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Дешавања

Угледни и огледни часови
Микробит у настави – огледни час
Наставнице Ирина Гајић и Наташа Томић одржале су у одељењу V 1 огледни час из
Технике и технологије 20. октобра 2021, наставна јединица „Правила и прописи кретања
пешака, возача бицикала и дечијих возила у саобраћају“. Новина у раду је примена
микробита у настави. Часу су присуствовале директор Јована Миленковић, педагог Татјана
Перишић и библиотекар Слађана Галушка. Циљ часа је био: Стицање знања везаних за
правила и прописе кретања пешака и возача и упознавање ученика са применом микробита у
настави. Ученици су прво поновили знања у вези са саобраћајном сигнализацијом и
правилима поступања пешака и бициклиста у саобраћају. У главном делу часа подељени су у
групе и имали су задатак да поставе саобраћајну сигнализацију и учеснике у саобраћају на
унапред припремњене раскрснице. По завршеном задатку наставница Ирина Гајић је
објашњавала примену микробита код програмирања семафора за пешаке. На основу
објашњења које су добили од наставника ученици су програмирали микробит који симулира
семафор за пешаке. Ученици су са великим интересовањем пратили час и активно
учествовали у раду. На крају часа су рекли да им се час веома допао и да је један од
најбољих часова које су имали ове године.
Наташа Томић
Огледни часови
Наставница енглеског језика Александра Бошковић је у одељењима VI 3, VI2 и VIII2
одржала огледне часове 26. новембра 2021. и представила употребу Plickers платформе која
се користи за формативно и сумативно оцењивање. Часу у VI 3 присуствовале су колегинице
Марија Јовичић и Марина Луковић, педагог и психолог школе, у одељењу VI2 директорка
школе Јован Миленковић и Слађана Галушка, педагошки саветник, а у VIII 2 педагог школе
Татјана Перишић. Циљ часова је била провера остварености исхода друге лекције.
Провераван је усвојени вокабулар и употреба садашњег (шести разред) и прошлог времена
(осми разред). Питања су била тако конципирана да је требало попунити реченице
одговарајућим речима или облицима. Када се ученици определе за тачан одговор, подигну
своје картице, наставних их скенира и платформа одмах региструје резултате. На тај начин
је могуће одмах након завршеног теста урадити анализу и то за свако питање или за сваког
ученика. Ученици су на претходном часу били упознати са начином испитивања и
процедуром тако да није било проблема у коришћењу картица. Поједини ученици су
коментарисали да је овакав начин испитивања био стреснији него писани тест на који су
навикли јер немају времена да се врате на урађена питања и да евентуално нешто преправе.
Наставница и присутне колегинице су се сложиле да платформа пружа различите могућности
за проверу знања ученика и одличан је начин за формативно праћење напредовања
ученика.
Александра Бошковић
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Угледни час из српског језика и књижевности
Наставница Ивана Марковић је 30. новембра 2021. у одељењу VI3 одржала угледни час.
Часу су присуствовале наставнице Марина Луковић и Мариана Станимировић, Слађана
Галушка, библиотекар, и Татјана Перишић, педагог. Наставна јединица је била Обрада
домаће лектире „Мој дека је био трешња“ Анђеле Нанети.
Осим обраде и анализе књижевног дела предвиђеног наставним планом и програмом,
циљеви часа били су и развијање вештине тумачења и доживљавања књижевног дела,
развој креативног и критичког мишљења и оспособљавање ученика за самостално тумачење
дела. На часу је коришћена презентација у којој је линк за квиз на платформи Wordwall.
Ученици су подељени у три групе и путем квиза је наставница проверила да ли су ученици
пажљиво прочитали лектиру. Квиз је садржао 15 питања са вишеструким избором одговора.
Питања су направљена према Блумовој таксономији и различите су тежине, заступљена су
сва три нивоа. Ученицима се овај начин провере веома свидео и били су веома активни и
брзи у давању одговора. Постигнуће је оцењено формативном оценом „веома успешан“.
Након разговора о општим подацима о аутору и делу, ученицима је са презентације пуштен
филм „Мој дека је био трешња“ снимљен према роману. Филм је на руском језику, са титлом
на енглеском језику и траје 12 минута. На овај начин извршена је корелација између страних
језика и српског језика. Ученици су, након одгледаног филма, упоређивали два различита
медија – филм и књигу.
Након часа одржан је састанак стручног већа српског и страних језика на којем је овај
час анализиран и вреднован. Сви који су присуствовали часу похвалили су час и ученике.
Закључено је да је час био веома интересантан, да су ученици били све време активни.
Промена активности им је држала пажњу. У току једног часа ученици су учествовали у квизу,
гледали филм, упоређивали два различита медија и дискутовали о роману. Истовремено је
постигнута добра корелација са страним језицима. Због свега наведеног, овај час је пример
добре праксе.
Ивана Марковић

Јована Петровић VI2

Ања Дрецун VI2
Маштарије
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Родољубива песма
Ученици VII1 наше школе Димитрије Белић
и Петра Шушњар, освојили прво и друго место
на литерарном конкурсу „Родољубива песма –
нова српска мисао“. Похваљен је и ученик
Богдан Поповић VII1.
Свечана додела диплома је била 16.
октобра 2021. у ДКЦ Београд.

Грачаница између неба и земље
Никада те нисам видео Грачанице,
ал' од некуд' познајем ти лице...
И са било које света стране
да те крију, да те бране,
судбине су наше измешане,
кроз крв нашу и векове,
слике твоје у мени уткане.
На зидине долећу ти само рајске птице,
славуј, соко, беле голубице...
Тако видим твоје лице.
Димитрије Белић

Огњен Шљукић V5

Грачаница између неба и земље
Осам векова крију твоју тајну,
Фреске одају богатство и лепоту,
Ликови Симониде, Милутина и Стефана,
Шаљу нам данас веру и доброту.
Подигнута на две дивне реке,
Данас си понос нашег рода,
Твоја вредност је камен темељац,
Велики симбол народа мога.

Света наша Грачаниице,
Велико си име у српскоме роду.
Седам векова сијаш пред нама,
Седам векова се молиш за нас,
Седам векова нама си спас.
Задужбино краља Милутина,
највећег ктитора од свих Немањића,
Ти си наш завет од давнина,
Ти си у темељу нашега бића .

У твојим куполама чују се одјеци,
Лазареве и Милошеве трубе,
Вековима си јака и неуништива,
И опомена за људе грубе.

На земљи одолеваш постојано,
А звона се твоја на небу чују.
Нек небо зна да још смо живи
док свеци се наши осмехују.

Сачувала те је твоја храброст,
Од рушења, бомби и крађа,
И дизала си се из мрака и таме,
Сјајнија, лепша и млађа.

Ја ти данас не могу доћи,
Али да растем и да чекам, могу.
Свака неправда једном ће проћи,
Живела Србија, слава Богу!

На Косову си лечила људе од
Болести, сеоба и туге,
Постала си симбол бесмртности,
И надвисила сјај дуге.

Богдан Поповић

Петра Шушњар
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Домовина се брани лепотом и знањем
Поводом Дана примирја у Првом светском рату, Дечји културни центар Београд расписао је
наградни конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем” за децу млађег основношколског узраста
уоктобру 2021. На конкурсу су учествовали ученици петог и шестог разреда наше школе. У категорији
од 10 до 12 година Тара Кијачић, ученица VI1, освојила је прву награду.

Тара Кијачић VI1

Елена Миленковић V2
Маштарије
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Песничка сусретања
Општинско такмичење
„Песничка
сусретања деце и младих”, које организује
удружење Пријатељи деце Београда,
одржано је 19. новембра 2021. у ОШ
„Светозар Марковић”.
Нашу школу су представљали Ђурђа
Ћирјанић III1, Павле Ћириловић III3, Сења
Бутковић VII2 и Димитрије Секулић VII1.
Прву награду у категорији млађих
основаца освојила је Ђурђа Ћирјанић III 1.
Међу
старијим
основаца
Сења
Бутковић VII2 је освојила другу награду.
Градско такмичење је одржано 11.
децембра 2022. у сали Општине Врачар.
Нашу школу су представљале Ђурђа
Ћирјанић је освојила трећу награду у категорији млађих основаца.

