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Драги читаоци, 
 

Седамнаести број школског листа Маштарије је 

посвећен активностима из првог полугодишта школске 

2020/2021. године.  

Ту су прилози о угледним часовима и часовима 

пројектне наставе. 

Представљамо дечије радове настале за конкурсе и 

такмичења и поводом обележавања важних дана.  

Рубрика Ученици – ствараоци доноси литерарне и 

ликовне радови ученика: састави на тему Моја плава 

звезда, радови настали на часовима слободних наставних 

активности Креативно писање и ликовни радови на темe 

Пејзаж и Град из маште.  

Посебне стране су посвећене презентацији ликовних 

радова ученика четвртог разреда.  

Представљамо ликовне радове Елене Миленковић и 

њен састава о томе зашто воли да црта. 

 

Читајте и уживајте! 
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Угледни часови 

Хардвер и софтвер 

Наставница Бојана Весковић је 14. септембра 2020. одржала у V5 угледни час из 

информатике и рачунарства, наставна јединица „Јединство хардвера и софтвера“. Часу су 

присуствовали наставници Наташа Томић, Јасминка Ристић и Драган Андрић. Циљ часа је био 

да се ученици оспособе да процене колико је утицај развоја техологије битан на развој 

савременог живота и да се упознају са компонентама рачунара и меморијом рачунара.  

Ученици су имали задатак да уз помоћ наставника науче да разликују појмове хардвер 

и софтвер и да уз помоћ Лино табле представе један део рачунара о коме ће написати оно 

што су запамтили.  

Бојана Весковић 

 

Правила и прописи кретања 

Наставница Наташа Томић је 

одржала 23. октобра 2020. угледни 

час у V5 из Технике и технологије, 

наставна јединица „Правила и 

прописи кретања пешака, возача 

бицикла и дечијих возила (ролери, 

скејт, тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација и саобраћајни 

полигон“. Часу су присуствовали 

наставници Бојана Весковић, 

Јасминка Ристић и Драган Андрић. 

Ученици петог разреда су имали 

задатак да понове и науче правила 

кретања пешака и бициклиста у 

саобраћају. На часу су одгледали 

филм и презентацију и урадили на 

рачунарима или телефонима кратак 

упитник ради проверавања исхода. 

Задатак је успешно реализован. 
 
 

Наташа Томић 

Дешавања 
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Пројектна настава 

Пројектна настава у II1 

Ученици II1 су током часова 

Пројектне наставе обрадили тему „Шта 

све можемо да научимо од паука“.  

Уз помоћ учитељице Бранкице 

Виторовић истраживачке задатке они 

су радили по групама. Пронашли су 

информације о исхрани, изгледу, 

начину на који паук лови плен, као и 

занимљивости о пауковима, а затим 

своје своје радове представли по 

групама. Две групе ђака су радиле 

илустрације и уметнички приказ паука.  

Радови ученика су постављени на 

два паноа и изложени у холу испред 

учионице. 

 

 

Ученици II1 су се током часова пројектне наставе „Шта ћу бити кад порастем“, у 

сарадњи и договору са учитељицом Бранкицом Виторовић, бавили истраживачким задацима, 

прикупљали и класификовали инфор-мације о карактеристикама различитих занимања.  

Подељени су у групе за рад и свака група израдила је различит информативни део, 

илустрације, записе из штампе, интервјуе са личностима различитих профила занимања. 

Од радова су израђени панои који су постављени испред учионице. 

 

Бранкица Виторовић 
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Пројектна настава у II2 

Ученици II2 су учествовали у 

пројекту „Занимања“ у оквиру наставне 

теме Пројектне наставе „Шта ћу да будем 

кад порастем“. Пројекат је реализован на 

три часа пројектне наставе у децембру 

2020. Циљ је био да се ученици усвоје 

знања о занимањима људи и и да се 

подстакну да размишљају о свом будућем 

занимању. Успостављена је корелација са 

наставом српског језика, ликовне културе 

и света око нас.  

Ученици су кроз цртеже презен-

товали занимања којима желе да се баве. 

Говорили су својим друговима о тим 

занимањима и слушали једни друге. 

Сарађивали су у изради заједничког паноа који је постављен у ходнику поред учионице.  

Ученици су били веома задовољни радовима. Наставник Маринел Ардељан је оценио 

реализацију пројекта веома успешном јер су ученици применили своја знања о занимањима 

људи и кроз ликовни рад и усмено излагање приказали чиме би волели да се баве у животу. 

 

Маринел Ардељан 

Пројектна настава у III1 

Ученици III1 су кроз одељенски пројекат „Мој крај“ представили Храм светог Саве, своју 

школу и околину. Коришћен је рециклажни материјал – картон, картонске амбалаже, затим 

каменчићи, делови керамичких плочица, разни плодови, суве гранчице, лишће. 

Активностима пројекта повезан је садржај више предмета. Ученици на часовима природе и 

друштва учили о насељу и о плану насеља, на часовима српског језика су писали састав на 

тему „Мој крај“ и на часовима ликовне културе су говорили о употреби природних и 

вештачких материјала у сврху стварања уметничког дела. Макета је изложена у холу школе и 

приказана на сајту, као и одабрани састави на тему „Мој крај“.  

Такође, на сајту школе су приказани и ученички ликовни радови који су изложени на 

одељенском паноу – слободна тема рађена у колаж техници. 
 

Јована Симић 
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На часовима биологије 

Ученици петог разреда су правили модел ћелије, а ученици седмог разреда модел 

спирале ДНК.  

Радови су изложени у холу поред кабинета биологије. 

 

 



Маштарије    8 
 

Дечија недеља 

Поводом обележавања Дечије недеље ученици су цртали за ликовни конкурс на тему 

„Шта у мом срцу лежи“. 

 

Новак Петровић II1 
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Лара Игњатовић IV1 

Теодора Мраковић II5 
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Нека победи живот  

 

На часовима слободних 

наставних активности Креативно 

писање ученици VI1 и VI2 су 

писали на теме Нека победи 

живот и Живот и радост.  

