Уживајући у пријатном мирису,
назвали су је Долина јоргована.
Јелена и Урош Први су се
венчали у Студеници.
По замисли краљице Јелене,
Урош Први почиње да уводи
промене у држави. Пре свега
отвара руднике. Уз напредак
државе, обнавља старе цркве и
зида нове. Његова задужбина је
манастир Сопоћани.
Краљ и краљица су провели тридесет срећних година у свом дворцу. Пред крај живота,
краљ Урош Први се замонашио и добио име Симон. Након смрти краља Уроша Првог његов
син Драгутин је први заузео престо. По доласку на престо поделио је краљевство на три
дела. Једним делом владао је он, другим његов брат Милутин, а трећим делом његова мајка
Јелена. Под њеном влашћу били су градови: Котор, Бар и Улцињ.
Јелена Анжујска је била веома отмена жена, заслужна за многа постигнућа у држави.
Основала је школу за сиромашне девојке. Била је посебна по томе што је необично волела
књиге. У то време књиге су биле преписиване и осликаване, јер штампарије нису постојале.
Краљица је поклањала књиге. Била је заслужна за увођење заната, помагала је болеснима и
сиромашнима.
У долини реке Ибра, од Краљева до испод Новог Пазара, налази се Долина јоргована.
Постоји и данас и ту се сваке године почетком маја одржава међународна манифестација
„Дани јоргована“ у часта краљице Јелене Анжујске. Велики љубичасти цветови шире заносан
мирис и подсећају на романтичну причу краљице Јелене. Волела бих да посетим чаробну
долину и осетим мирис љубави који је очарао тадашњу краљицу.
Књига је веома занимљива и забавна. Јелена Анжујска ми се допала јер је била
изузетно хумана и желела је свима да помогне. Она је била посебна краљица која је
несебично помагала сиромашнима. Највише ми се допало то што је краљ Урош Први засадио
јорговане и на леп начин показао своју љубав о којој се и данас прича.
Уна Марковић II4
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Пројекти

Том као ја
Роман „Том Сојер“ био је тема пројекта
„Том као ја“ у одељењима V3 и V4.
Циљ пројекта је био уочавање и примена
основних
одлика
драме
у
процесу
драматизације
делова
прозног
текста,
самостална примена анализе лика у процесу
креирања сцена из романа кроз друге облике
уметничког изражавања, као и способност
процене сопственог рада, измена основних
поставки и побољшавање рада.
Ученици су, уз помоћ родитеља, писали
сценарије, припремали маске, снимали у
пећини,
правили
луткице,
користили
различите апликације уз одговоре на питања о
личним искуствима и доживљајима.
Активности пројекта и дечији радови
представљени су на посебној веб страни
https://majaseguljev.wixsite.com/tomkaoja.
Маја Анђелковић Шегуљев
Азбука Тома Сојера
А као авантура. Волим пустоловине, учествовао сам у многим, од пустог острва,
авантуре на гробљу, гусарских авантура, пећине. Мој живот је досадан ако не доживим неку
авантуру.
Б као Беки Тачер, лепа девојчица која се доселила у наше месташце и одмах заузела
место у мом срцу уместо Ејми Лоренс. Она уме да буде луцкаста, као кад се наљутила што
сам пре ње био верен са Ејми. Девојчице су блесаве.
Б као Бен Роџерс, кога сам преварио да уместо мене фарба тетка Полину ограду. Ха-ха!
Б као Библија, из које су ме терали да напамет учим делове. До-сад-но!
Б као бекство од куће јер ме тетка Пола не разуме јер сам се посвађао са Беки.
В као вештица из приче бабе Хопкинс, из једне од бројних прича Хака Фина.
Г као гробље на којем смо видели грозно убиство.
Г као гусарење и гусари о којима сам маштао одлазећи у авантуру.
Д као досада у школи, досада на распусту док сам био болестан и принуђен да останем
у кревету и далеко од авантура.
Д као девојчице.
Д као доктор Робинсон, кога су сви ценили, али је начинио грешку кад је платио Мафа
и Црвеног Џоа да му ископају леш за истраживања.
Ђ као ђаво којег понекад спомињем у псовкама и као ђаво са којим ме пореди тетка
Пола описујући моје понашање.
Е као Ејми Лоренс, моја „прва супруга“. Она је девојчица у коју сам био заљубљен пре
него што се Беки Тачер појавила у мом животу.
Ж као живот састављен из досаде и забаве, обавеза и авантура. У том животу увек дође
грозни понедељак, почетак времена које морам да проводим у школи, али ту су и ситни
несташлуци који ми помажу да се забавим.
Ж као жеђ коју смо Беки и ја осећали док смо били заробљени у пећини. Какав је то
био излет!
З као зубобоља, када сам Сиду рекао да умирем, па је он звао тетка Полу, па ми је
ишчупала зуб који се клатио. То ми се нимало није допало.
З као заклетва да никад нећемо причати о тучи коју смо сакривени видели на гробљу
када се десило убиство.
З као заклетва да ће пријатељство трајати вечно и да ћемо један другом увек помагати
у невољи.
И као игла којом сам ушио крагну да тетка не би приметила да сам ишао на купање и
побегао из школе, али сам погрешио боју конца, па ме Сид одао.
И као игла којом смо Џо Харпер и ја боцкали крпеља кад нам је било досадно на часу.
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Ј као јабука коју сам на превару добио од Бена Роџерса јер сам га убедио да је забавно
кречити ограду и да је то врло важан посао.
К као кречење ограде, на које ме је натерала тетка Пола јер је, по обичају, сматрала да
превише времена проводим у нераду.
К као казна, јер стално сам због нечега кажњен.
К као крађа пекмеза, мада не знам зашто се тетка љути због тога. Волим слаткише.
Л као Ливадски пут, улица којом свакодневно идем до школе, нарочито је мрзим
понедељком.
Љ као љубав према Беки.
Љ као љубав тетка Поле. Знам да ми ништа не верује, али кад сам јој испричао да ми је
било жао кад је туговала због мене јер је мислила да сам мртав, видео сам да ме она воли.
М као Марк Твен. Мислим да сам ја заправо он кад је био мали.
М као река Мисисипи.
М као моја рођака Мери. Плакала је кад су мислили да сам се утопио.
Н као напуштеност, осећај усамљености који ме обузео током распуста, када сам био
болестан и сам, и без другова и Беки и свих авантура.
Н као Потеров нож који сам видео на гробљу када се догодило убиство.
Н као ноћна мора због догађаја на гробљу и страха од Црвеног Џоа.
Н као новац који сам пронашао у авантури потраге за закопаним благом. Био је то
новац који је сакрио Џо у пећини.
Њ, на ово слово ми ништа не пада на памет! ☺ Можда ружна њушка Црвеног Џоа која
ме је толико уплашила.
О као ограда коју сам морао да кречим за казну.
О као одметници.
П као тека Пола, или као Потер, пијаница који је оптужен за убиство.
П као пољубац са Беки Тачер. П као патња због те исте девојчице.
Р као риба која никад није била укуснија од оне коју смо испекли на пустом острву.
Р као распуст. Мада, последњи је био досадан.
С као Сид, мој млађи полубрат, досадна тужибаба.
С као сахрана коју су организовали за нас када су мислили да смо мртви јер нису могли
да нас нађу. То ме баш потресло.
С као сведок, суд и судница. С као савест која ме је мучила, па сам сведочио на суду и
рекао шта сам видео оне ноћи на гробљу.
Т као Томас, моје право име, које траже да понављам у озбиљним и свечаним
приликама, директор школе, учитељи, судија. Тада уместо Тома постајем озбиљни Томас.
Ћ као ћутање Беки Тачер и њен подигнут нос кад је љута на мене.
У као учитељ када ме кажњава да седим с девојчицама, није ни сањао да ће ми помоћи
да седнем са љубављу мог живота. Како је био смешан кад му је мачка подигла перику са
главе!
У као удовица Даглас која је усвојила Хака и дозволила му да живи са њом. Веома
добра жена меког срца.
Ф као презиме мог друга Фина Хаклберија. Он није фин као што му име каже.
Х као име мој пријатеља Хаклберија Хака Фина. Он је одрастао са оцем који је био
пијанац па није бринуо о њему. Зато је Хак био као сироче, отац није бринуо о њему, није
ишао у школу, али је увек био спреман за авантуре.
Ц као цркнута мачка коју ми је Хак показао и коју смо носили на гробље. Хак ми је
причао да може да послужи као враџбина за скидање брадавица.
Мрзим да понављам то име поново, али Ц као Црвени Џо, силеџија, лопов и убица.
Ч као чамац, кочија која нас води у магичну земљу пустоловина.
Ч као чежња за онима којима сам недостајао и који су плакали због мене када су
мислили да нисам жив.
Џ као Џо Харпер, мој друг који је несхваћен и сматра да га мајка не воли јер га стално
туче. Зато ми се придружио у авантури бекства на пусто острво.
Џ као мали Џим који слуша тетку. Не сме да кречи уместо мене, али скоро да сам га
наговорио кад сам му обећао да ћу му показати свој рањени прст на нози.
Ш као школа, место неописиве досаде, сем кад и у њој правим несташлуке. Можда
школа и не би била тако грозна да не морам да устанем рано као вампир, да се очешљам кад
идем да учим, да обучем неко уштогљено одело.
Павле Живић V4
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Робинзон Крусо
Ученици одељења V3 и V4 анализирали су роман „Робинзон Крусо“ Данијела Дефоа.
Истраживачке задатке решавали су групно. Циљ овог задатка је био анализа романа из више
аспеката. Први задатак је био одређивање тематских целина. Ученици су истраживали и
начин сналажења Робинзона на пустом острву бавећи се његовим активностима (гајење
животиња и биљака, израда алата и посуђа) и анализирајући позицију усамљеног човека као
друштвеног бића укључујући тешкоће са којима се суочава.
Тема задатака је била и аутентичност романа „Робинзон Крусо“ с обзиром на то да је
писац Данијел Дефо искористио познату причу о шкотском бродоломнику.
Веома занимљив аспекат анализе романа јесу и географске и биолошке карактеристике
предела у којима је Робинзон боравио. На задате теме ученици су писали саставе.
Маја Анђелковић Шегуљев
Истинитост у роману „Робинзон Крусо“
Идеја за роман
Нешто пре писања „Робинзона“, британску јавност узбудила је књига „Крстарење око
света“ Вудеса Роџерса, објављена 1712. Он је у њој, између осталог, испричао судбину
шкотског морнара Александра Селкирка, који је, након свађе са капетаном, на властити
захтев искрцан и остављен на пустом острву 1704. године.
На том хладном острву је Селкирк живео све до 1709. хранећи се козама, кад га је
спасила експедиција Вудеса Роџерса. Многи и данас сматрају да је то била инспирација
Дефоу за његов роман иако има и других предпоставки. По једној, он је само преузео и
преправио спис војводе Роберта Харлија. Можда му је инспирација била судбина морнара
Роберта Нокса који је 1659. живео као бродоломац на Цејлону. То је вероватније зато што је
Нокс био на његовом острву 20 година, што је много ближе годинама Робинзоновог боравка
на острву. Такође се сматра да је Дефо лично познавао Роберта Нокса.
Док је Селкирково острво било ненастањено, острво на које је Крусо насукан било је
дом племену.
Један од најважнијих ликова, осим Крусоа, био је Петко, члан племена. Неки људи
мисле да је лик Петка био делом инспирисан стварним Мискито Индијанцем по имену Вил,
који се насукао и који је спасен са острва Мас а Тиера 20 година пре Селкирка. Вилову причу
забележио је пират Вилијам Дампијер (који се налазио и на броду који је спасио Селкирка,
као и на броду који је Селкирк напустио).
Сложен плес који Петко и његов отац изводе на плажи у роману „Робинзон Крусо“
представља поздрав два Мискито Индијанца на плажи у Хуан Фернандезу. Дефо је узео то од
Дампијера, не од Селкирка, тако да та прича потиче из времена пре Селкирка.
Зашто се мисли да Селкрик ипак није једина инспирација за роман „Робинзон Крусо“?
У роману „Робинсон Крусо” главни јунак је једини преживели у несрећи и насукао се на
острво сасвим случајно, а у стварности, Селкирк је изабрао да га оставе на острву.
Селкирк је био члан посаде на броду Портс, када се зауставио на Мас а Тиера, једном
од острва Хуан Фернандез, на обали Чилеа 1704. године. Тамо је Селкирк имао расправу са
капетаном, јер је мислио да брод није безбедан за даљу пловидбу. Уместо да настави даље
са посадом, Селкирк је изабрао да остане на острву.
Сам брод је био у лошем стању и Селкирк је веровао да ће потонути, што се заиста и
десило тако да је његов разлог за остајање на острву био оправдан. Брод је потонуо и пола
посаде се удавило.
Селкирк је мислио да ће други енглески брод да прође поред њега у року од неколико
недеља или месеци и да ће се ускоро наћи на пучини. На жалост, брод који је чекао није се
појавио још четири и по године.
Пре него што је остао на острву, Селкирк је пљачкао шпанске бродове и обалске
градове у Јужној Америци на броду Портс. За разлику од Крусоа, Селкирк је био пират.
Заправо, једна од најважнијих разлика између романа Робинзон Крусо и ранијих прича, као
што је Селкиркова, јесте управо то што главни јунак није пират.
Сава Крнетић, Михаило Петровић и Љубица Тороман V4
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Робинзон Крусо и дрводељство
Човек који је успео да преживи на пустом острву верујући у своја умећа био је
Робинзон Крусо. Савладао је све технике које је човек учио хиљадама година уназад.
Обала острва на коју су га морски таласи избацили постала је његов дом, али и место
осуђености на самоћу. Робинзона је спасио рад. Први корак ка сопственом спасу учинио је
покупивши са олупине брода све што се могло искористити. Дрво као најважнији природни
материјал који га је окруживао свуда на острву омогућио му је да направи многе ствари за
свој опстанак. Постао је дрводеља који је своје вештине усавршавао. Сваки нови производ
био је бољи од предходног. Дрводељством се није могао бавити да није имао нешто алата
које је покупио са олупине брода. Понео је неколико тестера, секира, чекића, нешто
зарђалих ексера, великих клинаца и све греде, даске, сандуке, буриће и многе друге
ситнице.