Дечија песма
Под окриљем небеског свода,
дечија љубав осмехе буди,
деца су свима и ваздух и вода,
срце што се на длану нуди.
Свако је дете мирисни цвет,
лане што под крошњом нежно дрема,
у дечијој глави од маште је свет,
за дете у њему препрека нема.
Дечје око радошћу сјаји,
песму среће животу пружа,
дете у срцу љубав гаји,
свако је дете најдивнија ружа.
Ђурђа Ћирјанић III1

Планета је Земља
Земља није само камен,
поток или цвет, улица, селo ил`град.
Мојим друговима и мени
адреса је свет у коме живимо овде и сад.
Мислимо да смо мудри и да смо снажни,
животи су нам јако важни.
Зато треба све на Планети да се среди,
и њен живот много вреди.
Планета цела наша је Земља,
од Америке до Кремља,
од Северног пола до Јужног мора,
од бразилских фавела до шангајских небодера.
Сења Бутковић VII2
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Ања Поповић V3

Рецитаторско-драмска секција
Јавни час ученика трећег и четвртог разреда који похађају Рецитаторско-драмску
секцију одржан је 23. фебруара 2022. у свечаној сали школе. Ученици су се најпре
представили публици у појединачном и хорском извођењу брзалица, а затим су извели на
сцени кратке драмске форме и рецитације примерене узрасту. Јавном часу присуствовали су
ученици млађег школског узраста, директорка школе, библиотекарка и неколико учитеља.
Јавни час за родитеље ученика који похађају Рецитаторско-драмску секцију у оквиру
пројекта Обогаћени једносменски рад одржан је 10. марта 2022. године у поподневним
часовима у свечаној сали школе. У веома лепој атмосфери ученици су представили бројне
тачке које су увежбали на часовима секције.
Ивана Уљанов

Маштарије
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Дан Светог Саве
Школска слава је обележена 27. јануара 2022. Обележавање је започето литургијом у
Храму Светог Саве којој су присуствали ученици и вероучитељ Предраг Младеновић.
Одељењске старешине су реализовале свечани час посвећен Светом Светом Сави и
представиле ђацима програм приредбе који је постављен у дигиталном облику на посебној
страни школског сајта – Дан Светог Саве 2022. Програм обухвата различите прилоге;
ученици су певали и свирали, рецитовали и казивали своје стихове, писали су и цртали на
различите теме у вези са ликом, животом и делом Светог Саве. Свечаном обреду сечењу
колача у школи присуствовала је група ученика и запослених. За ову прилику у холу школе
је уприличена и изложба дечијих ликовних радова.
У школском листу представљамо неколико литерарних и ликовних радова.
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Последње писмо Анастасије Ане Немањић
Мајка разуме оно што дете није успело ни да изговори.
Хартија. Мислим да је то једино преостало жени попут мене.
Плашим се. Плашим се тебе који ово читаш. Чини ми се као да знаш нешто што ја не знам.
Саслушај ме, то је једино што можеш да учиниш.
Признајем, Сава је био у праву када ми је предложио да се замонашим.
Налазим се у манастиру Свете Богородице.
Овде сам доживела просветљење. Мир, тишина.
Препуштена сам својим мислима. Не престајем да размишљам о синовима. Сваки је за себе
јединац, а не знам, и никада нећу сазнати, хоће ли једнога дана схватити колико су потребни једни
другима.
Осећам, као да ме нешто стеже у грудима. Ружно сањам. Разне мисли ме море. Шта ако се једног
дана заваде? Плашим се да нећу бити ту за њих, да их посаветујем када им то највише буде потребно.
Сећам се разговора са Растком. Никада нећу моћи да заборавим, како млад момак, а, опет, тако
мудари зрео.
Када је имао седамнаест година, размишљали смо о његовој женидби. Чинило се као да то не жели,
али бежала сам од те чињенице све док ми једнога дана заправо није отворио очи и саопштио ми управо
то – да то није пут за њега. Кроз молитву покушавао је да нађе начин којим би побегао од свега, ради
Бога.
Као и свака мајка, не могу, не смем да кажем да ме то није изненадило и потресло, али опет, не
могу рећи да то нисам предосетила.
Иако нисам била сагласна са његовим одлукама, нисам желела да моје дете пати, да буде ускраћено
на било који начин.
Морала сам да га подржим, јер, ако он себе види на неком другом месту, на мени је било само да се
потрудим да га и ја тамо замислим, колико год то одступало од мојих виђења и размишљања.
Нисам желела да одбаци титулу, али са друге стране, његов живот није ствар о којој ја треба да
доносим одлуке.
У његовим очима се види да је неко ко ће урадити много за човечанство. Искрено се надам да је
тако.
Јесам ли погрешно протумачила поступке свога сина?
Бојим се.
Волела бих да ти опишем колико је надарен за писање. Драго ми је. Замонашио се писмен, био
вољан да постигне оно што су постигли стари свеци и мученици.
Мом супружнику Стефану Немањи та се одлука није допала, те када је наш син кренуо у поход на
Свету Гору, послао је за њим потеру с намером да га спречи да се замонаши. Међутим, није у тој намери
успео. То ме није зачудило, познајем свог сина. Када се замонашио, добио је име Сава.
Не тако дуго од Растковог (тада већ Савиног) одласка, стигло је писмо у коме он покушава да нас
просветли да се замонашимо.
Размислили смо добро. Схватила сам да заправо у томе нема ничег лошег. Како би иначе
препуштање Богу могло бити нешто лоше?
Требало је времена да Стефан препусти престо синовима. Власт сада није била у рукама нашег
најстаријег сина Вукана Немањића, већ Стефана Немање Првовенчаног. Стефану је требало времена да
размисли о тим световним стварима. Осећам се чудно када то изговорим.
Нисам желела да му будем терет. Можда се као жена не разумем збиља у власт и владање, али
схватила сам да напуштање престола није незнатна ствар и да је у таквој ситуацији потребно стрпљење.
Чекала сам. Када је Стефан осетио да је спреман да пође путем монашког живота, кренули смо
спокојно. Свако својим путем.
Након замонашења, њему је припало име Симеон, а мени Анастасија.
Заволела сам живот овде, мирно, са мање брига и оптерећења.
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Након неколико година, Сава је са својим оцем подигао први (предосећам и једини) српски
манастир на Светој Гори, Хиландар. Првобитна замисао била им је (како ми у писму објаснише) да
манастир буде саставни део Ватопеда.
Није било тако, због несугласица са монасима других манастира (нису желели да Ватопед добије
толику моћ). Није ни важно. Хиландар је постојан и величанствен.
Писали су ми.
Сава је тамо вредно радио. Како га је мајка и учила. Није желео да га издвајају од других монаха по
пословима које је тамо обављао.
Ипак, издвајао се.
Био је вреднији од осталих. Сматрам, не само зато што ми је син, већ зато што је тако праведно, да
заслужује све, заслужује да га сви чују и послушају, не зато што је племић по рођењу, већ зато што је
мудар, праведан, просвећен, другачији. Никада није био уображен, саможив. Делио је своје парче хлеба.
Такав човек заслужује да буде поштован. Скроман, а створен за велика дела.
Одувек сам била у праву. Надам се да јесам. Тај плавокоси дечак учиниће велике ствари за наш
народ. Мајка предосећа.
Стара сам, прошле су године. Нећу стићи да доживим и уживам у остатку његовог живота. А
волела бих да могу.
И сада док ово пишем, осећам превелику снагу, као да крв у мојим венама тече брже него иначе.
Ти, који ово читаш, ако си стигао до краја, одвоји мало свог времена и напиши ми, једнога дана. Је
ли мој Растко испунио своја очекивања и жудње? Јесу ли мајчинска бол и сузе, ноћима проливане, биле
узалудне или су пак – цена уздизања и стварања великог човека који ће за собом оставити још већа дела?
Је ли мој мали Растко... Ах, заборављам, то име не беше његово још од давних дана...
И он не беше више мали кад га моје очи последњи пут видеше... Да, Сава...
Је ли Сава доследан јачине речи којима га моје срце пред очима мојим осликава?
Напиши ми…
Нана Дашић VII4

Мила Хавран V4
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Моја молитва Светом Сави
Ова година је прекретница у нашим животима, бирамо пут нашег даљег школовања.
Нервозни смо и узбуђени, јер не знамо шта нас чека.
Често ухватим себе како размишљам о знаменитим личностима из наше прошлости. Шта
би нам ти великани саветовали и ко би нам највише помогао? Наравно, Свети Сава! Наш
просветитељ, учитељ, зачетник и заштитник школа.
Још од кад смо били сасвим мали, учили су нас: „Свети Сава, школска слава!“
Осам година гледамо твоју велику слику у нашој школи изнад сваке табле. Колико смо
само пута певали химну „светитељској глави“, размишљајући како је било теби, „пастиру,
светитељу Сави“.
Зато, данас ти се молим, Свети Саво, да нам даш храброст коју си ти имао када си
напустио живот принца и отишао на Свету Гору да се замонашиш. Свети Саво, дај нам снаге да
се боримо за наше жеље, као што си се изборио ти.
Свети Саво, помози свима у свађи да се измире, као што си помогао и својој браћи над
моштима Светог Симеона.
Молим те, дај нам знање и мудрост коју си поседовао. Дај нам здравља и среће. Дај нам
снаге, воље и радости да читамо и учимо све више и више да бисмо путовали, напредовали,
били образовани онако како си ти желео за нас.
Чак и после 786 година од његове смрти, Свети Сава живи у народу као симбол мудрости,
образовања, храбрости и вере, зато и славимо школску славу, славу Светог Саве. Зато моја
молитва путује к њему и отуд нада да ћемо успети да се угледамо на њега.
Мирјана Илић VIII4