 

Нека победи живот 

Нажалост постоје јако 

ретке болести које су 

неизлечљиве или је потребно 

много новца да би се излечиле. 

Али су људи дошли до решења 

помоћу интернета. 

Једног дана док сам проводила време на интернету, видела сам један оглас. У њему је 

писало да једна девојчица пати од ретке болести и да јој је потребна помоћ. Питала сам 

родитеље како се може помоћи. Рекли су ми да људи пошаљу поруку на број који се налази 

на огласу и тако донирају тридесет динара. Истраживала сам на интернету о огласима за 

помоћ деце да се излече и сазнала да се они налазе и на разним друштвеним мрежама. Тамо 

сам после неколико дана нашла исту ту девојчицу. Питала сам родитеље да донирамо новац 

за њу. Недељу дана после донације сам видела да је успела да сакупи новац и иде на 

операцију. Била сам срећна, највише јер сам схватила да сам и ја помогла да преброди ту 

велику препреку. После месец дана сам видела вест да је девојчица излечена, да иде поново 

у школу и да коначно живи нормалан живот. 

Сви треба да помажемо људима којим треба помоћ ако то можемо. 

 

Петра Радумило VI1 

 

 

Живот и радост 

Звук аларма опет се чује, 

Кроз копрену сна стидљиво се пробија 

Још један нови дан. 

 

Oтварам очи уз цвркутање птица, 

Из парка допире дечија цика и граја  

Која ми улепшава дан. 

 

Полако устајем из кревета, сва успорена и снена 

И гледам кроз прозор. 

Видим птице како седе на крововима, 

Видим људе који се друже, причају, смеју се и шетају. 

 

Запљускују ме таласи среће,  

Желим да зароним у море радости, 

Да поделим сваки драгоцени тренутак  

С људима које волим. 

 

Истрчавам на улицу, широког осмеха и пуног срца, 

Из мене куља радост и прелива се,  

Осветљава и последњи мрачни, тужни кутак. 

Живите и радујте се са мном! 

 

    Јована Петровић VI1 

Јана Јеремић V5 

Ученици IV4 
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Душан Торбица је освојио прво место на такмичењу „ESSAY – 2020“ за најбољи 

литерарни рад на тему „Живот и радост“. 

 

Живот и радост 

Питао сам живот шта је ? 

Живот је када си жив. Тако у песми каже Бајага. 

Ја то разумем, али да објасним не умем. 

Живот је када посадиш неки цвет. Тако нас учи учитељица. 

Ја је често послушам и посадим цвет сам. 

Живот је када Сунце излази. Тако каже моја тетка. 

Ја понекад пораним да и тај живот уграбим. 

Живот је када си на мору. Тако каже мој тата. 

Ја тај живот волим јако, али траје баш кратко. 

Ти си мој живот. Тако каже моја бака. 

Ја знам да је она најискренија, али није ми најјаснија. 

Живот је када се смејеш. Тако каже моја мама. 

Ја тај живот примењујем, сваки дан се слатко смејем. 

Живот је када имаш друга. Тако каже мој деда. 

Ја тај живот увек браним, најбољим се другом хвалим. 

Шта је живот? Ни сад не знам. Да ли је песма, цвет ил’ Сунце? 

Да ли је море, смех или друг, или заједно све у круг? 

Оно што вам могу рећи 

Збунили су мене моји мама, баба, тата, тете, 

Али оно што са њима сазнах – Ја сам једно срећно дете! 

 

Душан Торбица III2 

Елена Миленковић IV2 
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Нека победи живот 

У животу пролазимо кроз различите ситуације, неке од њих су тешке и чине да се лоше 

осећамо. У таквим ситуацијама треба да се боримо и будемо јаки. Никада не смемо одустати. 

Почетком године се појавио нови вирус. Вести које су стизале до нас су биле 

застрашујуће, деловале су готово нестварно. Паника се ширила светом, али нама је то још 

увек било далеко и страно. Пар недеља пре појаве вируса у Србији, моја породица је 

провела неколико дана у Мађарској. Моји родитељи нису били толико забринути као ја. 

Избегавала сам гужве и панично бежала од кинеских и јапанских туриста на улици. Вратили 

смо се кући и убрзо након тога на вестима су јавили да је вирус стигао и у Србију. 

Тада су нам забранили школу и више нисам могла да виђам своје другарице. Нисам 

била сигурна како се осећам, у истом моменту сам била и љута и тужна. Нисам могла да идем 

напоље, само сам седела код куће. Убрзо нам је кренула школа на даљину. У мојој кући није 

било баш весело, претпостављам да је било слично и код осталих па је моја мама одлучила 

да узмемо штене. Оно је донело мало радости и весеља у наш дом. Због ње сам покушала да 

будем мало позитивнија, али ми није баш ишло. 

Надала сам се да ће се ова ситуација брзо завршити, али се то није десило. Корона је 

доспела у многе домове, чак и у мој. Мој тата је ишао на посао сваког дана па се тако и 

заразио. Било је то тешко време, морао је да носи маску у кући и остане само у једној соби. 

Борио се против вируса узимајући лекове које му је доктор препоручио. Неколико недеља 

нисам могла да му приђем. Била сам уплашена, нисам знала шта ће му се десити. На вестима 

сам видела колико је људи до тада преминуло, често сам плакала питајући се да ли ће се мој 

тата излечити. На сву срећу се по њега све завршило добро, тест је био негативан, а мени је 

коначно лакнуло. 

Живот се лагано враћао у нормалу, ми смо и даље били суочени с гомилом забрана, али 

смо сви почели да се осећамо срећније и опуштеније. Вирус је и даље ту, међу нама, 

ситуација се опет погоршава, али живот иде даље, не можемо све да зауставимо и само 

чекамо да прође. Морамо да се боримо и истрајемо у тој борби. На крају крајева, после зиме 

увек дође пролеће, сигурна сам да ће тако бити и овај пут. 