Можда је користио нешто од овог алата, или је правио свој алат. Свакако, без њега
опстанак би му био тежак. Прво што је направио била је дрвена ограда од исеченог коља
које је искористио да обезбеди своје станиште. Направио је сто и столицу, полицу за ствари
у пећини. Тесао би по неколико дана стабло дрвета, а исто толико му је било потребно да га
посече. Тежак, али користан рад, учинио га је све способнијим. Први и једини ашов који му
је био потребан за копање земље истесао је од дрвета. Од дрвета је направио мердевине
које су му биле улаз у склониште. Колиба коју је направио у унутрашњости острва била је од
греда и дасака са олупине брода којег је земљотрес насукао, а море га напунило песком.
Посебно је био срећан када је успео да направи дрвену лулу. Дрводељство му је омогућило
да направи чамац пирог од кедровог дрвета. Двадесет дана је кедар пресецао, четрнаест
дана гране је подсецао, месец дана тесао и клесао да направи дно, а три месеца га је дубио
помоћу длета и дрвеног чекића. Тежак рад који је уложио није се исплатио пошто чамац није
због тежине и величине није успео да спусти у море. Упорност и труд учинили су га још
способнијим у прављењу другог чамца, лакшег и једноставнијег. Чун је био врста чамца са
два весла који му је омогућио да оплови око острва. Направио је сунцобран који се, као и
ови данашњи, могао скупити. Штитио га је од прејаког сунца и кише. Свуда га је са собом
носио. Биће то један од предмета који је ће понети одлазећи са острва након двадесет осам
година живота на њему.
Читајући дело Данијела Дефоа „Робинзон Крусо“, замишљао сам себе на острву. Питао
сам се да ли бих успео да преживим и како бисмо сви ми који не знамо да користимо алате,
опстали. Било би корисно да наша преживљавања у виртуелном свету заменимо стварношћу.
Робинзон је упорношћу, радом и сналажљивошћу успео да опстане. Можда није касно да баш
сада то покушамо сви ми...
Ђорђе Грујић V4
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Како је Робинзон преживео
Робинзон Крусо је у свом новом свету научио како се спрема храна, како се припрема и
гаји жито, поврће и воће, како се прави хлеб.
Спремање хране
Робинзон се у прво време на острву највише хранио месом дивокоза и птица које је
ловио и најчешће пекао. Велики изазов је био да направи посуђе и осмисли огњиште како би
обогатио свој јеловник. Када је направио први лонац од печене иловаче, испробао га је тако
што је сипао воду, ставио да проври, а онда убацио месо козе. Тако је направио чорбу.
Када је брао грожђе, увек га је сушио јер је знао да грожђе може да буде незгодно за
пренос или отровно. Сетио се како су се у Берберији, где је живео, неки робови прејели
грожђа и умрли од дизентерије. Јео је шта год је могао да нађе на острву, стално је
истраживао све делове острва и осмишљавао технике за нова спремања. Јечам и пиринач су
биле главе житарице. Једном приликом, када је пошао на другу страну острва, налетео је на
винову лозу и набрао зрело грожђе. У почетку га је сушио јер је било незгодно за пренос. На
том делу острва било је и много диња. Наишао је и на кокосове палме, наранџино и
лимуново дрво, али дивље, са тек понеким плодом. Покупио је лимунове и лимете које од
којих је правио напитак. Научио је да прави пудинг и лепиње од пиринча.
Једно време његов јеловник је ишао овим редом: за доручак суво грожђе, за ручак
парче козјег меса (у почетку печено док није имао у чему да пржи или кува), за вечеру два
до три корњачина јаја.
Ујутру је ишао у шетње током којих је ловио козе и птице. Животињско месо је јео, а од
крзна је правио одећу. Корњачу је пекао на жеравици и месо је било преукусно. Корњачина
јаја је јео засебно.
Када је помислио да му понестаје барута, морао је да размишља како ће да лови
животиње и обезбеђује храну. Правио је замке за козе. Први пут је уловио старог дивљег
јарца и три јарета, које је успео да припитоми и почео је да гаји дивокозе. За две године је
сакупио је четрдесет и три грла, временом је оградио и пет торова. На тај начин обезбедио је
неисцрпне залихе козјег меса и млека за тешка времена.
Житарице
Када се Робинзон пробудио једног јутра, видео је у ћошку џакчић који је донео са лађе.
Видео је да су га изгризли пацови па је остатак само просуо испред куће. Након мање од
месец дана видео је зелене стабљике испред куће. У почетку је био зачуђен, а онда је
схватио да је то израстао јечам од оних житарица које је просуо. Ускоро су се међу класовим
јечма промолиле и стабљике друге биљке и то је био пиринач. Кад је класје дозрело,
покупио је сва зрна и сачувао за семе које ће садити годинама. Тек четврте године имао је
довољно зрневља да одвоји и за храну.
Имао је проблема да одбрани своје усеве најпре од коза које су нападале класје, али и
од птица које су зобале. И то је успео да реши и сачува своје житарице. Следећи изазов је
био како пожњети класје јер није имао ни косу ни срп. Послужила је сабља коју је понео са
брода. Изрезане стабљике смештао је у кошаре од прућа које је такође раније успео да
направи. Морао је да реши како да од житарица сачини хлеб – без млина, без жрвња, како
да добије брашно да га просеје и на крају умеси и испече хлеб. Најпре је хтео да направи
камени тучак, али се он крунио правећи песак. Преоријентисао се на дрво и од тврде кладе
најпре направио ступу, а онда је изрезао тучак од такозваног гвозденог дрвета.
Направио је огњиште на земљи, а судове од иловаче у облику тепсија већ је био
обезбедио. У усијано огњиште, разгрнуо је жар и поређао своје хлебове. Поклопио их је
једном од својих тепсија и загрнуо жаром. Иако није имао квасац, хлебови су се испекли као
у најбољој пећи и за њега били најлепша посластица.
Робинзон Крусо је, у складу са ситуацијом, стално истраживао своје острво у жељи да
побољша стање за живот. Тражио је укуснију храну, бољи материјал за дом и све друге
основне потрепштине које би му омогућиле колико-толико нормалан живот.
Човек је свесно и сналажљиво биће које и у најтежим условима налази снагу да
пронађе решења за свој живот. Ова књига нам је на то највише указала.
Андреј Милутиновић, Марко Џоџо, Вања Гојгић V3
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Како је Робинзон преживео – прављење посуђа
После бродолома Робинсон је морао научити
много тога да би преживео сам на пустом острву.
„Прво, здравље и вода за пиће. Друго, склониште
од сунчеве жеге и зверова. Треће поглед на море, да
не изгубим прилику да се избавим, ако Бог пошаље
какав брод да га видим, јер нисам губио наду на
спасење.“
Како је време пролазило Робинсон је усавршавао
своје вештине, израђивао је све боље оружје и оруђе.
Био је све бољи у лову, припитомио је козе, почео је
да гаји житарице.
„Исхрану сам овако удесио: јео сам за доручак
евенку сувог грожђа, парче козјег или корњачиног
меса печеног на жару за ручак – на велику своју
несрећу нисам имао суда за кување или пирјање – и
два-три корњачина јајета за вечеру.“
Робинсон је утрошио шест месеци за проналазак
начина да дође до судова који су му били неопходни.
Ми смо добили задатак, који је на први поглед
деловао лако, да направимо чашу, шерпу и тањир од пластелина. Није било лако доћи до
жељеног облика. Морали смо да омекшамо пластелин и пуно времена смо потрошили да би
направили правилан облик сваког суда.
Из ове књиге може се научити да човек треба да има пуно стрпљења и да буде
истрајан, да никада не одустаје у свему што ради.
Зое Шушњевић, Дора Јана Слијепчевић, Александар Ускоковић и Филип Мандић V3