Андреј Лајтман IV4
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Сусрет са Растком Немањићем
Одувек сам волела да читам. Стари монах ме
је научио тајни слова кад сам била још сасвим
мала, у манастиру на чувању. Међутим, моји
родитељи то нису прихватали. Крила сам се када
оду на спавање. Нисам имала у својој околини
никог ко би ме разумео. Међутим, једне наизглед
сасвим обичне вечери, упознала сам веома
занимљивог младића. Ево како је то било.
Било је касно вече. Отац, мајка и ја смо већ
завршили са вечером. Одједном, зачу се јака
лупњава. Неко је био пред вратима. Отац отвори.
Угледасмо високог, плавокосог, уморног младића.
Руке и ноге биле су му крваве од трчања кроз трње
и гажења по сувим гранама. Отац га је забринуто
позва у кућу. Мајка је отрчала у кухињу и узела
дрвену кутијицу пуну лековитих трава и старих
крпица за увијање рана. Ја сам отрчала у собу
преплашена. Покушавала сам да заспим, али ми
није успевало. Нисам могла да престанем да
мислим на тог јадног младића. Мислила сам у себи:
Ана Кришто VIII3
„Зашто бежи? Ко ли га јури Да ли он можда исто
воли да чита књиге?“
Отишла сам да проверим да ли су мајка и отац
заспали, како бих отишла да се упознам са странцем у нашој кући. Лежао је на слами и
замшљено гледао у ватру, све док није чуо моје уплашено дисање. Окренуо је главу према
мени. Брзо сам се сакрила иза зида поред ког сам стајала. Почео је полако да се смеши.
Више нисам било толико уплашена. Пришла сам и села крај ватре. Док сам смишљала шта да
кажем, младић проговори први: „Извини ако сметам твојој породици и теби, нисам имао
снаге више да бежим. Сутра рано ћу отићи.“
Видела сам сузе у његовим очима, било ми га је жао. Скупила сам храброст и
изговорила: ,,Не сметаш. Мојој породици и мени је драго што си покуцао на наша врата и
затражио помоћ.“ Одговорио је осмехом. Неколико тренутака касније, младић је проговорио:
„Зовем се Растко. Бежим са двора. Моје презиме је Немањић.“
Нисам знала шта значи његово презиме. Посматрала сам га збуњено. Растко се само
смешио, док није изговорио: „Тешко је објаснити, покушаћу на најлакши начин све да ти
испричам.“ Када је Растко завршио причу о својој породици и свом презимену, осећала сам
се веома срећно што имам прилику да причам са једним принцем. Након дугог размишљања,
поставила сам му питање које нисам ником смела да поставим: „Знам да ће ово звучати мало
чудно, али, да ли и ти волиш да читаш књиге?“
„Наравно, док читам књиге осећам се слободно. Волим књиге. Оне те образују. Помажу
ти да научишо прошлости, о себи, о другима, о Богу.“
„Драго ми је што нисам једина која воли књиге. Моји родитељи желе сасвим другачији
живот за мене. Желе да се бринем о кући, породици, имању, не да читам или да научим да
пишем.“
Дуго смо причали о нашим животима, дошло је јутро. Мајка и отац су се пробудили и
видели мене и Растка како се смејемо. Мајци се појавио осмех на лицу. Први пут је видела да
се овако смејем.
Отишла у кухињу да припремим воду и пар воћки. Запаковала дам их у један џак и
ставила поред врата. Док се спремао да оде, пар суза ми је кануло низ црвене образе.
Кад се Растко попео на коња, погледао ме је и насмешио се. Одговорила сам му
осмехом. Пратила сам га погледом све док није ушао дубоко у шуму.
Драго ми је што сам имала прилику да упознам Растка. Помогао ми је да схватим да
нисам једина која ужива у читању књига и жели нешто другачије. Чезне за неким другим
животом, а не оним који му је унапред одређен. Сваки пут кад се сакријем, сетим се како сам
се смејала док сам причала са Растком о својим омиљеним књигама. Можда једном и ја пођем
његовим путем.
Елена Илић VII4
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Есеј – За и против
Поводом Дана Светог Саве
2022. Издавачка кућа Pearson
је
организовала
наградни
конкурс за ученике седмог и
осмог разреда са темом “Pros &
Cons: How I feel about remote
learning”. Задатак за ученике је
био да у есеју на енглеском
језику објасне шта им се то
свидело (или се није свидело)
у вези са наставом на даљину.
На конкурсу су учествовали ученици седмог разреда
наше школе, које је за писање
есеја припремала наставница
Марина
Луковић.
Радови
ученика су похваљени и они су
награђени књигама.
Њихове
радове
представљамо у школском листу.
Марина Луковић

How I feel about remote learning
It is morning, I wake up, I get ready for a class. Choose my books for today, then I realize
they are on my desk - so I just grab my pencil-case and leave my rucksack on the ground. After
that, I usually turn on my PC and take headphones, open the Google classroom, and wait for my
first class to begin. Unfortunately, it has been like this for a while now.
I will not see my friends today, no more jokes at breaks or going to the bakery, but on the
other hand, I still get a lot of sleep and my dress code for today is pyjamas.
I look at well-known faces every day on the screen. Our teachers give their best to teach us
and every day it is getting better because they are getting new tools that help us see and hear
better. But sometimes we still cannot hear or see them clearly. Their camera is blurry, the letters
look invisible, and if someone goes in front of the whiteboard it is the end of our possibilities to
see anything. If the teacher gets away from the microphone, we cannot hear, and our nightmare
begins. We have to try our best to write something so as to study for the upcoming tests.
Sometimes we need to take private classes so we can learn something and do exercises to
practice. It happens that we lose a few minutes waiting for some teachers to get used to using a
PC or a laptop.
It is not always for teachers’ gadgets, very often our equipment is not appropriate. I
changed three microphones and two pairs of headphones and I am still not sure if they can hear
me well. Besides, our parents do not allow us to play video games after classes because we have
already spent eight hours in front of the screen.
However, there is one good side of this mode of learning. If this stays longer, at least, my
friends will not make fun of me saying that I look like an infusion stand. Namely, now I eat more,
and I even have a snack between every two classes.
I can’t wait for this kind of learning to come to an end, to put away our face masks finally
and see smiles on my classmates’ faces. I want to go back to a standard school and learn as we
used to. It is so much more fun that way because I can play with my friends.
Vuk Bulat VII3
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What I think about remote learning?
Finally my dream have come true. School is not
working, It is locked. I rest in my bedroom doing
nothing. Sleeping more than before and not having to
rush to a school bus make me feel satisfied. I feel
relaxed, enjoy my life. I play games every day for hours.
The only things that I do not like are that I cannot go to
football matches now and that I cannot see my friends
and I cannot go with my girlfriend for a drink or to the
cinema. All day I am with my parents, and I cannot
listen to them anymore.
This dream is coming like a nightmare! My day is
like this: I wake a bit later. Then I need to follow online
classes on my computer every single class! After that a
lot of homework. I need to do everything on time, to
send emails, and wait for teachers’ check. The worst
thing is to stay at home all the time. Everything is closed
and I cannot go out with my friends for a drink or to the
park to play football. We are doomed to be with the
family, at home.
Only one thing is good - I can play video games
with my brother more than before. Everything else I do
not like. I miss my trainings and my friends.
I do not like online classes. Everything is so complicated. We have more homework than
before. All I need to do by myself, I cannot copy from my friends. No laughing in the classroom,
no fun in the schoolyard at breaks.
To sum up, I miss all my school friends and my teachers. I miss a standard school. I prefer
going to a real school because everything is much easier that way. There is no so much pressure
as with online classes. I can’t wait to start school like before, because I miss everything about it.
For me, this model of learning is like a prison.
Đorđe Grujić VII4
Pro & Cons: How I feel about remote learning
Online school or “remote school” is the way we get educated and “go to school” because of
COVID-19. We do not go to school as we used to, we do not attend our regular classes because of
the virus, instead, we listen or watch online classes. Online classes are internet classes when we
listen to teachers on a screen of our phones and computers. Classes are like regular ones, the
main difference is that we are not together.
The Benefits of online classes are that we can take classes in our room, the living room, at a
friend’s house, or in the park. Teachers have more time to explain the lessons and all we need is
to listen and watch carefully. We can raise hands and answer questions like in regular classes. For
some pupils, online school is more fun than the regular one because of all opportunities of the
internet. It seems like the whole school is placed on a screen. But of course, nothing is better than
a real school. When we are online we cannot talk with our classmates and friends. We do not have
lunch breaks, we cannot talk with our classmates and also we spend most of the time in front of
the screen, in a closed space, sitting, which is not healthy at all. While I am learning online,
sometimes I feel like a robot and not like a real person. I think that online school makes us lazy.
We just need to wake up and after a few clicks, we are already at school. There is no more waking
up an hour earlier, brushing teeth, getting dressed up, and rushing to school. I feel very lonely
because of that as with online school, I barely see my friends. The more the internet evolves, it
makes us less creative and we move less because now we can do everything from our chair.
Remote learning has its advantages and disadvantages. To sum up, I do not think that
online class is bad because in the current situation we do not have a lot of choices, right now it is
better to stay at home, stay safe, and take care of ourselves. So as long as we are healthy, I think
that any way of education is great.
Ljubica Toroman VII4