 

Јована Петровић VI1 
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Нека победи живот 

Дуго сам гледала у наслов и размишљала о чему да пишем. Да ли да пишем о томе како 

сам спасила једно маче, како је мој деда победио тешко здравствено стање у коме се нашао 

или како наука успева да спаси децу од, до скоро, неизлечивих болести? Да ли да 

размишљам у правцу чувене рубрике „Политикиног забавника“ („Живот пише драме“) или да 

идем у правцу чуда и приче о Светом Лазару?  

Одједном, сам наслов ми је засијао у глави и све је постало јасно. Наслов је довољан 

сам по себи. Реченица „Нека победи живот“ је универзална истина, она је закон, нешто у шта 

се не сумња, не преиспитује и нема алтернативу. Она је аксиом, врховна мисао, љубав, Бог. 

У данашње време, више него икада, преиспитујемо крхкост живота, његову сврху и 

његову вредност. Почетком ове године, која је донела почетак нове епидемије, о животу сам 

много пута размишљала са страхом. Можда сам зато и имала потребу да установим горе 

поменути аксиом, како бих умирила и победила страх. Ако докажем, да живот мора да 

победи, онда више нема страха.  

Од настанка света епидемије су настајале и нестајале, а живи свет је нашао начин да се 

прилагоди и опстане. Кад мало дубље промислим о животу, сви ми живимо вечно. Ако не 

живимо на физички материјални начин, живимо кроз наша дела, мисли, речи које су остале 

иза нас. Живот се наставља кроз децу, за песнике кроз њихове песме, сликаре кроз њихове 

слике. Заиста, уметност и деца су доказ да је живот вечан и да мора да победи.  

Зато апелујем на све одрасле да чувају нас децу, да више поштују наша права на спокој 

и срећу, да више стварају, а мање руше, да поштују природу и њене законе и живот ће 

победити! 

 

Петра Шушњар VI1 

Јана Јеремић V5 
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Нека победи живот 

Живот на Земљи никада није био лак. Увек је било ратова, болести, глади, разних 

временских непогода. Људски век је некада био много краћи, јер медицина није била 

развијена и људи су умирали рано од разних болести које су данас излечиве. Ипак, 

човечанство је увек тежило неком напретку. 

Данас живимо у времену које је чудно, живот је постао мање безбрижан и пун 

ограничења. У школу не идемо сваког дана и носимо маске. Не можемо слободно да се 

дружимо, посећујемо баке и деке, морамо да држимо дистанцу и стално перемо руке. Живимо 

у страху да се не заразимо и не пренесемо вирус онима које волимо. Не путујемо и не идемо 

на летовања и зимовања, јер је све постало превише компликовано. Слушамо вести, пратимо 

број оболелих код нас и у свету и ишчекујемо нове мере како би се ширење вируса 

зауставило. Надамо се да нам неће затворити школе како бисмо се бар ту виђали са 

другарима.  

Ипак, верујем да ћемо успети да победимо овај вирус, да ће ускоро постати доступна 

вакцина или лек који ће нам омогућити да наставимо нормалан живот. Желим да идем сваког 

дана у школу, да одем са мамом у Париз и попнем се на Ајфелов торањ, да прославим свој 

рођендан са другарима, да скинемо маске. Верујем да ће живот победити, као безброј пута 

до сада. 

Живот није једноставан, увек има неких препрека које се морају превазићи. Оне су ту 

да научимо нешто ново, постанемо мудрији и јачи и почнемо више да ценимо и волимо 

живот. 
 

Вук Игњатовић VI1 

Анђела Рудан V4 
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Дан толеранције 

Дан толеранције је обележен у 

нашој школи током Недеље толеранције 

од 16. до 20. новембра 2020. 

Наставнице предметне наставе и 

библиотекарка су одржале заједничке 

часове са ученицима четвртог разреда. 

Након разговора о значењу појма 

толеранција, ђаци су наводили примере 

толерантног и нетолерантног понашања 

у свом окружењу. Библиотекарка је 

представила једну причу из књиге 

Јасминке Петровић „Риба риби гризе 

реп“, која је послужила за даљи разговор о постојању и поштовању различитости. 

Ученици IV2 су писали и цртали на тему толеранције. 

Са ученицима V1, V2, VI1, VI2, VI4, VIII2 и VIII4 о толеранцији су разговарале наставнице 

Драгана Јањић, Наташа Томић и Марина Луковић и библиотекарка Слађана Галушка. Ђаци 

су, осим о ситуацијама из личног искуства, говорили и о примерима толеранције у 

књижевним делима која су читали. 

На часу Грађанског васпитања ученици VII1 су са наставницом Аном Стојановић 

разговарали о толеранцији. Ученици су говорили о томе шта за њих значи бити толерантан. 

За некога је то разумевање и хуманост, за другога стрпљење, поштовање или међусобно 

уважавање. Ученици су направили занимљив пано са симболичним значењем – пружити руке 

некоме ко је различит и другачији. 

Ученици првог разреда су на тему толеранције израдили ликовне радове. 
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Ученици - ствараоци 

Моја плава звезда 

Ученици VI1 и VI2 су писали на тему „Моја плава звезда“. 

Илустрације за њихове саставе су ликовни радови ученика шестог разреда на тему 

„Град из маште“. 

Моја плава звезда 

Питам се, шта би могла бити моја плава звезда, мој животни циљ? Да ли сам још сувише 

млад, да бих такву представу о свом животном циљу створио код себе, или се то у мојим 

годинама већ може урадити? 