Робинзон Крусо – размишљања у самоћи
На почетку свог боравка на острву, Робинзон Крусо није имао толико много времена да
размишља о самоћи. Он јесте био усамљен, али се трудио да не мисли о томе. Друштво су му
правили пас, којег је спасио са насуканог брода, и папагај Пол, кога је нашао на острву.
Како је био жељан друштва и разговора, научио је папагаја Пола да изговара неке фразе.
Када је схватио да је сам на острву и да неће ускоро стићи помоћ, почео је да истражује
своју околину. Одлазио је у потрагу за водом и храном правећи скровиште за ноћење.
Трудио се да себи олакша живот. Временом, направио је себи и викендицу, усавршавао
израду различитих предмета, почео је да узгаја пшеницу и јечам. Све то му је одузимало
време и тада је мање размишљао о самоћи.
Како је био усамљен, Робинзон је почео да пише дневник. Посебно је био тужан на
сваку годишњицу свог доласка на острво. Једне ноћи чуо је како га неко дозива и мислио да
му долази неко у спас, али испоставило да је Робинзона у ствари дозивао папагај Пол.
Тешко је бити сам зато што су људи друштвена бића. Човек није створен да буде сам,
потребно му је да се социјализује. Без контаката са другим људима човек постаје тужан и
депресиван јер нема са ким да прича и размењује мишљења. Чак и када неко није превише
дружељубив, ипак му је потребно да има некога коме се може поверити.
Кад је видео отисак стопала у песку, Робинзон је био уплашен јер је мислио да су то
домороци. Иако је хтео друштво, затворио се у његову колибу док није био сигуран да су
отишли. Следећи пут, када је видео друге бродове, хтео је да некако покуша да се
спријатељи са домороцима, али кад је видео да воде затворенике, схватио је, ако нешто не
предузме, да ће завршити као они. Успео је да ослободи једног затвореника и назвао га је
Петко. Он и Петко су постали другови и Робинзон га је научио свом језику пошто Петко није
говорио енглески. Тако више није био усамљен. Робинзон је толико дуго био на острву да
понекад није знао да ли заиста жели да се врати у Енглеску, јер му је временом и острво
постало дом. Иако је волео острво, недостајала му је његова домовина и други људи, због
чега је ипак наставио да тражи начине како би напустио острво.
Јована Јанковић V4