16

Маштарије

Пројекти

О градовима Србије
Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка
организовале су часове пројектне наставе „Градови Србије“ за ученике IV 1 и IV4 у септембру
и октобру 2021.
Ученици су имали задатак да по групама пронађу информације о неколико градова у
Србији, да направе паное у вези са њима и да их представе својим друговима. Такође, било
је важно и да сами направе фотографије одређених предела о којима говоре. Активности су
повезане са садржајем наставе природе и друштва, српског језика, ликовне и музичке
културе. Ђаци су писали саставе у вези са одређеним делом града који им је важан, било да
је то Београд или неки други град који познају. Писали су разгледнице и представљали
знаменитости Београда. На часовима ликовне културе се цртали омиљени део Београда, а на
часовима музичке културе слушали композиције познатих српских певача и музичара о
којима су писали као становницима појединих градова.
Активности пројекта представљене су на страни одељенског часописа Чаролије
враголије (Градови Србије 2021/2021. и Омиљени део града). Оцена је ученика и наставника
да су активности биле углавном успешно реализоване, ученици су радили самостално и у
групама, научили су важност цитирања извора информација, пронашли занимљиве
информације и израдили разноврсне радове о градовима.
Слађана Галушка
Мој омиљени део града
Има више места која ми пуно
значе у мом родном граду, али има
једно посебно које највише волим.
То је Ада Циганлија, излетиште
многих Београђана и њихових
гостију, па и моје породице и мене.
Не сећам се кад сам први пут била
на Ади, јер ме је мама као бебу
водила у шетње поред Савског
језера, али никада нећу заборавити
када сам једном са родитељима
угледала „море“. Била сам узбуђена
и пресрећна и сећам се да сам
уживала. Од тада, сваки мој
одлазак на „море“ је празник.
Ада Циганлија је уствари била
острво, које је вештачки претворено у полуострво. Тако је настало Савско језеро, око ког се
налази плажа која је предивна. Уз плажу око језера, налазе се и стазе за шетњу и вожњу
бицикала, кафићи и ресторани, дечија игралишта, спортски терени... Има и пуно занимљивих
активности у којима уживам на Ади: шетња, вожња ролера, пливање и сунчање, вожња
возићем по Ади и играње у парку „Авантура“.
Ада је увек лепа и лети и зими, у пролеће и у јесен. Пре десетак дана сам била са
мамом на Ади. Обишле смо скроз око језера и дошле први пут аутом до стране обрасле густом
шумом, јер сам желела да имам слике дрвећа које расте тамо. Те слике су ми, уствари,
потребне за грађанско васпитање. Направила сам много снимака, али, нажалост, називе
неких биљака нисмо могле да сазнамо. Посебно ме је одушевила прича о белим тополама
коју је мени и мојој мами испричао један старији господин. Рекао је да је то дрвеће идеално
за места која су склона поплавама, да је њихов корен снажан и разгранат, као и крошња. До
тада нисам знала колико је леп тај део који ме подсећа на прашуму и никада нисам видела
тако огромно дрвеће.
Желела бих да свима који дођу у Београд, а посебно онима који живе у овом граду,
препоручим да посете овај прелепи и једниствени део града. Била бих одличан водич, јер
знам пуно тога о мом омиљеном делу града. Моја мама каже да сам открила нешто што бих
желела да испробам следећи пут када одем на Аду. Ради се о љуљашци која вам даје
доживљај као да се налазите испод водопада, а у ствари не покиснете, јер сензор прекида
кишу када особа пролази испод. Једва чекам!
Миљана Вулевић IV4
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Мој омиљени део града
Мој омиљени део града је Калемегдан.
То је један од најстаријих делова града,
веома жив са пуно животиња и паркова и
један од најзначајнијих делова града због
његове историје и лепоте. Са Калемегданске
тврђаве се може видети ушће где се река
Сава улива у реку Дунав. Занимљивост је да
је добио име од турске речи кале што значи
тврђава и мегдан што значи бојиште.
Мислим да већина становника нашег
града воли Калемегдан, баш као што га и ја
волим свим својим срцем. Моја омиљена
знаменитост
је
споменик
по
имену
Победник. То је скулптура мушкарца који у десној руци држи мач, а у левој птицу. Највише
волим Калемегдан у пролеће, не зато што је пролеће моје омиљено годишње доба, него због
дивног изгледа парка који је тада дотеран и обојен најлепшим бојама.
Калемегдан је мој омиљени део града, јер је чаробан, мистичан и представља традицију
наше земље и пун је љубави за све посетиоце. Препоручујем свима да прошетају до
Калемегдана, нећете се покајати.
Уна Марковић IV4
Ташмајдан
Ташмајдански парк се налази у Београду и једно је од мојих омиљених паркова.
Име Ташмајдан је настало од две турске речи, таш која значи камен и мајдан која значи
рудник. До 1888. године Ташмајдан је био гробље. Тамо има разних споменика писаца,
песника и важних личности. У парку се налази споменик Десанке Максимовић, која је једна
од наших најпознатијих песникиња. Споменик је откривен 2007. године. Одмах у близини се
налази Црква Светог Марка коју називају чуваром Ташмајдана.
На Ташмајдану има могућности за разне рекреације. Тамо одлазим да се забавим, на
базен, клизање и игру у парку и увек сретнем доста мојих другара. Моје омиљено место на
Ташмајдану је игралиште са пењалицама. Подлога на игралишту је гумена и мекана и на
њему се налазе клацкалице и љуљашке. Сладолеџија се налази одмах поред игралишта код
кога купујем сладолед. Обожавам да седим на омиљеној клупици и једем сладолед са браћом
када је леп дан. Игралиште је окружено зеленилом, цвећем и дрвећем
Ташмајдан сви воле.
Софиа Томашевић IV1
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Мој град – Краљево
Краљево је град који се налази у централном делу Србије, на ушћу реке Ибар у Западну
Мораву. Окружено је планинама, од којих се лепотом издвајају Гоч и Столови.
Сам град Краљево је у равници. Познато је по улицама које се секу под правим углом.
Због тога га пореде са градом Чикагом у Америци. У центру града је трг на коме се налази
споменик српским ратницима погинулим у Балканским ратовима и Првом светском рату. Кад
год сам поред њега осећам дивљење и понос. У близини града је још много историјских
грађевина. Најпознатији су средњовековни манастири Студеница и Жича. Омиљено место у
Краљеву ми је манастир Жича. У Жичи је крунисано седам српских краљева. Отуда потиче
име града и грб са седам круна. Њега је подигао Стефан Немањић у првој половини XIII
века. Улогу у подизању манастира имао је и Свети Сава. У Жичи је крунисано седам
краљева. Отуда на њој постоји седморо врата. Манастирска црква је тамно црвене фасаде и
изграђена је у рашком стилу. Унутра се налазе фреске још из времена када је манастир
подигнут. Поред главне цркве, налази се још једна мања. Манастир је окружен зидинама и
живописном шумом, а поред њега протиче речица.
Краљево је град где се преплићу прошлост и садашњост, где природа није штедела на
лепоти.
Коста Плашић IV1