Да вас подсетим, 12 ми је година, солидан сам ученик, помало и неoзбиљан. Некада се 

понашам као да ми је 7-8 година. Неки кажу да је то нормално, а други да сам, у ствари, 

помало луцкаст, али само на тренутак. Питам се а када ћу бити луцкаст, ако не у овим 

данима. Мој животни пут води у будућност у којој имам главни посао, од кога ћу моћи да 

издржавам своју породицу. Истовремено ћу имати и споредни посао, хоби, од кога ћу, 

такође, зарадити неки динар. Волео бих да будем новинар и ТВ водитељ. Узор ми је наш 

чувени и прослављени новинар водитељ Јован Мемедовић. Волео бих да путујем по Србији и 

правим репортаже о угроженим биљним и животињским врстама, као и о онима којe су 

изумрлe. Волео бих да истражујем српске средњовековне градове, утврђења, цркве и 

манастире. Жеља ми је, такође, да будем аутор емисија, које ће се бавити рачунарима, 

склапањем рачунара, програмерством, аудио-видео монтажом. Надам се да ћу моћи да 

правим своје ауторске емисије и ван граница Србије. Могао бих да извештавам са различитих 

поднебља и меридијана, о различитим народима, језицима, културама... Волим да путујем, 

волим да истражујем, волим  да будем креативан и иновативан. Сам бих одрадио видео 

монтажу својих емисија, јер ми то одлично иде од руке. Обожавам изазове, путоловине, 

авантуристичког сам духа, зато дубоко и искрено верујем у остварење свог животног циља. 

 

Димитрије Секулић VI1 

Ученици ствараоци 
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Моја плава звезда 

Мислим да свако има неку своју плаву звезду. Некоме је она драга особа, некоме је 

можда у облику занимљиве дрангулије, звезде, неког места или друге појаве. Плава звезда је 

оно за чиме највише жудимо.  

Неки од нас не схвате шта је то њихова права плава звезда док су млади. Можда тада 

мисле на једно, а када порасту схвате да је то нешто потпуно друго. Своју плаву звезду 

открила сам када сам била мала, али је још нисам дотакла. Моја жеља је да одем на 

универзитет Харвард. А то је тешко да се оствари без рада и труда.  

Да бих дошла до Харварда, или до неког другог престижног универзитета, морам бити 

свестрана. То подразумева и знање језика. Тренутно учим три страна језика, а два од њих 

течно говорим. Енглески, шпански и руски већ говорим, а упознајем се и са кинеским, јер 

планирам да га учим у средњој школи. Шпански често говорим у кући са мамом која је 

студирала у Мадриду или са нашом старом бебиситерком која је Перуанка. Енглески говорим 

као матерњи и учим га од малих ногу, тако да ми конверзација на Харварду вероватно неће 

бити проблем. 

Тренирам плес већ четири године и идем на такмичења. Свирам гитару пет година, а 

певањем се бавим више од две. Волим да се такмичим, а поготово волим математику. Из овог 

предмета идем на градска и државна такмичења и готово увек стигнем до самог краја. Глуму 

готово да могу назвати својим занимањем, с обзиром да сам глумила у већ осам реклама и на 

тај начин зарађујем за себе. Ипак, поред свих ових активности, основни задатак ми је да 

одржим одличне оцене у школи.  

Ако овако наставим, верујем да ћу отићи на Харвард, универзитет мојих снова, на моју 

плаву звезду. 

Савет теби, драги читаоче, ако понекад мислиш да нећеш достићи своју плаву звезду и 

да она измиче, не одустај! Ако се потрудиш довољно, сигурно ћеш стићи до ње! 

 

Леда Стојановић VI2 

 

Марина Ивановић VI3 
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Моја плава звезда 

Највише мрзим питања типа: „Какав желиш да будеш кад порастеш!“ Да ли је 

Ајнштајнова плава звезда била јасна док је неуспешно поправљао тројку из матиматике? Да 

ли је мали Гагарин могао да замисли лет ка звездама док је бежао са породицом од нациста? 

За мене то питање углавном зависи од тренутка када га постављате, и моја плава звезда није 

једна, већ имам много звездица које се пале и гасе. 

Верујем да нисам једини дечак који је пред спавање мотао по глави да у финалу Лиге 

шампиона даје гол са тридесет метара, преко главе. Био сам мали, али то ме је држало две 

године. Моје фудбалске способности су напредовале, али покушај вежбања шута преко 

главе, у присуству родитеља, завшио се казном, и забраном сличних покушаја. 

Затим, желео сам да будем као Бранко Коцкица. Одушевљавало ме је то што га сва деца 

слушају отворених уста и што је увек забаван. Такође, позориште ми се јако допадало. Поред 

одлазака на сваку могућу позоришну представу као публика, пожелео сам да и ја будем на 

бини. Улога Лименка у предшколској представи ме је прославила. Школска драмска секција 

ми је, са друге стране, током две године полако убијала вољу за глумом. Врхунац је била 

завршна представа у којој је исти скеч понављан четири пута, са различитим глумцима. 

Резултат је био да је, иначе одушевљена родитељска публика, почела да гледа у телефоне. 

Онда је дошао шах. У мојој породици се играње шаха високо цени. Тата и деда су 

одлични шахисти, а мама је увек говорила да шах вежба концентрацију. Мени се највише 

допало што ме хвале како играм. Још више ми се допало када сам са турнира почео да 

доносим медаље. Уживао сам да са татом гледам шаховске партије познатих шахиста. 

Замишљао сам да на државном првенству обарам белог краља противника за прво место. 

Онда ме је губитак партије на градском такмичењу, од другара са аикидоа, јако растужио. 

Плакао сам цело поподне. Онда сам одлучио да му се „осветим“ на аикидоу. Пошто је он био 

за појас напреднији, требало ми је мало више времена. Четири године касније зарадио сам 

црни појас, док се он задржао на плавом. Никад се нисмо такмичили, али сам то рачунао као 

један један. Притом сам уживао вежбајући. 

Сада имам дванаест година и планирам да имам још много различитих интересовања, и 

да стекнем пуно различитих вештина и знања. Досадашње звездице су ме научиле да коју 

год сам желео да стигнем, морао сам пуно да вежбам и да се трудим да бих непредовао. Моја 

плава звезда је да не будем ограничен једном, већ да истражујем све звездице које су ме до 

сада занимале, и много оних које ће ме тек занимати. 
 