Маштарије

22

Прављење посуђа – Робинзон Крусо и ја
Мој задатак је био да
направим
од
пластелина
малу шерпу, чашу и тањир
према стварним шерпама,
чашама
и
тањирима
и
прикажем шта је све морао
да научи Робинзон.
Нисам имао пластелин,
али ни Робинзон није имао
грнчарску
радионицу
и
алате. Са обзиром на то да
смо сада сви на неки начин
Робинзони и живимо на
својим острвима било ми је
лакше да разумем колико
некада није ни мало лако
снаћи се са оним што имаш.
Иако мама није била
пресрећна што на овај начин
трошим брашно, ипак ми је
дозволила да узмем мало.
Схватио сам да оскудни
услови у којима се нашао
Робинзон нису били нимало
лаки мада се док сам читао
књигу, чинило да их је лако
превазилазио.
Заправо је морао много нових вештина да савлада и научи законе природе која је у
његовом случају често била и окрутна.
Када сам помислио да би требало да једем из тањира који сам направио, схватио сам да
ми не би послужио више од једног пута и да не бих могао да га оперем.
Сада разумем да смо данас навикли на многе алате који нам олакшавају живот а да тога
нисмо ни свесни.
Посуђе је само једна од свакодневних ствари које користимо а не питамо се одакле је
дошло и ко га је правио за нас. Развили смо различите технологије, али смо рад рукама и
многе вештине које су знали наши преци заборавили и запоставили. О томе мислим док ми се
већ не знам који пут распада тесто у рукама.
Робинзон нас учи да будемо захвални иако то више разумем данас него прошлог лета
када сам читао књигу.
Волим да једем и нисам никада мислио о томе на други начин осим да питам маму шта
имамо за ручак и када ће бити.
Робинзон нас учи да задовољству и уживању у храни претходи много тога, многи
послови и процеси и сваки од њих је важан иако смо ми навикли само да једемо и устанемо!
То значи да нема задовољатва без рада.
Стрпљење, хух...
Чим сам сипао воду у чашу она се распала. У шерпи је остала неколико сати јер су
зидови шерпе дебљи.
Да сам их правио од глине са слојем од соли можда бих нешто и успео да скувам, али
овако сам био задовољан и тиме што се вода у шерпи задржала.
Када је коначно схватио какве посуде треба да буду да не би пропуштале, Робинзон је
спремио разна јела и све појео. То га је научило да није добро ни за тело ни за мозак да се
буде прождрљив.
И стварно, мени се пуног стомака само спава...
Тешко је радити и мислити пуног стомака...
Никада не бих рекао да се толико тога крије иза посуђа од теста.
Вук Глишовић V4
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Робинзон Крусо – истинита прича
Године 709. шкотски пират Александер Селкејг, или још звани Александер
Селкирк, спашен је са пустог пацифичког
острва, на које је 1704. године, приспео
после бродолома.
Александер се плашио да ће брод
потонути па је рекао посади да га оставе
на острву.
Пошто је дошао на обалу Агуас
Боенас, Селкгејг је од 1704. до 1709.
године боравио на острву. Касније ће, по
Дефоовом роману, острво добити име.
На острву је ловио дивље козе
пиштољем који су му оставили гусари.
Саградио је кућу са огњиштем, правио
оружје и одећу. Водио је миран живот као
морнар, читао Библију, певао и молио се
за спас.
На острву се налази дрвени натпис
који гласи: „С овог места је шкотски
морнар Алексадер Селкирк више од четири
године из дана у дан са чежњом посматрао
хоризонт не би ли угледао брод спаса који
ће га ослободити од самовања.“
Спас из самице за Селкејга није имао срећан крај. Пронађен и спасен, вратио се у
домовину, у свет који није могао да га задовољи. Ипак је до тада живео у свом малом рају.
Касније је, наводно, рекао: „О, моје вољено острво! Волео бих да те никада нисам напустио!“
Разболео се и умро 1721. у 45-ој години живота.
Михаило Буђевац и Бранко Бучевац V3
Робинзон и Петко
У роману „Робинзон Крусо“ Данијела Дефоа главни ликови су Робинзон Крусо и Петко
чија је судбина испреплетана. После спашавања Петковог живота, заједно пролазе кроз
догађаје кроз које је Робинзон Крусо до тада сам морао да прожиљава. Заједно проналазе
храну, праве потребне ствари, боре се против људождера.
Читајући књигу, на моменте стичемо утисак да се Робинзон понео пријатељски према
Петку јер му је спасио живот, научио га да лови, делио са њим храну и склониште. Иако му
није стало толико до породице, осећа љубав према свом новом пријатељу Петку. А онда у
неким тренуцима уочавамо да се Робинзон према Петку односи потпуно другачије, чак му сам
даје име, не питајући га за његово, остављајући утисак да је њихов однос заправо однос
господара и слуге.
Са друге стране, Петко је потпуно другачији од Робинзона. Петко је изузетно
сналажљив и вешт, али и интелигентан. Искреном љубављу воли Робинзона, који му је
спасао живот. За разлику од свог пријатеља, Петко поштује и воли свог оца, што у једном
тренутку признаје и сам Робинзон Крусо.
Захвалност никада не сме да се злоупотребљава, јер, када је некоме стварно потребна,
неће је бити. Треба гледати на ствари позитивно и водити рачуна више о ономе у чему
уживамо, него у ономе што нам недостаје. Треба човек да буде задовољан оним што има и да
проналази срећу у ситницама.
Робинзон није био задовољан својим животом и тек када је провео пуно година на
острву, схватио је да треба да буде захвалан. Такође, Робинзон Крусо је поштен човек, чак и
у тешкој ситуацији, жељан је пријатељства и стало му је до другог.
Овај роман Данијела Дефоа у свима нама побуђује пре свега машту и даје нам добар
пример, а то је да увек у тешкој ситуацији треба бити поштен, а пре свега миран и сталожен,
јер ће временом све доћи на своје.
Лав Пешић и Вук Булат V3
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Робинзон Крусо – први сусрет са људским бићем
Веома је занимљива чињеница да Робинзон Крусо скоро читавих годину дана боравка
на острву не размишља уопште о самоћи, већ разматра како да се прилагоди условима
живота и да опстане на пустом острву. Он проводи време тако што преноси намирнице и
ствари које би му могле бити од користи са насуканог брода, прави склониште (кућу), лук и
стрелу којима лови животиње како би се прехранио...
Он, заправо, и није био сасвим сам, јер је са брода спасао две мачке и пса, а затим је
припитомљавао животиње са острва (папагај Пол, кога је научио да говори, козе, птице...).
Први пут се забринуо због тога што се разболео од грознице. Тада се молио Богу, а
касније је читао Библију водећи се мислима које је тамо прочитао. Такође, са брода је донео
мастило, перо и папир па је водио дневник. У њему је писао шта је радио, али је веома слабо
писао о својим размишљањима о самоћи.
Када је видео отисак стопала у песку, Крусо се уплашио јер је навикао да годинама
живи сам, а и плашио се непознатог. Веровао је да је немогуће да је то отисак стопала
човека и толико се препао да је помислио да је то траг стопала самог ђавола. Затим се
поново окренуо Библији, религији и вери, као и речима из Библије које му дадоше
храбрости: „Чекај Господа и буди весео, а он ће ти оснажити срце; чекај Господа.“
Како се осећао Робинзон Крусо најбоље говоре следећи цитати:
По доласку на острво: Прво је издвојио лоше и добре стране тога што се нашао сам на
острву. Схватио је да је добро што је уопште остао жив у ситуацији када је брод потонуо са
свим осталим члановима посаде. Затим се, после извесног времена, прилагодио самоћи.
Успео сам да будем срећнији у овом напуштеном самотном стању него што бих
вероватно био у било којој држави на свету: и са овом мишљу кренуо сам да захвалим Богу
што ме је довео на ово место.
После пет година проведених на острву, Крусо се помирио са судбином да ће живети
сам на острву:
Тамо сам живео веома удобно, савршено помирен са Божјом вољом и потпуно ослоњен
на Провиђење. Осећао сам се пријатније но да сам имао друштва; кад бих зажалио што
немам с ким да разговарам, запитао бих се зар није боље разговарати са самим собом и, ако
смем рећи, чак само са Богом, помоћу усклика, него уживати највеће радости на свету у
људском друштву?
Када је видео стопало (после петнаест година), уплашен што је наишао на траг, схвата
да се сада управо плаши сусрета са било којим људским бићем, а до скоро је патио јер је био
сам и увидевши да је све у животу променљиво:
Данас волимо што сутра мрзимо; данас тражимо што сутра избегавамо, данас желимо
што нас сутра плаши, од чега чак дршћемо.
Такође, схвата да човек није свестан опасности које га вребају и „остаје ведар и
спокојан зато што су догађаји скривени од његовог погледа, и што ништа не зна о
опасностима које га окружују.“
Када је пронашао Петка након двадесет три године, коначно је поново у друштву другог
човека и веома је срећан што може у њему да има пријатеља, ученика (учио га је да говори)
и учитеља (Петко је знао да прави чамац). Срећан је што поново има с ким да разговара:
Увек весео, марљив и тако задовољан кад би ме могао разумети или кад бих успео ја њега да
разумем, да сам уживао да са њим разговарам.
После двадесет седам година, Робинзон Крусо већ дели своји боравак на острву на
период када је био сам и на последње три године од када је у друштву Петка:
Улазио сам у двадесет и седму годину свога заточеништва у овом острву; мада не би
требало да ту урачинам три године које сам провео у друштву са Петком, пошто су оне
сасвим друкчије од осталих.
Ми се сада налазимо у сличној ситуацији, али нама је много лакше јер смо у познатом
окружењу, на сигурном, у својим кућама са родитељима, имамо много више начина да се
забавимо, да искористимо време, да нешто читамо, учимо... Ту су компјутери, интернет,
средства информисања.
Човек је друштвено биће и није у његовој природи да живи сам. Потребно му је
друштво, пажња, љубав, разговор. По томе се и разликује од животиња. Чак и животиње
формирају групе и чопоре да би могле да опстану у природи, али оне то раде инстинктивно,
а човек зато што је друштвено биће.
Филип Антић, Ђорђе Илић, Урош Србљановић V4
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Робинзон Крусо – борба за опстанак
О Робинзону Крусоу смо научили да је био
сналажљив,
спретан,
интелигентан,
знатижељан,
неустрашив и никада се није предавао лако. Тражио је
излаз из тешких ситуација. Радио је све што је знао,
сналазио се најбоље што је умео да би што дуже преживео
на острву и борио се до краја.
Робинзон је научио да се истрајност и упорност увек
на крају исплате. Он је био доследан у намери да побегне
са пустог острва упркос невероватним препрекама на које
је наилазио. На пример, када ја саградио чамац којим је
желео да напусти острво, схватио је да је чамац исувише
велики и да не може да га догура до обале. То га није
обесхрабрило, већ је из почетка направио чамац који је
био одговарајуће величине. За многе успехе, чак и оне
најситније, често му је било потребно пуно времена и
снаге, али он није одустајао.
Научио је да човек мора увек да верује и да се нада,
колико год му ситуација изгледала безнадежно и да не сме
никад да пада у очај, јер у таквом стању није способан ни да ради, ни да мисли, ни да се
бори. Он је храбро и до краја веровао да није немогуће да побегне са острва на коме се
нашао. Страх од људождера, можда и највећи изазов са којим се суочио, успео је да савлада
тако што је спасао једног домороца – људождера, преваспитао га и постао на крају са њим
пријатељ. Управо тај човек му је на крају пружио неопходну помоћ да побегне са острва.
Робинзон је научио да је живот врло неизвестан и да никад не знамо шта нам будућност
доноси.
Научили смо да не смемо да одустајемо и да треба да се надамо као Робинзон. Такође
смо научили да није све у материјалним стварима и да треба да будемо захвални нашим
породицама, пријатељима и свему што нас чини срећнима. Никад не можемо предвидети
догађаје. Зато увек треба да будемо спремни.
Катарина Чанак, Мила Радовановић и Ивона Рончевић V3
Билошке и географске карактеристике Робинзоновог пустог острва
„Робинзон Крусо“ је роман о човеку који је доживео бродолом на острву и који
покушава да преживи. Овај роман је инспирисан стварним догађајима. Средњевековни
морепловац Александар Селкирк доживео је бородолом и провео четири године на једном
мањем ненасељеном острву Хуан Фернандес. Приче о његовим доживљајима су се преносиле
са колена на колено и на крају стигле до Данијела Дефоа. Инспирисан поменутим догађајима
и његовим протагонистом, настао у 19. веку, роман „Робинзон Крусо“, у коме истоимени јунак
преживљава оно што је Александар морао у стварности како би преживео године на пустом
острву.
Овај вулкански архипелаг налази се далеко на пучини Тихог океана, 600 km од обала
Чилеа. Архипелаг чине три већа острва: Санта Клара, Алехандро Селкирк и Робинзон Крусо.
Преко 100 врста ендемских биљака, а од тога половина из породице папрати, откривено
је на острвима. Баш на острву Робинзон Крусо недавно је откривена једна врста сандаловог
дрвета за коју се веровало да је изумрла пре једног века. Црвени колибри само је један у
низу ендемских врсти птица.
Флора и фауна овог острва су много помагале Робинзону током његовог боравка на
острву. Једна пећина на острву му је служила као склониште у којој је користио сламу као
кревет. Дрво и камен су му послужили за прављење лука и стреле. Дивље козе су му
служиле као храна. Најупечатљивији моменат је био када је вулкан прорадио у најбољем
тренутку, када је Робинзон био болестан, јер је јео само сирову храну и ерупција му је
помогла јер му је подарила ватру. Користио је шкољке и дрво да би направио лопату.
Дрво је Робинзону такође помогло као материјал за чамац.
Миљан Куљача, Јана Јанковић, Иван Михалић V3
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Робинзон Крусо – између породице и авантуре
Робинзон Крусо – главни лик
романа – јесте један неустрашив,
бунтован и сналажљив младић који
оствари све што науми. Као млад је
имао жељу за путовањима па је стално
био у сукобу са родитељима јер су они
сматрали да би требало да задовољан
својим животом какав он већ јесте. На
самом почетку романа он је приказан
као
дечак
који
пркоси
својим
родитељима и не слуша њихове савете.
Иако се није слагао са родитељима
и стално
им
пркосио,
у
лошим
тренуцима и болести на острву, њему
ипак недостају мајка и отац. Размишљао
је тада о томе да је код куће, породица
би му одмах прискочила у помоћ. Иако
га је та знатижеља коштала 28 година
самоће, он је само једном помислио да
треба да се врати својој породици, али
је убрзо наставио своје путовање.
Робинзон Крусо се боји једино
Бога, а чини се да је врло хладан према
својим најближима, када се узме у
обзир да је прилично лако напустио
своје родитеље и дом. Одрастао је у
Енглеској, у малом месту на обали мора.
Бавећи се трговином, отац је добро
зарађивао и из тог разлога је и од
Робинзона тражио да постане трговац и
да настави посао који је он започео. Робинзон је то прихватио, али док је продавао робу,
увек је мислио одакле је та роба дошла и колики пут је прешла.
Од раног детињства стајао је на обали и посматрао бродове, маштајући о томе да једног
дана постане морнар и да својим бродом оплови цео свет. Једног дана његови снови постали
су стварност. Без знања својих родитеља укрцао се са својим пријатељем на брод и кренуо у
непознато.
Робинзон је био млад, радознао и пун авантуристичког духа. На том путовању је први
пут доживео невреме на мору и толико се уплашио да је решио да се првом приликом врати
кући и настави да ради са оцем, али чим је прошло, он је наставио да плови ка Лондону.
Када је стигао у Лондон, шетајући градом, срео је морнара који му обећава да ће га одвести
назад кући. Међутим, на том путу их нападају гусари и стављају га у ропство.
Након свог првог путовања схватио је да је морнарски живот врло тежак, али није
желео да се врати кући без успеха. Једном португалском лађом стигао је до Бразила, где је
започео да узгаја плантаже шећерне трске и дувана од којих се могло добро зарадити.
Међутим, за плантаже му је била потребна радна снага коју није имао ни он, ни било ко у
близини. Из тог разлога се са власницима околних плантажа договорио да једним бродом
отплови до Африке да би отуда довео робове за рад. Тако је кренуо на још једно путовање
(где на срећу робова није стигао). Ту доживљава нови бродолом и преживљава пуних 28
година сам на острву.
Живећи на пустом острву, Робинзон је из наивног дечака израстао у веома сналажљивог
и одговорног човека. Схватио је да млади људи увек треба да слушају савете старијих, да
новац и богатство ништа не вреде и да су некада мале и безначајне ствари које те окружују
понекад највредније. Увидео је да у свему добром и лошем увек постоји добро и лоше и да
људи тек кад изгубе нешто, схвате колико је то вредело.
Овај роман је занимљива авантура због услова у којима се Робинзон налазио, пустог
острва, далеко од људи, начина на које се Робинзон сналази у чистој природи и дивљини.
Лара Мићановић V4
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Моји преци
Ученици одељења V3 и V4 писали су на тему
Моји преци подсећајући нас на важност очувања
традиције. Уз неке радове могу се наћи и занимљиве
фотографије.
Моја породица – моји преци
Свака породица има своју историју. Приче о
мојим прецима преносе се са колена на колено и
чувају се фотографије, записи, документи, дописне
карте, лични предмети. О мојим прецима сазнао сам
од мог тате и стрица Јована.
Породице мојих родитеља, Антић и Цветуљски,
вуку корене са територија на којима су живели Срби.
Прадеда Јован Антић, пореклом из Свилајнца, од
оца Глигорија и мајке Милојке, био је велики српски
ратник и јунак, који је међу првима са својим
артиљеријским пуком, пробио Солунски фронт на
Кајмакчалану.
Његов брат Драгољуб, трговачки помоћник,
умро је са само 17 година, давне 1905. године. Други
Прадеда Јован Антић
брат Светислав, такође војник, умро је у марту 1916.
године од задобијених рана током албанске гологоте.
Као треће дете, прадеда Јова, наставио је војну
службу и после Великог рата. Већи део Другог светског рата провео је као немачки
заробљеник у логору у Нирнбергу.
Није се слагао ни са одлукама краља Александра након Великог рата, а ни са
тоталитарним комунистичким режимом па је тако, и поред свих заслуга, остао ретки пример
војника са бројним и највећим одликовањима, а који није досегао највеће чинове у војсци.
Са супругом Даницом, пореклом из великих трговачких породица Деспотовић,
Константиновић и Радојковић, имао је два сина, мога деду Слободана – Банета и Светислава.
Мој деда Слободан има два сина – мога тату и Јована. Стриц и мој тата су добили имена по
дедовима.
Корени моје бака-Драге, татине мајке, потичу из срца Шумадије, села Ђурђева, Сипића,
Вишевца – породице Степковић и Николић. Даљи корени, по неким предањима, вуку ка
Херцеговини. Татин деда Миливоје (отац бака-Драге) је од дела породичне шуме, са стрицем
Гаврилом, основао млин и стругару у центру Степојевца, месташца на ибарском друму. Као
прави домаћини, саградили су зграде за своје раднике, узимали ушур од само 3 посто и,
постепено кроз године, увећавали производне капацитете. Живели су уз сам млин, у
приземној и малој кући. У њој и данас постоји собица, скоро иста као што је и била када је
рођена моја бака Драга 1940. године. Као поштене особе, које самостално стварају средства
за живот и рад великог броја грађана, сељака, били су неприхватљиви за комунисте који су
преузели власт 1944. године. Целокупна имовина им је конфискована (отета), а они послати
у затвор и осуђени на смрт. Смрти су их спасли радници и бројни грађани, чак и неки
комунисти којима су давали храну током рата, али не и робије и одузимања имовине. Успели
су да преживе, а моја бака Драга, дочекала је жива и своје унуке, моју сестру Катарину и
мене.
Колико су породичне везе јаке, међу мојим прецима, можда најбоље илуструје
чињеница да је прадеда Јова толико волео свога брата Светислава да се касније стално
враћао на место где је сахрањен, на острво Видо. Подигао му је споменик у облику великог
крста од белих ружа. Слику споменика, заједно са ордењем, сабљама, чаурама из хаубице са
Кајмакчалана и дан-данас чува моја породица.
Када је мој тата, гледајући документарни филм поводом стогодишњице пробоја
Солунског фронта, угледао слику овог споменика, рекао нам је да можемо да будемо поносни
на све наше претке.
Сматрам да је веома важно сећати се својих предака и интересовати се за прошлост да
бисмо сачували снагу породице.
Филип Антић V4
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Ордење Јована Антића