Мој крај града - Звездара
Живим у у једном од најлепших делова града, на Звездари. Крај је добио име по томе
што је ту некада била опсерваторија – звездарница.
Мој крај је леп, има велике и лепе стазе за шетњу кроз шуму. Има много зеленила и
паркова. Волим да шетам и да се играм. Лети се купамо на базену „Олимп“, а зими могу да се
грудвам, правим Снешка Белића и санкам се.
Ја веома волим свој крај и уживам у њему.
Вук Станојев IV1
Омиљено место у мом крају
Прво насеље на левој обали Дунава је Крњача. Први становници Крњаче били су
сточари из суседних банатских села који су доводили стоку на испашу.
Омиљено место у мом крају је фудбалски терен Палилулац. Он се налази уз сам насип
који Крњачу брани од Дунава. Састоји се од два помоћна терена и једног главног који има
трибине где се играју утакмице. Ту тренирају фудбал млађе категорије: петлићи, пионири и
кадети. Ја на Палилулцу тренирам фудбал у клубу Дрим тим. Поред фудбала, тамо се са
својом сестром и другарима играм разних игара.
Палилулац је једно дивно место где се окупља много деце која уживају у лепоти
природе.
Петар Ранковић IV1
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Читам, па шта
Ученици другог и четвртог разреда су од марта до маја 2022. учествовали у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер.
У првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали приказе и илустровали
их. У другом и трећем кругу писали су приказ још по једне књиге и илустровали је. Део
активности реализован је у школској библиотеци, када су ученици уређивали своје приказе
уз помоћ библиотекарке.
Драгутин Пушица, ученик IV2, освојио је прву награду. Аутори најбољих приказа су
добили награде и дипломе у Библиотеци града Београда 30. маја 2022. на завршној
свечаности.
У школском листу представљамо радове неколико ученика другог разреда и радове
Драгутина Пушице.
Слађана Галушка

„Страх од књиге“, Сузана Тамаро
Ово је књига о дечаку Леополду који је сваке године за рођендан добијао књиге, али
није волео да их чита. Волео је да трчи и зато је желео патике за трчање. Због лошег успеха
у школи, мама га је одвела психологу. Психолог је рекао да дечак има папирофобију, тј.
страх од књиге и да му је потребно лечење. Било му је забрањено да игра игрице и гледа
телевизију. Сваког дана је морао да прочита неколико листова књиге. Дечак је био несрећан
и решио је да побегне од куће. У парку је упознао слепог старца који му је причао о свом
животу. Било му је жао што једну књигу није прочитао до краја, па је замолио дечака да
заједно оду до књижаре и да му је он прочита. Тамо су схватили да је дечак кратковид. Чим
је добио наочаре, почео је да чита. Сазнао је да је старац измислио причу о својим
авантурама, које су биле доживљаји из књига. На крају школске године је добио патике за
трчање и често је трчао у парку. Кад би се уморио, сео би поред старца и причали би о
књигама.
Порука ове књиге да треба да читамо јер нас књиге воде кроз различите авантуре.
Научила сам и да се проблем може решити ако причамо о њему.
Анастасија Степановић II4
„Ја и моја сестра Клара“
Димитар Инкиов
Ово је књига о детињству
једног дечака и његове сестре
Кларе. У њој су описане авантуре
кроз које они пролазе. Од свих
прича мени се највише допала
„Шишање“ у којој се деца играју
фризера. Клара је била фризерка, а њен брат муштерија.
Шишање је платио унапред десет
фенинга, четири дугмета и једну
жваку. Иако није умела да шиша,
скратила му је косу јер је било
плаћено. Клара је затим отишла
да се игра, а дечак је остао пред
огледалом. Касно је схватио да
његова
сестра
није
права
фризерка.
Порука је ове књиге - да не бисте носили капу због нове фризуре, најбоље је да вас
шиша прави фризер.
Анастасија Степановић II4
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„Ја и моја сестра Клара“ Димитар Инкиов
Ову књигу која има 24
приче
написао
је
Димитар
Инкиов.
Тема књиге су бројне
догодовштине брата и сестре.
Они увек направе неку штету из
најбољих намера. За маму и
тату су то ноћене море које се
остварују. Клара је старија
сестра
и
зна
последице
несташлука, али јој је забавно
кад њен брат упадне у невоље.
Он се наљути, а онда опет
пристаје на игру. Мислим да,
иако Клара понекад претера,
њему би живот био досадан без
њихових авантура, које су
сваког дана све узубудљивије.
Најсмешнија прича је она
у кокој су појели целу торту пре
него што су тетка Грета и тетка Ема стигле, наводно да се не би отровале.
Непознато је и то ме копка како се зове Кларин брат. Пошто ме деца из књиге
подсећају на мог брата Ђолета и мене и разлика у годинама је иста, назваћу Клариног брата
Ђоле. Наше догодовштине личе на њихове, а Клара ми је дала и идеје за нове. Хммм! Мама и
тата ће се одушевити. Морам да вам кажем још нешто. Много је лепо кад имаш неког са ким
делиш несташлуке.
Ова књига је занимљива, смешна и добра. Препоручила бих је свима који хоће да се
смеју. Верујем да ће вам се допасти. Надам се да имате брата, сестру, рођака или пријатеља
са којим ћете кренути у нове игре након читања.
Анђела Арменко II4
„Прича о Таталији“, Весна Алексић
Главни јунак књига „Прича о Таталији“ је љубоморни петогодишњи дечак који добија
млађу сестру Наталију. Вест да ће мама родити бебу није обрадовала дечака. Наљутило га је
то што цела породица мисли само на куповину одеће и играчака за девојчицу и што ће са
њом морати да дели све, од играчака до дадиље. Не жели да бебино име изговори правилно,
већ је зове Таталија. Као знак негодовања одлучује да говори јапански и тако избегава
разговор са другима.
Дечак је маштовит и размишља какао би могао да се реши сестре – да је пошаље на
Јупитер или у прашуму, да је да диносаурусима биљоједима. Он не жели да јој се деси нешто
лоше, него да је удаљи од маме, тате, дадиље и да њихова љубав и пажња остану само за
њега.
После неколико дана проведених у породици, Наталија је добила жутицу и мама и беба
су се вратиле у болницу. Тада је дечак био тужан, јер мама није била код куће. Бринуо је и
шта је са бебом и пожелео да се здрава врати кући. Разумем јунака ове приче, није знао да
беби на почетку треба много више пажње него старијем детету, а онда је то схватио и
заволео је.
Ова прича ме је подсетила на моја осећања пре две године када сам добила брата
Филипа. Он је, као и Таталија, прво био тачкица на ултразвуку, а након неколико месеци је
стигао мали плавокоси дечак и одушевио целу фамилију, пријатеље, комшије, па и моје
другове. Мали замотуљак је убрзо разоружао моју љубомору, јер је он најлепши поклон који
су ми родитељи пружили.
Препоручила бих књигу мом другу Максиму који није сигуран да ли жели да има брата
или сестру. Разумеће да би то било добро, јер ће моћи да буде узор, а он воли да буде у
свему најбољи и узор друговима.
Софија Јанковић II4
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Лота прави лом
Књигу је написала Астрид Линдгрен чији
роман „Пипи Дуга Чарапа“ обожавају деца
широм света.
Лота је несташна девојчица коју нервира
свака ситница. Посебно је била љута једног
дана када је требало да обуче џемпер који је
пецка и посвађала се са мамом. Отишла је код
комшинице тета Берге и изнајмила њену стару
шупу. Помислила је да може да живи сама,
али кад је пао мрак, уплашила се. Тата је
дошао по њу и вратила се кући. Мама јој се
обрадовала и Лота је била срећна.
Понекад се и ја наљутим на родитеље и понашам се као Лота, али се брзо одљутим. Не
треба да бежимо од куће, него да причамо са родитељима и решимо проблеме.
Милутин Пушица II4
Страх од књиге
Ово је прича о осмогодишњем дечаку Леополду који је имао чудну болест - страх од
књиге. Дечаку је било занимљивије да гледа телевизију или да игра игрице од читања и по
томе се не разликује од већине својих вршњака. Његови родитељи су тражили помоћ
психолога и он је рекао да дечак болује од мени непознате болести – страха од књиге.
Замишљам како се то изгледа – дечак бежи, а књиге га јуре. Он је био несрећан јер му је све
осим читања било забрањено.
Одлучио је да побегне од куће. Нашао је пријатеља, слепог страца, који га је разумео и
хтео да помогне. Заједно су отишли до књижаре да би Леополд прочитао књигу коју старац
није завршио. Продавачица је видела да су дечаку потребне наочаре, то је старац пренео
родитељима и проблем је решен.
Потребно је да деца и родитељи слушају једни друге и да се разумеју, заједно могу да
реше све заврзламе.
Милутин Пушица II4
Ја и моја сестра Клара
Књига се састоји од више
прича
у
којим
су
описани
заникљиви доживљаји Кларе и
њеног
брата.
Они
својим
понашањем
често
наљуте
родитеље. Иако су обоје на крају
криви, Клара је та која предлаже
несташлуке. Она стално смишља
неке нове игре што код мене
изазаива
смех.
Једном
је
наговорила брата да поједу торту
како би проверили да ли је
отровна. Клара је паметна и добра
девојчица.
Понекад
и
ја
позајмљујем новац друговима, као
што је она позајмила, јер тако некоме помогнем. Клара је као и ја знатижељно дете. Можда
бих и ја хранио рибице виршлама, али немам акваријум.
Кларина породица ме подсећа на моју. И ја правим несташлуке за које родитељи,
понекад, немају разумевања. Даћу им ову књигу да је прочитају, можда ће онда разумети да
је то само дечија игра. Требало би да је читају и други родитељи да се не би љутили на своју
децу.
Милутин Пушица II4
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„Прича о Таталији“ Весна Алексић
Главни лик у овој причи је петогодишњи дечак и у књизи је описано како се он понаша
кад сазна да ће добити сестру. Беба се зове Наталија, а он њено име изговара Таталија.
Мисли да је свима у породици само она важна и постаје љубоморан. Није знао зашто се сви
радују њеном рођењу и да ли је то нека лутка или живо биће. Кад је дошла кући, чудно се
понашао. Није био добар брат, замишљао је да је преда диносаурусима, или пошаље на
планету Јупитер. Кад би беба заплакала, сви су јурили ка њој и то га је много нервирало јер
је мислио да су сви заборавили на њега. Дечак се, на моје изненађење, променио када се
Таталија разболела. Тада је само плакао и постао је брижан брат. Обрадовало ме је његово
понашање. На крају приче дечак је схватио да сестру много воли. То ме је подсетило на мог
брата и сестру које много волим и који ми улепшавају сваки дан. Кад се моја млађа сестра
родила, осећао сам се лепо и желео да јој помогнем и научим је свему што знам.
Препоручујем књигу свој деци јер ће научити да треба волети брата и сестру и да се не
боје да ће их родитељи мање волети кад дође млађе дете.
Милутин Пушица II4