Константин Павић VI2 
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Моја плава звезда 

 

„Волим да лутам без циља. Али, редовно, док лутам без циља, придружи ми се успут 

неки циљ.“ 

 

Љубивоје Ршумовић, из приче „Бав тражи Нав“ 

 

Од првог разреда основне школе с времена на време мене пронађе неки Циљ. Како 

растем све ме лакше проналази и сваки пут се представља другачије. Не знам одакле долази, 

ко га шаље и како баш мене изабере за дружење. Можда Циљ са неке наше плаве звезде 

само падне испред нас, почне да нас задиркује и наговара да га појуримо. Ово дружење није 

нимало згодно јер увек прво треба да га препознам, стигнем и успут му одговорим на безброј 

постављених питања. Верујте, то уопште није лак и једноставан задатак. 

На почетку мој Циљ је био да постанем неухватљиви гусар са најбржим бродом, па 

врхунски хокејаш, пилот... Онда је Циљ побегао бродом и авионом тако да данас тренирам 

хокеј. Сада у шестом разреду желим да научим што више лекција о другарству и смислим 

нешто што би помогло свим људима на планети да живе срећније. Земља би тада била 

препуна топлих дечијих осмеха, без гладних и болесних људи, а ратови се не би водили. 

Остварење ове визије убрзало би проналажење новог лека, нове врста енергије, нове 

планете,...  Можда би помогло и кад бих ја једноставно постао бољи и мирнији и више 

слушао родитеље. До овога није лако доћи и мораћу да будем стрпљив, да много радим 

читам, учим. 

Можда треба да постанем лекар, научник, писац, космонаут. Много питања, а одговора 

у шестом разреду ни на видику. Зато сам одлучио да пронађем своју плаву  звезду са које 

Циљ долази. Знам да ће ово потрајати, али, тек да знате, никада не одустајем. 

 

Андреј Симонић VI1 

Сара Вујовић VI3 
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Моја плава звезда 

Сваки човек мора да има своју плаву звезду, макар једну. Плава звезда је жеља, која се 

највише жели, а оствари се упорношћу, трудом и радом.  

Моја плава звезда је моја жеља да једног дана постанем адвокат. Иако се до сада више 

пута провлачила слична тема о којој смо морали да пишемо, никада нисам био потпуно 

сигуран шта ја уствари желим да будем када порастем, чиме да се бавим. У тим 

размишљањима сам маштао шта би то могло да буде. Раније нисам тачно знао о чему треба 

да пишем. Сада мислим да коначно знам! 

Баш ми се допада посао којим се баве адвокати. Њихова униформа је лепо одело и 

кравата, сјајне ципеле и увек уредан изглед. Иако то можда и није увек случај, делују као 

људи који су задовољни послом којим се баве. Њихов задатак је да помажу људима када су у 

невољи. Адвокати спасавају људе из затвора, помажу им на све могуће начине. Они су као 

ватрогасци који угасе пожар у људским животима а онда зараде новац.  

Моја мама је адвокат. Од ње сам сазнао све о овој професији. Некада ми се овај посао 

уопште није допадао, јер моја мама често и ноћу мора да изађе и иде у полицијске станице 

да помаже људима који имају проблем. Слушам њене приче и кад дискутује о правним 

проблемима са мојим татом. Буде ми јако занимљиво и размишљам о томе о чему причају.  

Моја плава звезда је велика и дугачак је пут до ње. Знам да морам да после основне 

школе завршим гимназију, па Правни факултет и да положим неки тежак испит да бих био 

адвокат, полаже се у једном дану, а састоји се од 11 испита.  

На путу до плаве звезде брине ме неколико ствари. Нисам причљив и не говорим лако. 

Не умем да маштам, међутим, чуо сам да су најбољи правници добри логичари. Шах сам 

заволео као дете и играо га такмичарски. Мислим да је и моја љубав према математици 

важна и да бих био добар адвокат. Кажу да је решавање сваког проблема као шаховска 

табла. Када умеш да предвидиш потез противника, већ си га победио. Можда ће ме животна 

жеља натерати да више читам књиге што, кажу старији, богати речник и тера на 

размишљање.  

Моја жеља је да једнога дана радим прво као мамин приправник, постанем адвокат а 

онда будем и бољи од ње.  

На зиду зграде у једном београдском насељу сам једном прочитао и запамтио: „Када се 

нешто искрено жели, не постоји ствар која не може да се постигне, проблем који не може да 

се реши и изнад чега човек не може да се издигне.“ То је плава звезда.  
 

Димитрије Белић VI1 

 

Моја плава звезда 

Увече, кад легнем, обасјан светлошћу комшијског прозора, љуља се мој пластични, 

шарени соларни систем, окачен о плафон. Земља из овог угла изгледа чудно и непознато. 

Тада се мислима, као и девојчица из приповетке „Буре“, запутим међу звезде. Која сам ја 

тачкица на овој планети и у непрегледној васиони? Навире ми милион жеља о будућности, 

али само једна је „сасвим плава, сасвим права“.  

Жарко бих желео да направим ауто којим бих могао да обиђем круг око Земље. Тај мој 

ауто из снова не би имао мотор који производи издувне гасове и загађује животну средину. 

Напротив, куда год би он прошао, све око њега би напросто оживело. И сувоњаво цвеће што 

се осушило од прејаког загрљаја сунца промолило би своје главице осмехујући се. Удисало 

би чист озон из ауспуха мог чудесног аутомобила. Направио бих неколико кругова око 

Пекинга или загађеног зимског Београда и онда би људи побацали маске и пунили своја 

плућа ваздухом свежим као јутарњи планински дах. 

Од свега тога сам још увек далеко, али знам да ме тајна аутомобила будућности чека на 

мојој плавој звезди. Зато је сваке ноћи тражим. Понекад наилазим и на густе облаке, који ми 

је заклоне, али ја не одустајем, па макар морао да пређем не седам, већ сто седам гора и 

мора. 