Моји преци
Обрадовао сам се, када сам прочитао тему задатка, јер знам да писање о породици и о
свом пореклу може бити јако занимљиво. Имао сам пуно времена да се посветим овом
задатку и да истражујем. Било је ванредно стање и стално сам био у кући, а писање ми је
баш пријало. Сазнао сам пуно о својим прецима што нисам раније знао.
Ангажовао сам своје укућане да ми помогну око прављења породичног стаблаи и веома
сам задовољан јер смо успели да га направимо и прибележимо имена и презимена наших
предака. Причао сам и са баком па са прадедом и они су знали највише да ми испричају о
својим родитељима, бакама, дедама. Интересантне су ми биле све те приче о мојим прецима.
Толико занимљивих судбина. Издвојио сам причу мог прадеде, маминог деде који се зове
Ђуро Томашевић, а ја га зовем деда. Он је најстарији члан наше породице и чини ми се да
нема нечега што он не зна, па у породици често кажемо да је он жива енциклопедија. Деда
ми је и раније причао своје доживљаје из детињства, из рата, а касније и из војске, јер деда
је потпуковник у пензији и ја сам их радо слушао. Пошто деда живи на Новом Београду, а
кретање је било забрањено, договорили смо се да се свако вече чујемо телефоном и да ми он
исприча неки део свог детињства. Он је причао, ја записивао, а онда и прекуцавао његове
речи. Обојици нам је пријала та наша прича. А како су дани пролазили, са нестрпљењем сам
очекивао вече да ми деда исприча неки нов доживљај. Дедину причу сам са великом пажњом
слушао и записивао. Прочитао сам причу мами, тати и браћи и сви смо уживали. Неке делове
дединог детињства су и они први пут чули.
Морам да захвалим наставници што је задала домаћи на ову тему. Тема ме је подстакла
да се више заинтересујем за моје претке и напишем све ово. И овај рад ће ми остати као
лепа успомена. Једва чекам да се видим са дедом и прочитам му наш заједнички рад. Да сад
ја њему причам, а он мене да слуша... Да он чује своју причу, али од мене.
Марко Џоџо V3
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Дедина прича
Рођен сам 25. октобра 1926. године, у једној кући у селу Уштица, између две реке, Саве
и Уне у Хрватској, у Краљевини Југославији. Моји су живели у једној дрвеној кући са
дрвеним црепом. Мати ми се звала Пелка, отац Танасије, а брат, три године млађи од мене,
звао се Младен.
Прво чега се сећам је да сам као мали ходао нестабилно. У кући је била једна шкриња
са ладицама и имала је ручице које су ме баш привлачиле па сам стално ударао главу у њих.
Са три године чувао сам гуске. Имао сам штап и терао их на бару на крају баште, преко
насипа. Из насипа је била бара у којој су се гуске купале, гњуриле, било је и жаба и рибица
које су хватале. У петој години чувао сам ћурке које сам терао на пашњак. А са седам сам
свиње терао на ливаду које су риљале около. Сва деца из села су то радила. Уз то смо се
дружили и играли. Моји родитељи су имали и два вола. Кад сам порастао, дали су ми да
чувам једног. Извео сам га на пашу на место које смо звали Провалија. Ту је река Сава
правила кривину и слагао се муљ. Запричао сам се са другом и нисам пазио на вола који је
кренуо ка муљу и почео да тоне, мојом кривицом. Уплашио сам се, нисам могао да му
помогнем, а он је полако све више тонуо у муљ. На велику срећу туда је пролазио мој
комшија са запрежним колима која су вукла два вола. Одмах је прискочио да ми помогне.
Али, био је проблем како извући вола из муља. Ако му завежеш уже око врата, може да се
задави, а ако га завежеш за рогове, рогови могу да му отпадну. Одлучилили смо да јарам
ипак завежемо за његове рогове па за комшијине волове, који су полако вукли и извукли мог
вола из муља. Био сам пресрећан што је во остао жив и што му нису испали рогови. Од тада
сам пазио на вола и више ми се није десило да се запричам са друговима.
Поподне бисмо чували стоку, а ујутру бисмо ишли у сеоску школу. Била су по два
разреда, први и други заједно и трећи и четврти заједно. Ђаци су били и Срби и Хрвати. Сви
смо заједно учили и заједно се играли. Али, када бисмо завршили са наставом и изашли
испред школе, делили бисмо се у две колоне: лево су Хрвати ишли у своју Унску улицу, а ми
Срби смо десно ишли у нашу Савску улицу. Имали смо просте свеске од папира, у којима смо
писали пером и мастилом из флашице. Имали смо час из лепог писања, учили рачун до 100,
имали веронаку, домаћинство, земљопис, не могу да се сетим свих назива предмета. Сећам
се да смо прво учили латиницу па ћирилицу. Никако нисам могао да запамтим латинично
слово Л и због тога ме је отац истукао. И моја мати је била строга, тукла ме је за сваку
ситницу. Од мене је тражила да будем најбољи у понашању, најбољи у учењу, говорила је да
морам да будем добар ђак и добар човек. Са школом смо ишли у цркву у колони два по два.
Слушали смо свештеника како пева и говори. Једном приликом, стајао сам у другом реду, а
иза мене је стајао један несташан дечак. Док је свештеник певао, дечак ме је гурнуо и ја сам
налетео на дечака испред себе, а он право на свештеника. Када се церемонија завршила,
свештеник ме је позвао мислећи да сам ја кривац. Није хтео да ме саслуша, одвео ме иза
олтара, где ме ишамарао. Памтим да је било јако болно. Отишао сам кући црвених образа,
мати ме је дочекала и испричао сам јој шта се десило у цркви. Она је била на мојој страни,
веома љута на свештеника. Сачекала га је испред наше ограде и љутито му свашта рекла.
Чак га је тужила у цркви тако да су су тог свештеника пребацили из нашег села у неко друго
на службу. Сећам се да смо у другом разреду из веронауке учили десет божијих заповести и
ја научим до седме и сад знам да гласи: „Не чини прељубе“, а даље нисам знао. И свештеник
нас је пропитивао и подигне мене да одговарам, дођем до седме и не знам даље. А он се
наљути и каже двојици мојих другара да ме држе преко клупе, а он узме шибу и све ме
ишиба по задњици. После тога сам научио свих десет.
На место тог свештеника у нашу цркву је дошао други свештеник. Био је Рус пореклом,
јако добар човек (за разлику од претходног свештеника). Узео ме је у службу. Био сам јако
поносан што је баш мене изабрао од свих дечака у школи. Помагао сам му у цркви за време
служења литургије, научио ме је да звоним и да рукујем канапима од звоника. Рус ме је учио
да пишем и читам руски. Често би ме усред литургије изводио да пред свима прочитам
одломак из јеванђеља и тада би мати и отац били јако поносни на мене. Сећам се да је црква
имала три прангије, малу, средњу и велику (налик топовима, гвоздене изливене цеви у које
се стављао барут, земља, цигле, хартија, из које се пуцало) малу, средњу и велику. Кад су
велики празници, Божић и Ускрс, пуцало се из великих цеви, кад су били мање важни
празници, из средње и мање цеви. Свештеник је имао поверења у мене и давао ми је да
чувам кључеве од цркве.
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Једнога дана сам узео те кључеве и пошао ка цркви, али мој отац ме је видео и пошао
за мном. Планирао сам да одем до прангија које сам раније напунио, узео сам свећу и држао
је изнад места где се ставља барут. Изненада се појавио отац и викнуо на мене. Одвео ме је
кући и истукао каишем. Сада размишљам о томе шта је све могло да се деси да отац није
наишао...
У школи сам био увек одличан ђак. Поред мене је седео учитељичин син Иво
(учитељица се звала Виводинка и била је из Сплита). Свако у разреду је морао да донесе
шибу дебљине палца којом би учитељица истукла децу која не науче лекције. Ја сам увек
редовно учио и знао. Иво је имао обичај да се наслони на моју руку. И тако се он једном
наслони, а ја измакнем своју руку и он брадом удари о клупу. Ала је крв почела да цури из
његовог носа. Деца су почела да вриште, а учитељица је узела ону дебелу шибу и одвела ме
у другу собу и тако ме ишибала да сам био сав шарен по леђима, а шиба изломљена. И тада
сам добио једину четворку, и то из владања.
Радовао сам се свакој зими. Сава би тада заледила, лед је био толико дебео да би
кочије са коњима прелазиле из села у Јасеновац, чак су и сватови прелазили у Јасеновачку
цркву на венчање, преко залеђене Саве и лед никада није пукао нити је неко настрадао. А
ми деца секиром (биле су уске и оштре) исечемо санту леда у облику круга, изглачамо стазу
преко тог леда на Сави, трчимо пар корака и седнемо на санту и она те носи па сигурно 150
метара. Ех, какво је то клизање било! И тако целе зиме, док год је температура у минусу, па
било је сигурно петнаест степени испод нуле. А знали смо и да пецамо у тим рупама што би
остале кад би извадили ледник, баш бисмо ухватили пуно рибе.
А како крене пролеће и лепо време, тако почиње купање на Сави. Моји другови и ја смо
се такмичили ко ће више пута да преплива Саву. Пливали смо у групама, по више нас
заједно. Скочимо у воду с наше, уштичке, стране и пливамо ка јасеновачкој обали, а вода
нас носи, па бар једно 50 метара, од тачке са које смо скочили. Изађемо на другу обалу, па
се вратимо тих 50 метара и опет скочимо у воду и пливамо назад на уштичку страну. Ја сам
успео да препливам Саву 9 пута, само је један дечак успео 10 пута.
Кад сам завршио школу, само сам чувао стоку и помагао родитељима у башти и на
њиви. Сваке године, уочи раног пролећа, када се снег отопи, Сава и Уна су плавиле њиве и
када се повуку воде и земља мало просуши, сејали смо кукуруз. То је обично било концем
априла па до Ђурђевдана. Уз њега смо сејали и пасуљ, који, како је растао, пузао се уз
стабљике кукуруза. Када стабљике кукуруза мало порасту, проређивали смо их и са вишком
хранили стоку. Садили смо и грашак, кромпир, боранију, цвеклу, лук. Поред кукуруза растао
је пупинац који смо ми плевили и који је стока волела да једе. Водио сам стоку на пашу. У
селу су била два пашњака, један на Ивицама, а други смо звали Стрмац. У селу смо имали
малу радњу у којој су се продавале основне потрепштине. Чак смо и део нашег кукуруза који
нам претекне продавали у радњи и добијали смо новац за њега. Кукуруз из села се скупљао
и утоваривао у шлеп за који се закачи бродић који га је вукао до Београда. Сушили смо
воће, комшија је имао велики орах и све што би пало у наше двориште, остајало је нама.
Мати би све то чувала на тавану и давала нам кад дође Божић. Сећам се колико смо се ми
радовали томе, била је то права гозба за нас децу. На тавану смо сушили месо. Мати је сама
ткала и правила постељину. Имала је натру (ткачницну) на којој је ткала кудељу. Кудељу
смо сами садили. И постоји читав процес од сађења, сечења, везивања у снопове, потапање
снопова у воду, одбацивања коре од стабљике па до сушења кудеље. Имали смо дрвену
ступу која је дробила штапове и остајала је кудеља. Кудеља се затим ишчешља, а мати је
после преде и мота у клупко. Мати је после ткала и платно за постељину и јастучнице, ткала
је и стазе и поњаве. Платно је мало гребало, али ми смо се навикли на њега. Јастуци су се
пунили перушином од кукуруза, а покривачи су се пунили гушчијим перјем. Струје тада није
било, имали смо сазидани шпорет од цигала у којима смо ложили дрва, зими би целе ноћи
држале топлоту, за светло смо користили петролејске лампе. Имали смо бунар у дворишту из
кога смо вадили воду за пиће.
Радовао сам се сваком одласку на вашар у Новску (место већем од нашег села). Ту смо
куповали одећу, ципеле, било је свега. Једне јесени су моји продали волове. И видео сам да
су у рукама држали пуно пара. Мати је знала да сам ја желео усну хармонику. Мој деда ју је
свирао и мене је научио да свирам. Одвела ме је до једне радње и купила ми нову усну
хармонику, Бронзу – Пиколо. Каква је то срећа била, много сам се обрадовао, одувек сам
желео малу италијанску Бронзу – Пиколо, толико сам сањао о њој.
Ето, то су били лепи дани мог детињства. А после је дошло ратно време. И о томе ћу ти
причати.
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Моја породица и моји преци
Време у овом ванредном стању сам провео са
мамом и сестром. Тата је 1. марта отпутовао у
Америку, враћа се 3. јула и једва чекам тај дан.
Пуно тога сазнао о својим прецима са мамине
стране, али таман имам цело лето да са татом
проучим и упознам претке са његове стране.
Много занимљивих прича, пуно података,
старих фотографија, невероватних догађаја сам
имао прилике да сазнам.
Поделићу мали део са вама….
Моја мама Маја Мандић, пре него што се удала
за мог тату, презивала се Бјелица. Њени мама и
тата, моји бака и дека су Бранка и Нинослав. Дека
на жалост није жив. Али, моја бака Бранка, коју
зовем бабушка, од мог рођења је увек уз мене.
Што се тиче породице са декине стране, имамо
сви ту срећу да је наш рођак Драгутин Бјелица
годинама сакупљао све податке о породици Бјелица
и тако је настала феноменална књига, где су
детаљно пописане све породице и цела историја
племена са занимљивим причама и фотографијама…. Књига има 390 страна и прати породицу
од 1430. године.