„Чудесни подвизи Азбучка Првог“ Дејан Алексић
У овој књизи је на шаљив начин описан цар који није знао да чита и пише. Људи су
злоупотребили његову неписменост, па је изгубио многа имања. Имао је проблем и са
варалицом због кога је остао без вреће дуката и без тегле омиљеног слатка од купина.
Онда је цар решио да научи сва слова азбуке. Био је као ђак првак. Имао је искусног
учитеља, пуног разумевања, али је мени било необично што је сам у одељењу. Уместо
другара из школских клупа, у учењу слова су му помагали слуга Глигорије, кувар Дарданије
и учитељев учитељ. Ту је била и његова бака која му није допуштала да одустане од
дуготрајне борбе са словима. Цар се ње помало плашио и није желео да је разочара, па је
настављао учење. Он је лењ и тврдоглав, али и смешан и занимљив. Имао је срећу да од
предмета има само српски, јер не знам како би се снашао са свим оним што ми учимо.
Цело царство је са са великом пажњом пратило његово напредовање у учењу. Кад је
научио сва слова, могао је сам да чита писма и приче и да учи и да сам пише писма.
Надмудрио је варалицу и понизио га пред целим царством.
Све цареве авантуре су ме подсетиле како сам ја учио слова и сада ми је још јасније
зашто је учење важно. Након читања књиге свако слово ми је занимљивије, посебно кад се
сетим да је највише волео да пише слова са трбушчићима. Понекад се забављам и користим
Азбучкову уметност у писању лепих слова са трбушчићима.
Милутин Пушица II4
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„Џепне приче“, Игор Коларов
Ко потајно жели да буде писац, ова књига је права прилика да испроба и покаже своје
способности. Празнине које треба попунити и осмислити су скоро на свакој страници. И за
оне као што сам ја, који воле историју, географију и разне појмове из науке, понуђено је
истраживање и одговарање на питања и мозгалице, што је посебно интересантно.
Ликови у књизи су углавном деца, али има и доста животиња. Већ у првој причи о
мачку Кокију постаје јасно да морамо много да размишљамо док читамо, али и да маштамо.
На почетку ми се чинило да није тешко написати овакву врсту књиге. Писац чак може да
заборави и о чему пише, и да ли је хтео о томе да пише, јер ми читаоци смо ту да све
доведемо у ред. Веровали или не, писац сматра да овим допуњавањем чак можемо поправити
нечији акумулатор.
Једна од прича је о Мистер Академику, псу који је можда мало љубоморан што му се
газда жени. То је остављено нама да закључимо. Прелепо име Флоријан припада прекрасном
славују, а постоји и мајмунче које има чак пет бака - да, да, добро сте прочитали. Занимљиви
су и луди миш, црвић математичар, корњаче које лете, а и пар мрава који краду бицикл.
Морам признати, прича коју сам најмање разумео је о зеки који учи француски језик.
Постоји и задатак у коме треба да опишемо цвеће. То је сигурно за девојчице
уживанција, па је можда баш због нас дечака и Хогар Страшни упао у причу да нас спаси и
њему сам посебно захвалан. Читајући, подсећамо се како су снови чудесни и колико далеко у
њима можемо да стигнемо и дивних ствари да доживимо. Ко прочита ову књигу, знаће и
зашто може да се каже - лаже као Густав или плаче као Јулија! Такође, подсетиће се да су
озбиљни ручкови за одрасле досадни и да је парче чоколаде много боља варијанта.
Након што сам прочитао све приче, схватио сам да нисам у праву, и да је за писање
овакве књиге потрeбан изузетан таленат. На крају књиге је слика писца када је био дете, па
сам пожелео да видим како сада изледа. Сазнао сам да више није жив што ме баш
растужило.
Драгутин Пушица IV2
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„Риба риби гризе реп“, Јасминка Петровић
Наслов књиге ме је подсетио на предшколске дане и часове код логопеда, када су
брзалице Риба риби гризе реп и На врх брда врба мрда биле тако моћне и недостижне.
Ипак, није реч о малцима из вртића, већ су ликови као моји другари и ја, прави
правцати четвртаци. Књигом сам одушевљен и прочитао сам је у једном даху. Баш као што
смо ми у друштву из одељења и слични, али и различити, тако је и са овом дружином. И они
имају одличну екипу за најбољу игру на свету, између две ватре, баш као и ми. Неко је
мање, а неко више спретан, али битно је уживање и радост током игре, па на крају и победа.
Период десетогодишњака одрасли често називају почетак пубертета. Иако не знам шта
та реч значи, ипак сам приметио да деца у овој књизи почињу да гледају у своје тело и да
стоје сатима испред огледала. До тада нико од нас и не примети ништа необично, све је увек
складно и баш онакво какво треба да буде. Међутим, десетогодишњацима одједном почиње
све да смета. А понекад мане могу бити и врлине, па сазнајемо да ако си буцкаст можеш да
будеш удобан и мек као јастучић.
Склоништа за бег и уточиште добра су не само за децу, већ и за мале немоћне
животиње. Захваљујући таквом склоништу спасен је мачак Флекица девојчице Катарине и за
то су заслужни њени другари. Увидео сам да када је неко изразито груб према некоме, може
да постоји и неки скривени разлог. Тако је Сања исмевала Милицу која је носила наочаре,
само због тога што је управо она избегавала да их носи. Милица је оличење памети и
толерантности, па је Сања у овом случају имала среће. На крају књиге појављује се
брзалица из наслова, али намењена не предшколцу већ четвртаку Илији који је до тада
изговарао француско „р“.
Испричана је прича о безбрижном детињству, дивном пријатељству и неким
симпатијама, али и о мислима и стрепњама које само ми десетогодишњаци разумемо.
Проблеми који су само нама важни су представљеи на ведар и духовит начин, због тога што
они можда и јесу како одрасли кажу – измишљени проблеми.
Драгутин Пушица IV2
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„Мач кнеза Стефана“, Драган Лакићевић
У роману је описан мукотрпни рат и борба за живот у једној епохи наше историје. Са
једне стране приказан је окрутан, надмоћан и зао Османага са армијом својих људи и
наследником Асаном, док им се са друге стране супротстављају хајдуци као најспособнији
представници нашег народа који је био изложен дуготрајном насиљу и понижавању.
Хајдуци у борби користе све своје способности и срце јуначко у коме име места за све
сем за кукавичлук. Они су симбол борбе, неодустајања и инспирација млађима који их
наслеђују. Предвођени су тужним харамбашом Вуком, али у дружини је и насмејани хајдук
Периша, као и Јован гуслар, који је један од људи који су кроз песме сачували историјске
догађаје. Најсмелији и најдовитљивији међу њима има два лика - Зека и Бели.
Миоша, Добрија и Мерима су вредна, паметна и храбра деца која су морала преко ноћи
да одрасту и да се боре против неправде. Дечаци су одрастали ослушкујући природу,
захваљујући којој су развили посебна чула да примете сваки наговештај опасности.
Меримино детињство је било другачије, али ни њој није било лако. Баш они, који нису имали
право детињство, због своје доследности, самосталности и смелости успели су да поврате
дуго жељени мач свом народу. Заједнички им је био исти циљ, а ујединило их је поверење и
право пријатељство.
Мистерија увек мора да постоји да се непријатељ завара, јер се тајанствености сви
плаше. Тако сазнајемо како један лик може бити младић иако би требало да је у дубокој
старости, а и како Псоглава Тросиса убија Турке. На крају књиге се појављује крст као
симбол љубави вере и победе, и доказ да вишевековна борба није била узалудна. Унапред се