Можда ћу једне ноћи отпловити у свом „бурету“ или на свом пластичном свемиру и 

пронаћи своју плаву звезду. Никад се не зна... 

Сава Петковић VI1 
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Моја плава звезда 

Овог пролећа сам прочитала серијал књига о Харију Потеру. Оставио је на мене 

невероватан утисак. Открила сам потуно нов свет маште. Од тада не престајем да 

размишљам о себи у том чудесном свету. 

Јако бих волела да будем окружена добрим чаробњацима и вештицама. Желела бих да 

заједно идемо у школу, учимо занимљиве предмете попут Чудесних напитака или Магије. Још 

више бих волела да се такмичимо у летењу на метлама и да се заједно боримо против злих 

чаробњака и вештица. 

Али највише од свега бих волела да могу увек да будем правична, искрена и окружена 

правим пријатељима. Тада добијем највећу снагу и тежим да остварим свој циљ. А тај циљ је 

још далеко. Знам само једно-када буде дошао тај тренутак одабраћу прави пут. 

Сада видим себе као писца коме ће инспирација бити снови и маштарије из детињства. 

Покушаћу да својим читаоцима удахнем тај осећај неизвесности који сам и ја сама осећала 

читајући Харија Потера. То ја видим као своју плаву звезду. 
 

Исидора Жикић VI2 

Моја плава звезда 

Свако има своје снове за које живи и који га воде кроз живот. То је нешто у нама што 

нас тера да рушимо препреке и остварујемо жеље. 

У очима одраслих још увек сам једна обична девојчица која учи, игра се и машта. Док 

смо деца, сањаримо и оно што је могуће и оно што није. Желим да то дете живи у мени, али 

полако растем и стварам нове снове. У животу желим да будем добар човек, срећна са својом 

породицом и да радим оно што волим. Највећа жеља ми је да постанем модни дизајнер и да 

претварам своје цртеже најлепших хаљина у стварност. Као и сва деца, највише маштам 

пред спавање. Легнем у кревет и замишљам себе са гомилом цртежа и разнобојних 

материјала, окружену породицом која ме подржава. Много је година школовања испред мене. 

Верујем у своје снове и ова моја дечија жеља ће ме водити кроз живот. 

Моја звезда је моја срећа. Живот је онолико леп колико маштамо, волимо и боримо се 

за своје снове. 

Јована Бојовић VI2 
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Моја плава звезда 

Свако има своју плаву звезду. Свака је другачија и посебна на свој начин. Ја сам 

схватио шта је моја плава звезда. То је сан који хоће да буде стварност. Свако треба сам да 

изабере свој пут и да да све од себе да то и оствари. 

Родитељи су ме водили на разне спортове, али кад сам први пут стао на кошаркашки 

терен, моје срце је заволело кошарку. Од малена сањам да постанем кошаркаш. Гледајући 

професиалне кошаркаше и њихово умеће са лоптом на терену, схватио сам да пут неће бити 

лак. Кошарка, као и други спортови, захтева свакодневно тренирање, а са друге стране 

родитељи очекују одличан успех у школи. Када гледам утакмице у којима игра наша 

репрезентација, замишљам себе на месту неког кошаркаша, како освајам поене и доносим 

победу својој држави .Знам да нисам једини дечак који жели да буде успешан спортиста, да 

је пут тежак и није лако попети се на сам врх. Моја жеља је велика и тешко остварљива, зато 

и мој труд мора бити велики. Сада се пуно трудим, а више ћу од себе дати и у будућности. 

Вредно ћу тренирати и никада нећу посустати. 

Ако верујем, наћи ћу пут до плаве звезде. Уграбићу је, знам то. 
 

Илија Васовић VI1 

Моја плава звезда 

Свако од нас има своју плаву звезду која га чека негде у даљини.  

На мом небу неке звезде су мале, неке су велике и сјајне, има оних које су близу, као и 

оних које су далеко. Све пажљиво посматрам и осећам да се још увек није појавила она 

најсјајнија. Сањам да је држим у наручју, да плешемо и држимо се за руке, да се смејемо 

заједно. Међутим, на јави још увек трагам за њом. Питам се да ли је ту негде близу мене, да 

ли ће се изненада појавити? Волела бих да је што пре упознам. 

Одрастам и схватам да првенствено желим да будем добар човек и пријатељ, да учим, 

завршим школу и будем срећна. Желим да ширим своја знања и да се издвојим од других, 

желим да откријем нешто што ће моћи да помогне свим људима на свету. За сада волим да се 

дружим са својим другарима, да певам, а веома волим да учим језике и можда ће моја звезда 

засијати у том правцу. 

Нада и вера у саму себе, маштање и снови ће ме одвести на прави пут, јер знам да су те 

мале звезде, које се пале и гасе пролазне станице ка мојој водиљи - плавој звезди. 
 

Мина Миловановић VI2 

Катарина Чанак VI3 
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Moја плава звезда 

Mноги људи имају своје плаве звезде, циљеве. A мој циљ је да се професионално бавим 

музиком и да имам свој бенд. Одувек сам сањала како ћу са својим бендом да идем на 

турнеје и велике концерте. Од своје четврте године идем на хор и у музичку школу од трећег 

разреда. Једном сам написала песму, показала је својим родитељима и свидела им се. После 

неколико дана мој тата је дошао са посла са одличним вестима. Рекао је да је телевизија РТС 

објавила конкурс за талентовану децу о којој ће правити документарни филм. Пријавила сам 

се и једва чекала аудицију, али како су дани пролазили, била сам све нервознија. На дан 

аудиције мислила сам да нећу успети. После десетак дана сам сазнала да сам победила. 

Толико сам била срећна да сам целог дана вриштала. Онда сам упознала редитеља и целу 

његову екипу. Снимање је трајало неколико месеци, углавном током летњег распуста, на 

разним местима: испред школе, у парку, у музичкој школи и у центру гада. Најбоље током 

целог снимања је то што сам снимала песму у правом студију, направила сам матрицу и 

снимала спот. Коначно сам и ја знала како је певачу или композитору док праве песму. 