Бака Бранка дека Нино, прабака Штефица и прадеда Мато,
беба у колицима је мој ујка Горан

Са декине стране најинтересантнији ми је био његов тата, мој прадеда Милорад. Он је
деда моје маме и каже да је био добар човек и најбољи деда на свету. А имао је веома
интересантан живот. Највише волим да слушам приче о њему. У младости је био спортиста,
бавио се атлетиком. Када је почео рат, пријавио се у партизане и био је један од најбољих
курира, трчећи је преносио поруке између партизанских батаљона. Мама ми је причала да је
она највише волела да слуша када јој је деда причао како се задесио на ливади и, да би се
сакрио од Немаца, ушао у пласт сена, а Немци су баш ту направили свој логор са шаторима и
били ту три дана. А он је све време био у сену на малој раздаљини од њих и нису га нашли, а
имао је само чутурицу са водом.
Са бакине стране имам бакину маму, Штефицу.
То је била жена-змај. Рођена је у Хрватској, у Београд
је дошла и уписала Медицински факултет, али студије
и младост је прекинуо рат. И наравно, и она оде у
партизане. Била је ухапшена и одведена у стравичан
логор Јасеновац, где је провела две године.
Преживела је и тешку болест, пегави тифус. Била је
спашена тако што су је заменили за неког важног
Немца. Његов живот за њен. После рата се није
вратила медицини, већ је завршила енглески и
немачки језик и радила као професорка. Упознала је
прадеду Мату, који је рано преминуо, али добили су
Владу и моју баку Бранку. Некако сам баш поносан на
њу. Штефица је са својих 80 година била позвана од
чувеног редитеља Стивена Спилберга у Америку на
конгрес преживелих логораша. Провела је три
недеље у Америци у друштву Спилберга, који је био
одушевљен њом и снимио десетак интервјуа.
Ово путовање у прошлост и сазнања о мојим
прецима су драгоцена. Наставићу да питам и сазнајем
о њиховим животима.
Прадеда Милорад
На реду су Мандићи….
Филип Мандић V3
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Ученици - ствараоци

Ученици ствараоци
Ученици шестог и осмог
разреда за време учења на
даљину написали су неколико
изванредних радова на разлитите
теме.
Једни презентују разговор са
самим собом кроз представљање
своје личности у облику имагинарног сусрета са књижевним
јунаком, док други анализирају
мисли и идеје чувених писаца.

Мој разговор са
књижевним јунаком
Свако
уметничко
дело,
писано, сликано, извајано, има
своју лепоту. Уметник својим
делом увек преноси поруку којом
жели нешто да каже свету. Драга
моја Аска, у делу које је написао
Иво Андрић, у коме си ти главна
јунакиња, много тога сам имала да
прочитам, замислим, као и да себе
запитам: „Како бих се ја понела у
сличној ситуацији?“
Можда је хвалисаво од мене
што ћу ти рећи да препознајем
доста сличности између нас две.
Обе смо балерине, имамо ту фину
Лена Бегенешић I3
жицу, некакву тананост, да нам
покрети буду меки, гипки, да све
делује као бајка, као да је све само игра, али тако чаробна да је чак и злокобног вука
омађијала. Опијен твојом игром, он је дозволио себи да буде рањив, да постане доступна
мета и тако је окончао свој живот.
Драга моја Аска, драга балеринице, колико си само снаге показала, колико храбрости и
жеље за победом. Желела си да живиш, жеља ти је дала надљудску снагу да издржиш сав
напор, и као што је Иво Андрић написао: „И не слутимо шта све умемо… То се открива само у
великим и изузетним тренуцима као што су ови.“ У тим тренуцима ти си играла за свој живот!
Сати и сати игре пред смрћу су оставили последице на твоје крхко тело и дечију душу, али,
уз пажњу маме Аје и чланова породице, пребродила си све, опоравила си се и постала јача
него икад. Твоја огромна ментална снага те је спасила сигурне смрти, а затим у животу и
попела до сјајних висина, постала си веома цењена и позната уметница. Верујем да су се
многи угледали на тебе током свог уметничком пута, а једна од њих сам и ја. Када сам ти
рекла да смо сличне, мислила сам на то да сам и ја изузетак у својој породици и једина сам
која воли музику, покрет. Свирам клавир, а балет играм од своје пете године и иде ми
одлично. Наставница види велики потенцијал у мени, а ја сам свесна колико велики рад,
дисциплина и одрицање треба да се уложе да бих успела у било чему, па и у балету.
Свако књижевно дело носи у себи поруку, али прича о твојој борби за живот, о борби у
којој лепота уметности побеђује злог вука има за мене две јаке поруке. Једна је да уметност
оплемењује душу и у моменту када нас дотакне, постајемо боље особе. Друга порука коју си
пренела читаоцима јесте да се никада не предајемо, да у нама има снаге за коју ни не знамо.
Ако стварно желимо да успемо у нечему, онда ћемо то и остварити. Аска, уживала сам у
твојој игри, а Иво Андрић је тако описао твоју чаробну игру да причу нисам читала, већ
гледала.
Сара Гмитровић VI1
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Јунаци у роману „Орлови рано лете“
Дружина дечака четвртог разреда из села Липово у Босанској Крајини који су одбегли
од суровог понашања новог учитеља, направили су своје тајно место боравка у Прокином
гају. Зараван Тепсија постала је нова школа живота Јованчета, Стрица, Лазара Мачка, Ђоке
Потрка, Ника Ћулибрка, Вањке, Николице с приколицом и девојчице Луње.
Храбри дечак Јованче, први одбегли ученик којем ће се придружити остали чланови
дружине и основати хајдучку дружину, постаће достојан наследник свога чукундеде хајдука.
Верни пратилац Јованчета био је малени пргав дечак Лазар Мачак. Надимак Мачак добио је
због своје храбрости и спремности да се супротстави свакоме ко би га дирао. Ситан грађом,
успевао је да без размишљања, као и свака мачка, фркће на свога противника. Био је
омиљен у друштву због своје веселости и спремности да увек од нечега направи нешто.
Његове веште руке направиле су многе играчке, пушке, мачеве, кућице за птице и зечеве.
Вешт и даровит, уз помоћ своје радионице са тавана, увек је проналазио решење. Колиба
коју је дружина одбеглих ђака изградила у Прокином гају је рађена по нацрту Лазара Мачка.
Скроман, као и творци многих дела, тврдио је да увек може и боље. Радознао и домишљат
дечак, истражујући Прокин гај, пронашао је до тада неоткривену пећину која ће по дечаку
бити названа Мачкова пећина. Управо ће пећина бити склониште за дружину и остале
становнике села. Постаће склониште за његову нову радионицу без које Лазар Мачак није
могао. Спреман да се снађе у свим ситуацијама, помогао је Николетини и одреду партизана
како да дођу до муниције, саградио је нову колибу од остатака бомбардоване школе и својим
умећем задивио учитељицу Лану. Рат је учинио да се сви поново окупе у Прокином гају који
изненада постају озбиљни одрасли људи. Организују се у обавештајну службу, отварају
радионицу за поправку оружја у којој је Лазар Мачак показао своје умеће. Вредан и спретан,
сматрао је да он једном секиром и малом тестером може за три дана начинити корисније
ствари него што учине силни авиони бомбардујући његов крај. Био је противник рата, али је
био принуђен да нагло одрасте.
„Орлови рано лете“, дело Бранка Ћопића, упознало ме је са дечацима који су морали
прерано полетети из својих гнезда. Рат их је натерао да постану одговорни војници,
обавештајци и сарадници војске свога народа. Читајући, упознао сам се са мудрим и храбрим
Лазаром Мачком, дечаком који је захваљујући вештини својих руку постао велики мајстор.
Петар Грујић VI1
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Лана Терзић III4