радујем часовима историје када ћу сазнати још више догађаја из наше прошлости.
Драгутин Пушица IV2
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„Овако је то било“, Бранко Стевановић
Књига „Овако је то било“ је крајње необична. Приче су неповезане и не може се
претпоставити шта ће бити тема наредне приче.
Библиотеке су места у којима се поред читања књига дешавају и друге разноразне
занимљивости. То је моје искуство, а исто тако мисли и писац ове књиге. Већ на почетку
књиге схватамо да постоје приче без писца и слова. Одмах нам је и јасно да није лако бити
писац, јер ако уредница не схвати да се папагај зове Дека и да лети, може се смејати
бескрајно и предложити разговор са психологом. Писац не воли што је остарио и жели да нас
убеди да је тачно оно што нам увек причају како је најбезбрижније дечије доба. Одрасли би
волели да се врате у тај период у коме постоје патуљци „људићи“, па размишљају често ноћу
о животу. Али, и ми деца када се пробудимо, не знамо шта је био сан, а шта је стварност.
Играчке на тавану које су остављене, поново буду пронађене, не када их посете одрасли,
него њихова деца.
Једна од поучних прича је о бубању, знању које не можемо касније употребити. Може
се кратко описати пословицом „Држи буре воду док мајстори оду“. Уверио сам се да има још
дечака сличних мени. И ја имам приче које не зна нико и које су најслађе и исто бих волео
да имам већи стан и кућног љубимца. На једној страници имамо прилику да напишемо своја
четири стиха, па је светлост дана угледала и строфа моје песме: „Као што аутомобил има
брзине, тако песник има своје риме.“ Научио сам и шта су игре са словима - палиндром и
анаграми. Прича које је мени најзанимљивија је „Подводна прича“. Мислим да описује оно
што често чујемо у говору, да у свакој породици постоји неки „изрод“.
Читање ове књиге ми је помогло да увидим колико су сви важни у нашем одрастању - и
другари, и васпитачи, и теткице у школи, али и врапци и голубови поред наших прозора, а и
наша машта, и уз њу непревазиђени и мистериозни Деда Мраз.
Драгутин Пушица IV2
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„Очаране наочаре“, Светлана Велмар Јанковић
Ласерске наочаре су магично оруђе, уз чију помоћ знатижељна и паметна деца, брат и
сестра Милена и Лука, могу да путују кроз векове уназад. Упознајући Београд омогућили су и
нама читаоцима да уживамо у том несвакидашњем времеплову.
Иза сваке приче следи међувреме у коме њих двоје износе своје утиске и запажања. У
причама су главни ликови деца нашег узраста. Савезници и верни пријатељи су им разне
животиње, са којима се споразумевају немуштим језиком, што радњу чини занимљивом. На
почетку књиге се упознајемо са насељем Винча и винчанском културом чак из доба неолита.
Следећа прича је о Келтима и открићу извора лековите воде који и данас постоји у
Вишњичкој Бањи. Посебно ми је занимљива прича о првим животињама у Зоолошком врту,
али и како су ученици Ћирила и Методија у заседи на Кулијаку (данашњем Калемегдану)
једва живу главу извукли.
Сазнајемо да се Београд звао Сингидунум и да су га многи народи освајали. Сада ми је
јасно зашто су улице назване по јунацима деспоту Стефану, Узун Мирку, Конди, Васи
Чарапић. На моје изненађење тек последњих век и по Београд припада Србима, и волео бих
да се то никада не промени. Нашим прецима вера је била веома важна, поштовали су свеце,
али су и кроз снове често имали предосећаје.
Оно што је заједничко за већину прича су видари и видарице који се појављују када је
најтеже. Користили су природно биље за лечење јер није било других лекова. Пре напретка
технологије људи су црпели из природе многе благодети којих је данас све мање. И писац
нам поручује да нам природа много пружа, али да јој ми недовољно враћамо. У више прича
појављују се описи прелепог плавог Дунава, који се некада звао Истар. Са ветром постаје
тамнији, уједно и чаробнији и загонетнији, а некада и злослутан. Величанствен залазак
Сунца са обиљем расутих боја, посматран са Калемегдана није се мењао вековима. Израз
који најлепше описују положај и лепоту нашег града је - одувек се над Дунавом Сунце
рађало, а над Савом залазило.
Књигу бих препоручио за читање свим генерацијама. Без обзира колико ко познаје
историју Београда, сигурно ће допунити знање разним занимљивостима и заволети још више
улице и сваки кутак најлепшег града на свету.
Драгутин Пушица IV2
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Оштро Перце
Међушколски пројекат „Оштро Перце“ реализован од фебруара до маја 2022. године.
Током фебруара 2022. библиотекарка је одржала часове у свим одељењима млађих
разреда и са ученицима разговарала о важности читања књига, библиотерапији и начину
писања приказа. Деца су након тога писала приказе књига за такмичења „Читам, па шта?“ и
„Оштро Перце“.
Ученици првог разреда су се огледали у тумачењу прича „Голуб и пчела“ и „Лисица и
гавран“, ученици другог разреда су анализирали Андерсенове бајке и књиге „Лота прави
лом“, „Страх од књиге“ и „Ја и моја сестра Клара“. Трећаци су говорили о доживљају својих
омиљених књига и романа „Роња, разбојникова кћи“, четвртаци су говорили о збирци прича
„Риба риби гризе реп“ и роману „Бела Грива“.
Ђаци су се упознали са појмом библиотерапија и открили како књига може бити лек –
када препознају да јунак књиге решава успешно проблем који и они имају, онда знају како
да га сами реше.
Наставнице Ана Стојановић и Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка
одржале су у марту 2022. часове српског језика и књижевности са ученицима петог разреда
посвећене роману „Аги и Ема“ Игора Коларова. Наставна јединица је била „Аги и Ема“, Игор
Коларов – Приказ књиге и библиотерапија. Циљ часа је био Оспособљавање ученика да
тумаче књижевно дело, свет књижевног дела доведу у везу са сопственим искуством,
размишљањима и светом у којем живе и напишу приказ дела. Након часа обраде романа, на
овом часу се разговарало о библиотерапији и начину писања приказа књиге (и филма).
Ученици су говорили о роману и филму насталом по њему и кроз тумачење дела и критички
осврт, тј. приказ, промишљали и о начину на који прочитане књиге (или одгледани филмови)
утичу на наш живот и како нам могу помоћи да решимо неке проблеме. Након часова
ученици су писали приказ и илустровали роман.
Ученици III4 су говорили о тексту „Од читања се расте“ Јасминке Петровић, илустровали
текст и направили стрип који је изложен у холу поред учионице.
Слађана Галушка
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Оштро Перце 2022. – Прикази и илустрације
Народна басна „Лисица и гавран“ и народна прича „Голуб и пчела“
Ученици првог разреда су читали басну „Лисица и гавран“ и причу „Голуб и пчела“,
писали приказе и цртали илустрације.
Лисица и гавран
У басни су приказане неке лоше особине главних јунака, лисице и гаврана. Највише се
двоумим да ли је лик лисице добар или лош. Њена намера показује да је лоша, али је она и
паметна и мудра. Гавран у жељи да докаже да је у свему најбољи, испада глуп и лаковеран.
Ова басна нас учи да морамо бити свесни својих могућности.
Голуб и пчела
У причи су приказане добре намере главних јунака, голуба и пчеле. Голуб је помогао
пчели да се не удави, а пчела је помогла голубу да је ловац не убије.
Прича нас учи исто што и родитељи и у читељица – да треба увек помоћи другарима у
невољи и да се добро добрим враћа.
Милан Ђуровић I1