Када сам све то завршило, знала сам да сам један корак ближа свом циљу. Надам се и 

верујем да ћу тај циљ стварно постићи. 
 

Петра Радумило VI1 

 

Moја плава звезда 

У школи радили смо одломак приче „Буре“ Исидоре Секулић, у којој девојчица тражи 

место где ће имати мира да учи, чита и машта. Као и она, и ја имам место где маштам, сањам 

и учим. То је моја соба и тамо учим и маштам да постанем програмер. Трудим се и верујем да 

ћу успети. Идем на курс програмирања већ три године и одлично ми иде. Мој ујак се бави 

овим послом и помаже ми и подучава ме. За остварење моје жеље треба да прође много 

времена, али ја не одустајем. Мирослав Антић каже да треба да будемо упорни и то доноси 

резултат. Имам подршку и родитеља и пријатеља. Многи моји другари имају исту жељу као и 

ја. Ми смо деца 21. века и бавимо се компјутерима. Често причамо и размењујемо искуства и 

то утврђује везе међу нама. Та наша заједничка жеља је светлуцава звезда на небу коју 

сањарећи посматрамо. 

Одувек деца маштају, девојчица из приче машта у бурету, а моја генерација углавном 

машта у својој соби уз рачунаре. 
 

Милан Јевђенијевић VI2 

Маја Владисављевић VI4 
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Моја плава звезда 

Увек сам желела да будем нешто посебно. Моје другарице су хтеле да буду учитељице, 

лекарке, фризерке. Моје мисли су биле у неком познатом музеју у коме ће испод неке 

познате слике писати моје име. Сликање је било моја прва љубав. 

Пролазиле су године и ја сам све више маштала да будем особа која ће створити нове 

модне трендове. Почела сам да купујем стране часописе и да пратим све што је ново у 

Паризу и Риму. Када сам путовала са мамом, обилазиле смо радње и разгледале све што се 

носи тога лета. Никада нисам волела да обучем исту хаљину као и моја другарица. Нарочито 

сам желела да на неким слављима будем другачија и да имам јединствен стил. Важни су ми 

били детаљи и процес мењања старог у ново. Од старе теткине хаљине, брзо направим 

промену уз каиш или брош, како би ми боље пристајала. Била бих срећна када би неко 

похвалио моју комбинацију. Понекад сатима цртам моделе које ћу можда једнога дана 

правити. Радосна сам што родитељи имају разумевања за моју жељу да једног дана имам свој 

студио. Предуслов је да својим добрим резултатима у школи, оправдам пут који сам 

одабрала. Жеље које имам могу остварити само уз упоран и вредан рад. У модном свету 

битан је и одабир факултета на ком ћу стећи диплому. Често себе већ видим у Милану, где 

постоји позната школа за дизајнере. Дизајн је нешто што ме привлачи и уколико не будем 

имала прилике да се школујем у иностранству, волела бих да усавршавам дизајн ентеријера 

у Београду. Верујем да ћу се врло брзо осамосталити и отиснути у свет креирања, баш онако 

како сам одувек маштала. 

А док се не остваре моји снови, цртаћу и пратићу оно што раде најпознатији креатори. 

Трудићу се да уклапам стилове и експериментишем са материјалима и бојама. Моја звезда 

водиља биће сан о успеху у ономе што волим и што ме чини испуњеном и срећном. 

 

Симона Бојовић VI1 

Mоја плава звезда 

Сви желимо да нам живот буде леп, а будућност још боља и лепша. Сва деца маштају и 

играју се и имају своје циљеве и снове. Док се играју, деца маштају шта би волела да 

постану кад порасту. Кад порастем, ја бих волела да постанем ветеринар. Желела бих да 

помажем болесним или повређеним животињама у својој ветеринарској амбуланти. Поред 

тога волела бих да пробудим свест људи да не туку и да не малтретирају животиње, већ да 

их нахране и помазе, ако већ не могу да их удоме. Циљ ми је и да напуштеним, уличним 

мацама направим кућице по разним деловима града. Те кућице биле би у разним бојама, па 

осим што би биле дом мацама, биле би и туристичка атракција. Животиње су мој циљ, моја 

плава звезда. Надам се да ћу остварити свој циљ. Знам да бих стигла дотле, морам да 

уложим много труда и муке. Желим да докажем породици и пријатељима да нису погрешили 

што су веровали у мене. Волела бих да постанем понос и прошлим и будућим генерацијама. 

Никад не треба одустајати од онога што желите. Свако од нас је сигурно једном 

погледао у небо и видео своју плаву звезду, која нас стрпљиво чека да дођемо до ње. 

 

Софија Летниковски VI1 

Моја плава звезда 

Моја плава звезда можда није необична, али за мене има поседну важност и јачину. 

Она је симбол свих мојих снова, жеља и стремљења. 

Од када сам била мала, маштала сам да спашавам људима животе, а онда сам схватила 

да заправо уз доста рада и труда то и могу. Моја тетка Маја је очни лекар. Као и већина 

деце, никада нисам волела да идем ког лекара, али одласци код ње су били другачији. Први 

пут када ме тата водио код ње на преглед, рекао ми је како је она спасила вид једном малом 

дечаку који се повредио. Вероватно сам тада схватила која је моја плава звезда. Све више 

увиђам колико је упорности, труда и рада потребно да остварим свој сан и да будем као она. 

Поред знања потребно је имати искрену жељу да помажеш људима и да волиш свој посао. 

Чини ми се да сам већ правим путем кренула ка својој плавој звезди. 

Да бисмо остварили своје жеље, потребно је имати воље, али и среће. Ако нам то не 

успе из прве, увек можемо покушати поново. На том путу неће бити лако, али ја не 

намеравам да одустанем. 

Ника Петровић VI2 
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Свемирски змај 

Ученици седмог разреда су на часовима слободних наставних активности Креативно 

писање писали приказе драмског текста „Свемирски змај“ Душана Ковачевића. 