„У ћутању је сигурност“,
И. Андрић
Кроз приповетку „Мост на
Жепи“ Иве Андрића провлачи се
мисао „У ћутању је сигурност“.
Каква је то моћ ћутања и тишине и
од чега нас они заправо штите? У
овој приповеци везир Јусуф својим
примером показује како речи могу
бити
највеће оружје,
чија
су
разорност и моћ много веће него
што ми то можемо да разумемо.
Једна погрешна реч, непромишљен
поступак и све се мења. Тако се
променио и везиров живот када је
четврте године свога везировања
доспео у заточеништво.
Везир Јусуф је на својој кожи
осетио последице које настају када
човек отворено исказује свој став и
мишљење, али када оно не наилази
на одобравање других. Увек ће бити
оних који ће, да би оправдали своје
речи и поступке, оспорити и осудити
туђе, а понекад и прећи сваку
границу,
употребивши
силу
и
насиље.
Због другачијих ставова везир
је завршио у заточеништву. Тада је
видео како речи, које би требало да
буду веза и спона међу људима,
одједном постају највећи раздор,
извор неспоразума, неразумевања и
повод за напад и борбу. Научио је
„да је у ћутању сигурност“.
Исте речи код различитих људи могу изазвати различите реакције. Говорећи о својим
замислима, жељама, циљевима, па чак и о сопственој срећи и задовољству, човек ни не
слути каква осећања то може пробудити код других. Чак и најједноставнија и најбезазленија
порука може покренути буру различитх, непредвидивих емоција. Зато је „сигурност у
ћутању“. Везир је, водећи се том мишљу, оставио мост на Жепи без икаквог обележја. Он је
знао да би се свака реч могла протумачити на погрешан начин и злоупотребити. Тим
поступком је такође показао да дела вреде више од речи и да су оне некада сувишне и
непотребне. Шта год да је писало на мосту, људи би нашли начин да то оспоре и да му умање
вредност. Али овако, када виде мост, његов значај и улогу, нико то не може оспорити.
Сматрам да никада не треба да одустанемо од својих идеја и ставова и да ћутимо зато што се
плашимо како ће они другима звучати и како ће други реаговати на њих. Ни везир Јусуф није
ћутао зато што се плашио. Схватио је да су људи научени да у свему пронађу нешто
негативно и да он на то не може утицати, какву год поруку оставио на мосту. Ништа није
написао, већ је оставио људима да размишљају, граде своја уверења и трагају за
одговорима. Сматрам да везир није имао потребу за било каквим објашњењима јер је мост
на Жепи говорио све што је било потребно. Мост је својом тајанственошћу и једноставношћу
навео да се о њему пише тако да није остао незапажен. Везир, ћутећи, није умањио значај
овог моста, већ га је учинио још вреднијим.
Ћутање не представља знак несигурности. Онај ко се стално правда и објашњава своје
поступке изгледа несигурно као да не верује у то што прича док онај који ћути, показује да
не оспорава туђе, али и да не одустаје од свог мишљења. Тишина је лековита. Она зна да
слегне сву непотребну буку и бесмисао доводећи мудрост и мир у први план.
Ника Московљевић VIII3
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Лана Терзић III4

То сам ја
Одрастање и младост постављају
питања и траже одговоре на њих. Наши
поступци, путеви које бирамо, сви
велики и мали кораци, последица су
жеље и тежње да добијемо одговоре на
та питања, да упознамо и заволимо себе
и одрастемо у одговорне људе, свесне
својих талената, жеља и могућности.
Волим да маштам, сањарим и
истражујем свет око себе и у себи.
Понекад се изненадим својим
открићима, али она ме подстакну да још
више трагам, да се запитам ко сам, шта
је оно што ме радује и весели, а шта ме
чини тужном и за чим чезнем. Трудим се
да на сва питања одговарам са осмехом,
да ме она не спутавају, већ да буду моје
смернице и путокази. Знатижељна сам и
радознала. Волим изазове и зато себи
увек постављам пуно задатака и циљева. Сматрам да човек који воли своју личност увек
жели да напредује и сваког дана буде своја најбоља верзија. Понекад због те жеље осетим
велику радост и задовољство, а понекад ме испуне страх и празнина. Још увек учим како да
се изборим са свим својим амбицијама, али их све радо пригрлим јер знам да су оне део мог
бића и душе и да не могу ићи против њих јер би то значило да идем против себе. Уживам док
разговарам с људима и размењујем мишљења са њима. Увек желим да саслушам друге и да
им пружим помоћ и подршку када су им оне потребне. Нечији осмех и захвалност ми дају
снагу и мотивацију, али и потврду да поступам исправно. Понекад ми је тешко да обуздам и
контролишем своја осећања. Ипак, и у томе видим пуно позитивног и доброг. Та особина ми
је помогла да развијем неке хобије и нова интересовања. Када сам се питала који је најбољи
начин да искажем своја осећања, схватила сам да је најбоље све своје мисли, бриге и
недоумице исказати речима, стихом и ставити их на папир. Тако се родила моја љубав према
писању песама. Кроз песме исказујем своје тежње и жеље. Оне су сведоци промене мојих
ставова, уверења и интересовања. Осим што волим да их пишем, увек радо читам песме и
друга књижевна дела. Сматрам да су књиге наша карта за путовање у свет. Волим да учим
нове ствари, што ми пружа могућност да сваки дан учиним посебним и интересантним. Увек
тежим томе да будем насмејана и весела јер знам да тада могу да остварим све своје снове,
да успешно извршавам своје обавезе, будем добар пријатељ и, што је најважније,
инспиришем и подстакнем друге да буду такви. Човек не живи сам, већ увек тежи да свој
животни простор, своје недоумице, бриге, успехе и падове подели с неким. Зато је важно да
се увек трудимо да дајемо добар пример другима, да не будемо себични и уображени. Сада
то знам и трудим се да поступам у складу са тим, али није одувек било тако. Некада ми је
било тешко да ставим туђе жеље испред својих, да разумем да смо сви различити, али да сви
заслужујемо све најбоље. Док размишљам о својим интересовањима, запитам се и у какву
бих особу желела да одрастем, шта ме плаши када је у питању одрастање, али и чиме бих
желела да се бавим када одрастем. Увек се прво сетим новинарства. За мене новинарство
представља посебну професију, спој озбиљности, креативности и динамичности, каквом и
саму себе доживљавам.
Свет у ком живимо је представа у којој главне улоге играју медији и друштвене мреже.
У таквом свету намећу нам се ставови и мишљења, окружени смо туђим дефиницијама
богатства, среће и успеха. Међутим, живот и искуства су наши најбољи учитељи и они нас
стално подсећају да су богати, мудри и успешни људи они који познају себе, свесни својих
талената, жеља, интересовања и навика. Драго ми је што сам то препознала и наставићу да
се трудим да развијам нова интересовања и хобије, да напредујем и суочим се са својим
страховима и дилемама. Нећу одустати ни од једне жеље, циља или амбиције јер сви су они
део мене. Они су показатељи мог рада, труда и залагања, моји путокази и смернице. Никада
не бих могла бити оваква каква сам данас да није било њих.
Матеја Московљевић VIII3
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To сам ја
Речи су понекад бескорисне. Описати цело једно
живо биће, његове жеље снове, тежње, несигурности,
патње, лепоте, његову психу, дубоке мисли, страхове,
објаснити његову душу... Сваког дана, сата, минута,
оно расте. Теже је видети промене у себи, можда зато
што смо толико навикли да проводимо време са собом
па смо постали имуни на сопствену лепоту и раст.
Хватање есенције човека у само неколико реченица
захтева велико искуство.
Светлосмеђа таласаста коса и смеђе очи са
светлим зеленим тачкицама попут сунчаних печата,
веома дугачке трепавице, кожа боје јапанске камелије
у рано пролеће, рупице на образима и велики осмех то су епитети које је моја пријатељица користила да
ме опише.
Имам огромну потребу да стварам. Видим себе
као великог љубитеља уметности, поготово музике.
Она доноси много светлости у мој живот, упознала ме
са мноштвом дивних људи и отворила ми нове путеве.
Кроз музику добијам моћ да се изразим, да се мој глас
Лана Терзић III4
чује, да оживљавам и овековечавам животе и дела
многих композитора. Глас је мој омиљени инструмент. Дат нам је од рођења, да се
изразимо... Поред свих потешкоћа, спремна сам да се изборим за своје место под овим
сунцем, мислим да је вредно ризика, ако не због циља, онда због самог пута.
Волим да читам. Омиљена књига ми је Толкинов „Хобит“ и радо се враћам њој и
авантурама из Средње Земље.
Трчим зато што тада, на барем неколико тренутака, знам тачно куда треба да идем, ја
летим, не постоји ништа друго, имам циљ: лутам по музејима, губим се између високих
полица библиотека; шетам по шуми - тада се осећам као део целине у савршеној хармонији;
цртам, посматрам уметност покрета тела, плес (задивљује ме колико покрет може да садржи
емоције); посматрам пространство звезданог неба, барем део који могу да захватим својим
маленим оком и размишљам о нашој безначајности и о бескрају; учим о астрономији, хемији
и физици, сазнајем како универзум функционише (сматрам да не постоји ништа
фасцинантније).
У људима ценим храброст, мудрост, креативност, страст, слободан дух, отворен ум,
oданост, упорност (можда и тврдоглавост), искрену љубав према ономе што раде,
амбициозност... „Моја врста“ људи су сањари, борци, ратници за оно у шта верују:
побуњеници, музичари, уметници, слободне душе, миротворци...
Kада бих наводила своје особине, можда би то било пристрасно, зато, читајте између
редова. Једног дана волела бих да имам дрвену колибу у Норвешкој, у шуми, поред неког
језера и тамо проводим своје дане стварајући музику са вољеном особом. Био би то мој кутак
за креирање, уживање у тишини природе, покушај да јој будем ближе, и осетим то у себи
иако је град мој завичај.
Ми као људска раса увек живимо за нешто, тражимо неки циљ, сврху. Свесна сам да се
од малена наше препреке мењају, а ми смо ту да их савладамо. Кроз живот оне се појављују
и нестају и поново стварају у неком другом облику. Увек живимо за нешто и кроз неки нови
изазов, било да је то нова љубав према нечему или некоме, посао, хоби или чак нешто што је
потпуно безначајно мало, а нама важно.
У овом периоду живљења има много ограничења која ми не омогућавају да у
потпуности дођу до изражаја моје тежње. То је део одрастања. Надам се да ћу умети и моћи
да остварим и испољим своју личност и особености, да постигнем остварење својих циљева.
Свет је широка шатра под коју могу да стану многе жеље. Видим себе и осећам, тамо негде,
испред у времену... Постоји велика разлика у томе ко сам ја сада и ко желим да будем. Она
је мој нови циљ за превазилажење. Искрено верујем да се са неким карактеристикама
рађамо, али и да се кроз искуства, наша перцепција, карактер и морал мењају. Ово сам ја
данас, а ко ћу сутра бити?
Симона Ђоровић VIII3
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Ученици ствараоци - Радови ученика V1 и V2
Ученици одељења V1 и V2 су за време учења на даљину писали о доживљају књижевних
дела која су читали.
Да сам на пустом острву
Читајући роман „Робинсон Крусо“, добио
сам
инспирацију
да
мало
маштам
о
замишљеном доживљају на пустом острву.
Видевши слике велике вештачке творевине у
облику
палме,
„Џумеира“,
на
обалама
Персијског залива, утонуо сам у авантуру. У
мојој машти, нашао сам се на великом пустом
острву облика овог прелепог дрвета топлих
крајева. То острво је било много мање од
стварног али је, морам признати, било веома
занимљиво.
Удисао сам свеж морски ваздух, слушао
умилни шапат таласа и размишљао шта ми
ваља чинити. Имао сам стари плави шортс и
кратку зелену мајицу који су били исцепани и
испрљани од борбе са океаном после
бродолома. Изашао сам из своје „Нојеве
Арке“, малог чамца за спасавање. Ипак сам
успео да сачувам морнарску капу на којој је
био грб наше Отаџбине. Био сам поносан иако
сам ишао у неизвесност. Острво на које сам
доспео је било близу екватора. Тропска
врелина ме је подстакла да зађем у тајновиту
прашуму. Надао сам се да ћу овде наћи
заклон од Сунца које је немилосрдно пекло.
На моју срећу, успео сам да убацим у мали
Тара Голубовић I1
истраживачки ранац пар флашица испуњених
најдрагоценијом течношћу коју сваки бродоломац може да пожели, а то је вода.
Кренуо сам у пустоловину! Крећући се с напором кроз густу и влажну џунглу, наишао
сам неочекивано на чудесну пећину. На стрмој стени изнад ње је био уклесан злослутни
гусарски знак лобање. Био сам и уплашен и узбуђен. Освртао сам се да видим да нема гусара
који би желели да ми науде. Ипак, надао сам се да ћу можда пронаћи неко сакривено благо.
Због силних осећања сам потпуно заборавио на глад. Застао сам пред улазом јер сам осетио
језу у телу од претећег мрака. Нисам имао никога да ми помогне, осим, наравно, мојих
„лептирића“ у стомаку јер сам осетио драж изазова. Срећом се сетих да сам ипак, у
последњем тренутку, спаковао малу батеријску лампу. Кренуо сам опрезним и лаганим
корацима у дубине пећине померајући слабашан светлосни сноп по неравној подлози и
зидовима. Одједном се преда мном указа предиван призор сталагмита и сталактита. Они су
магично сијали иако је светлост лампе била слаба. Некако је изгледало као да сам у свету
чуда. Од великог сјаја и лепоте, причињавало ми се да сам видео богињу Афродиту. Док сам
прилазио ближе, трепћући од бљеска, схватио сам да је ту стварно богиња љубави и лепоте.
„Драги дечаче, видим да си се изгубио на мом острву“, рече Афродита са пуно топлине и
нежности. „Хтела бих да ти ово путовање буде занимљиво и корисно, па ћу ти рећи једну
поуку за цео живот. Породицу не чини крвно сродство, већ породицу чини љубав!“ Занемео
сам од дубине осећања која су ме прожела. Одједном зачух позиве: „Немања, Немања,
Немања!“ У тренутку сам се из чудесног света маште обрео у свом дому, гладан. И даље сам
чуо дозивања. Видео сам да ме то моја брижна мајка зове на доручак.
Схватио сам да никаква блага и силе овога света не могу да се мере са дељењем
љубави и бригом о свима. Осетио сам дубоку захвалност за све што имам. Пришао сам мајци
и загрлио је. Она је одмах схватила да сам ја научио неку велику животну истину. Надам се
да ћемо се моја породица и ја увек чувати, пазити и волети, до краја живота.
Немања Павловић V2
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Школа некад и сад
Током година школа се доста
мењала, али једино што је остало до
данас - ђаци је не воле много.
Из текстова „Десетица“, „Прва
бразда“, „Хајдуци“ и „Орлови рано
лете“ схватио сам да је школа некада
била много тежа у сваком смислу.
Пре много година ученици су за
Тара Голубовић I1
погрешан одговор добијали батине од
наставника о чему сведочи роман
„Орлови рано лете“. Учитељи тада нису
имали много разумевања и љубави
према деци.
Дешавало се често да деца морају да се школују у другом граду далеко од породице у
хладној непријатељској туђини, као што се десило дечаку у причи „Десетица“.
Бака ми је причала да пре седамдесет година школа уопште није била тако важна као
данас. Тада је најбитнији био посао око куће и пољопривреда. Данашњи ђаци се жале како
им је рано да устају у седам сати, а моја бака и њени вршњаци су као деца ранили у пет сати
и морали најпре да изведу стоку на испашу, па тек онда да журе у школу.
И ево нас у садашњости када ђаци једним кликом на дугме даљинског могу да „искључе
наставника“. За неку децу је то одлично јер не прате телевизијске часове.
У овој онлајн школи врло сам усамљен. Недостају ми другари, дечија граја и жива реч
наставника. Желим да се што пре вратимо у школске клупе.
Надам се да ће у будућности неко осмислити школу коју ће сви волети и где ћемо
грабити знање без великог оптерећења као сада.
Сава Петковић V1

Тара Голубовић I1
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„Кирија“ Бранислава Нушића - Приказ
Ученици V1 писали су приказе на тему комедије „Кирија“ Бранислава Нушића.
Бранислав Нушић, „Кирија“
Бранислав Нушић је велики српски комедиограф и приповедач. Био је драматург и
управник Народног позоришта у Београду. Најпознатија његова дела су: комедије „Сумњиво
лице“ и „Госпођа министарка“, „Аутобиографија“ и роман „Хајдуци“.
Читали смо одломак из комедије једночинке „Кирија“, у којој су јунаци чланови
шесточлане породице – отац, мајка, две ћерке и два сина.
Отац је чиновник и његова плата није довољна за нормалан живот. Живе у
изнајмљеном стану и не могу да плате кирију. Деца су обучена у одећу искрпљену на
коленима и туру.
Отац зна да долазе судски извршитељи и, кроз игру и на духовит начин, покушава да
од деце сакрије истину о неплаћеном дугу. Води их на замишљено путовање и деца са
уживањем прихватају ту игру. Отац је водич пута и занимљиво описује места кроз која
пролазе. Очев позитиван дух им држи пажњу и деца не схватају да жандар и писар пописују
сву њихову имовину која је стала у два кофера.
У овој комедији отац је приказан као брижан и поштен, а мајка као домаћица и
болешљива. Свиђа ми се што су у сиромаштву остали сложни и ведрог духа. Питам се шта ће
бити ако за петнаест дана не исплате кирију.
Знам да и данас неки људи немају довољно новца и да једва преживљавају, а посебно
они који немају свој стан.
Пожелео сам да се оцу из ове комедије повећа плата или да нађе боље плаћен посао па
да живе онако како заслужује свака породица.
Милан Јевђенијевић V1

Дора Мокрањац IV5
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Бранислав Нушић, „Кирија“
Драмски текст „Кирија“ почетком
XX века написао је наш највећи
драмски писац Бранислав Нушић.
Рођен је у Београду 1864. године у
сиромашној
трговачкој
породици.
Детињство проводи у Смедереву.
Гимназију завршава у Београду, а
Реља Стефановић IV5
дипломира на Факултету правних
наука у Аустрији.
Његова најпознатија дела су:
„Сумњиво лице“, „Госпођа министарка“, „Ожалошћена породица“ и
друга.
Умро је 1938. године у Београду.
У једночинки „Кирија“ дочарава
нам друштвени и материјални положај
једног државног чиновника и његове
шесточлане породице. За двадесет
година поштеног рада у државној
служби и од његове плате једва да су
могли да се прехране и обуку. Кирија
за изнајмљени стан није била плаћена
пет месеци.
Да би своју породицу заштитио
од сусрета са суровом реалношћу,
води их на путовање, на места и у
земље које су деца изабрала. Као
бајаги, али сасвим одистински, они
сви заједно са коферима у којима је
своје место пронашла нека омиљена
лутка и крпица, уз звуке трумбете,
одлазе до Земуна, Врања, Италије и
Швајцарске.
Отац се показује као ненадмашни туристички водич приказујући
им да и у тим земљама ствари не стоје
тако сјајно. У Земуну станују људи
који немају новаца за стан у Београду,
на планину Монблан (у Швајцарској)
се пењу људи који немају шта да
раде.
По повратку са путовања долазе до границе где се сусрећу са финансима, цариницима,
али овај пут стварно, јер у стан им улазе чиновник и жандар ради пописа ствари у циљу
регулисања дуга за кирију. Сложна породица их дочекује безбрижно и спремно показујући
им своје скоро празне кофере. Овај нимало лак тренутак породица је дочекала заједно,
сложно.
Из ове приче сам научио да ћу тешке тренутке у животу лакше пребродити уз
оптимизам, осмех, љубав и неког поред себе. Драгоцености која ова породица има у
коферима биле су невидљиве за чиновника и жандара и нису се дале ставити на списак
ствари за дужну петомесечну кирију.
Док сам ово читао, био сам збуњен јер су се у мени ковитлале туга помешана са
осмесима, забринутост са надом у срећан завршетак приче.
Био сам истински узбуђен читајући описе места и земаља које је ова породица посетила
на свом путовању.
Ко упозна породицу из ове једночинке, ствари ће гледати са светлије стране. Топло
препоручујем свима да прочитају овај драмски текст.
Андреј Симонић V1
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Стрип

Corona lockdown

Nemanja Dragumilo VIII2
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