 

Свемирски змај 

Познати српски писац Душан Ковачевић је 1973. године написао једно од 

интересантнијих дела које сам прочитала. 

„Свемирски змај“ је једноставна драма која оставља снажан утисак. Главни јунаци су 

деца која покушавају да пошаљу змаја у свемир. У овој деци можемо препознати уобичајене 

особине наших пријатеља. 

Иако је радња књиге несвакидашња, док сам је читала осетила сам се као да читам 

дневник у ком је записан један обичан дан на летњем распусту. 

Драмска радња је изграђена на основу сукоба између деце и одраслих, тј. на сукобу 

генерација. Деца су маштовита, безбрижна и верују да ће успети да пошаљу свог змаја у 

свемир. Одрасли желе да у свој строг и досадан свет укалупе и децу и змаја. Они су 

заборавили како је то бити дете, па желе да покваре детињство пуно снова, надања и 

планова. 

Када су саставили змаја, а он није полетео, деца су се разочарала. Одрасли су 

организовали суђење Ветру и оптужили га да крши ред и мир. Ветра је бранио Путник који је 

видео свет и зато је пун разумевања према деци, али и према Ветру. Расплет ове драме је 

неочекиван и позитиван. Ветар и деца, удружени, шаљу змаја у свемир. 

За мене је ово победа дечје креативности над досадним светом одраслих. Мислим да 

ову драму треба да читају и деца и одрасли - деца да не би никада заборавила свој свет 

маште, одрасли да би се сетили како је то бити дете и да никада не престану да праве своје 

змајеве. 
 

Нађа Станимировић VII2 

 

Ђорђе Љубојевић IV2 
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Свемирски змај Душан Ковачевић 

„Свемирски змај“ је једно од неколико драмских текстова из књиге „Маратопнци трче 

почасни круг“, али и једно од бројних дела нашег познатог писца, драматурга и сценаристе и 

режисера Душана Ковачевића. По многим Ковачевићевим делима настали су филмови и 

представе, које су преведене на велики број језика и које је погледало неколико милиона 

људи. Овај аутор пише о свакодневним догађајима: међуљудским односима, односима у 

породици и љубави, као и о малограђанству и апсурдним размишљањима друштва, што 

подстиче размишљање и смех великог броја обожавалаца. 

На почетку аутор говори о месту дешавања драме: описује окружење, како је то у 

ствари једно двориште у малом граду, тј. један мали град у дворишту, како су кровови кућа у 

висини дечијих глава и како ограда представља један „дневник“ у који се записују 

интересантни догађаји. Писац је овим описом желео да представи зрелост, али и 

маштовитост дечијих ликова ове драме; она су толико одрасла да њихове главе досежу 

кровове кућа, а у исто време важни животни догађаји за њих представљају глупости, попут 

тога да се Сања заљубила у Милета Пилета, Понављач и Влаја Научник се скривају, играјући 

жмурке. Заплет почиње када деца одлуче да направе змаја ког ће пустити да одлети у 

свемир и при том заврше у Гинисовој књизи рекорда. 

Писац нам указује на први корак преласка из дечијег у одрасли свет; указује нам на 

децу која своју последњу дозу детињства, заједно са змајем, шаљу далеко у свемир. При 

лансирању змаја деца певају песмицу која се састоји од стихова: „Оваквог змаја није било, и 

никад више неће бити, тешко га је и немогуће, још једном истог направити.“ 

Следећа сцена представља Милиционера како пролази улицом и заједно са 

Кондуктером и Чуваром коментарише данашњу децу: како су непажљива, неваспитана... 

Заборављају да су и они били деца и да су и они правили исте глупости као и днашња деца.  

Дружина не може да пусти змаја у ваздух без Ветра као што њихов нови пријатељ 

Путник не може да покрене свој авиоједномобил без Ветра. Због разних прекршаја Ветру се 

суди, а у његову одбрану стаје унапређена дружина. Судија без обзира на жалбе многих не 

кажњава Ветра јер он, ипак, природи не може да суди. Злоба и себичност су успели да 

преовладају над читавим човечанством. Без обзира на то што је Ветар само дете, људи су га 

пријављивали и мучили, зато што им је нарушио свакодневни живот. 

На крају су и змај и мачка били лансирани у свемир. Овим догађајем се завршава један, 

а почиње потпуно други период живота. Оно што је аутор овом драмом желео да каже јесте 

да без обзира на то колико смо далеко одмакли од детињства, на њега не смемо заборавити. 

Без њега нисмо цели, већ смо некако недовршени. 
 

Ана Кришто VII2 

Михаило Киса III4 
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Ликовни радови ученика четвртог разреда 

Ликовни радови ученика IV1 

На часовима природе и друштва и ликовне културе ученици IV1 су разговарали о 

изгледу градова средњовековних српских владара. Имали су задатак да направе макету 

града кнеза Лазара. Уз примену знања о рециклажи израдили су дивне макете које су 

изложене у холу школе. Ученици IV1 су израдили цртеже на различите теме и у различитим 

техникама. Радови су постављени на паноу у приземљу школе.  
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Ликовни радови ученика IV2 
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Радови Елене Миленковић 

Од малих ногу волим да цртам. Увек са собом носим блокчић и користим сваку прилику 

да нешто нацртам. Мама и тата су ме усмеравали да развијам свој таленат. Ишла сам у школу 

„Мали Монмартр“, а сада идем у „Прим Арт“. Тамо учим нове и занимљиве технике сликања, 

пропорцију, портрет, колаж.  

Волим да моји радови буду пуни јаких и веселих боја. Мој омиљени дан у школи је дан 

када имамо ликовно. Тада се најбоље осећам и уживам док цртам. Срећна сам кад неки мој 

рад обрадује и одушеви друге и зато волимда поклањам своје радове. 
 

Елена Миленковић IV2 
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Ликовни радови ученика IV4 
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Ликовни радови ученика IV5 

 