Милан Ђуровић I1

Лисица и гавран
Главни ликови у басни су лисица и гавран. Гавран се показао глупим јер је поверовао
лисици. Лисица је лукава и сналажљива. Била је и мудра када је гаврана хвалила и тако
дошла до плена. Ова прича нас учи да не верујемо другима превише.
Голуб и пчела
Ликови ове приче су голуб и пчела. Голуб је помогао пчели да се не удави када је пала
у поток. Пчела се захвалила тако што је слетела на ловчеву руку кад је хтео да убије голуба.
Прича нас учи томе да у невољи треба да помажемо другима.
Зорана Живадиновић I1
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Лисица и гавран
У овој басни лисица
се
послужила
лукавством како би надмудрила лаковерног гаврана. Док се гавран
шепурио својим перјем и
правио се важан, лисица
је смислила како да га
превари и украде му
комад сира из кљуна.
Почела је да га хвали и
рекла да му недостаје
само да уме да пева да
би
био
најлепши
и
савршен. Да би уверио
лисицу да уме да пева,
отворио је кљун и тако
испустио сир који је
лисица желела.
Басна ме је научила да не вреди што сам лепа ако нисам паметна.

Нина Лукић I1

Голуб и пчела
Ликови у причи су голуб, пчела и ловац. Голуб је помогао пчели тако што је спасио од
дављења у потоку. Пчела је помогла голубу тако што је слетела ловцу на руку када је
нишанио голуба. Пчели и голубу је заједничко то што су спасили једно друго.
Ова прича ме учи да увек треба да помогнемо другоме ако можемо.
Нина Лукић I1

Нина Лукић I1
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Видак Ђилас I1

Гавран је био лаковеран. Лисица је била
паметна.
Сазнао сам да не треба бити лаковеран.
У парку сам пао на главу јер сам веровао
девојчици да се лако вози скејт.

Голуб је био добар. Пчела је била
исто добра.
Елена је мени помогла да клизам.
Научио сам да се добро добрим враћа.
Видак Ђилас I1

Видак Ђилас I1
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Ана Поповић I1

Лисица и гавран
У басни лисица је надмудрила гаврана. Ласкала му је јер је желела да га превари и
узме му сир.
Ова поучна прича нас учи да будемо опрезни са људима који нам претерано ласкају јер
је могуће да хоће да нас преваре.
Голуб и пчела
Прича говори о томе како је када се пчела давила, голуб њој бацио лист са дрвета.
Касније је пчела слетела ловцу на руку желећи да спаси голуба од пушке.
Ко добро чини, добро му се враћа - порука је ове приче.
Милутин Ивановић I1
Лисица и гавран
У овој басни описан је један разговор између лисице и гаврана. Лисица је искористила
своју памет и лукавост и преварила наивног гаврана.
Своју препреденост је искористила да добије сир који је желела.
Из басне сам научио да треба добро разми-слити о томе шта ти други људи причају,
поготову ако те хвале без разлога. Може се десити да то раде како би те преварили и
урадили нешто у своју корист.
Голуб и пчела
Јунаци приче су пчела, голуб и ловац. У причи је описано како голуб и пчела помажу
једно другом. Из њиховог понашања сам научио да се добра дела увек лепим враћају.
И ја ћу се трудити да помажем својим друговима и другарицама и верујем да ће и они
мени помоћи када буде требало.
Сергеј Протић

Петра Стричевић
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Петра Стричевић I1

Ана Мујовић

Лисица и гавран
„Лисица и гавран“ је народна басна. У басни су главни ликови животиње које имају
људсе особине. Пошто је и народна прича то значи да се не зна ко је аутор. Главни ликови су
лисица и гаваран. Гавран је једног дана нашао комад сира. Лисица му је гово-рила да да је
леп и да би био савршен да уме да пева. Да би уверио лисицу да уме, запевао је и испу-стио
сир који је лисица узела. Прича нам поручује да не треба да смо наивни и да не треба да
верујемо лукавим људима.
Голуб и пчела
„Голуб и пчела“ је басна. То значи да су главни ликови животиње које имају људске
особине. Јунаци басне су пчела, голуб и ловац. Пчела је једног дана била жедна и слетела је
на камен да се напије воде и онда је пала. Голуб је то видео и бацио јој је лист са гране, она
се попела на њега и кад су јој се осушила крила, одлетела је. Следећег дана ловац је хтео да
убије голуба. Пчела је слетела ловцу на руку, он је махнуо руком и голуб је одлетео.
Особине пчеле и голуба су да су паметни и добри другови. Прича нам поручује да треба
да будемо добри према другима. Радећи добра дела можемо очекивати да нам се то добро
врати. Увек ћу се трудити да чиним добро и будем добар друг.
Лука Пауновић I4
Голуб и пчела
Тема: Узајамна помоћ голуба и пчеле
Ликови: Лисица је лукава, прорачуната, мудра и неискрена. Гавран је наиван и
несигуран.
Порука: Добро се добрин враћа – голуб и пчела су добронамерни и храбри.
Лисица и гавран
Тема: Лисица је надмудрила гаврана и узел аму храну
Порука: Треба бити опрезан према оним људима који ти ласкају.
Марина Мишкулин I2
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Михаило Зарић I2

Миа Алексић I2
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Оштро Перце и „Аги и Ема“
У оквиру пројекта Оштро Перце
2021/2022. ученици петог разреда су
писали приказ романа „Аги и Ема“ и
илустровали га.
Приказ романа „Аги и Ема“
Роман „Аги и Ема“ написао је
Игор Коларов, и за њега добио
награду Политикин забавник. Тема
овог кратког романа је необично
пријатељство између усамљеног и
маштовитог дечака Агија и лукцасте
старице Еме. Ово је и прича о деци
чији су родитељи стално на послу,
заузети, и немају довољно времена да
им се посвете.
Због посла својих родитеља Аги
се са породицом стално сели и зато не
успева да стекне пријатеље. Деца из
школе га не прихватају и Аги је,
углавном, препуштен сам себи. Његов
живот се променио када је упознао
ведру и радозналу старицу Ему, која
живи у његовом комшилуку. Она Агију
пружа право и потпуно пријатељство.
Труди се да заголица његову машту.
Како
би
га
учинила
срећним,
поклонила му је свеску у коју је он
могао да бележи своја запажања и
мисли.
Елена Миленковић V2
Аги са Емом проводи дане онако
како би волео да их проводи са својим
родитељима. Њих двоје иду заједно на пецање, играју шах без фигура и без табле, праве
своју колекцију чудних појава. Често заједно иду у музеј, али они не посматрају предмете,
него посматрају људе док гледају експонате.
Чак и када се разболео, родитељи за Агија нису имали времена, него су унајмили
дадиљу да се брине о њему. Такође, родитељи нису заинтересовни ни за Агијеве оцене у
школи. Уместо њих, на родитељске састанке одлази Ема.
Ема је Агију написала „Приручник за ленчарење“. Научила је Агија да плива. Остало је
још само да Ема научи да плива. Када су се договорили да заједно гледају политичку
емисију, они су се, у ствари, такмичили у томе ко ће од њих двоје више пута зевнути.
Изгледало је као да полако све долази на своје место, а онда је тата саопштио Агију да
се поново селе. Аги не воли селидбе и за себе каже да је рођен са талентом да га нервирају.
Нови дом му се не допада. Ипак, у комшилуку примећује једну оронулу кућу која личи на
Емин Зачарани Замак. Следећег јутра неко му лупа каменчићима о прозор. Аги угледа Ему.
Преселила се да би му била билже. Њихове нове авантуре могу да почну.
Роман је кратак и веома брзо се чита. Поглавља личе на записе из дневника или на смс
поруке. Нема детаљних и опширних описа. Порука је да право пријатељство не зна за
границе и разлику у годинама.
Свима бих препоручила овај роман. Иако је кратак, у њему има много мудрих запажања
о животу и свету који нас окружује. Деца ће, читајући га, схватити да нису сама у тренуцима
када се осећају изостављено и одбачено. Одрасли из њега могу да науче колико је важно да
посвете довољно пажње својој деци.
Ања Вујичић V5
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Филм и књига „Аги и Ема“
Филм и књига „Аги и Ема“ имају исту тему - пријатељство деветогодишњег дечака и
старице Еме. Неке од разлика између књиге и филма су: у филму Аги и Ема иду на клизање,
а у књизи иду у тржни центар; у филму је Емино маче сиво, а у књизи је оно бело са црним
туфнама; на крају приче, Ема је, када су се доселили у нови крај, у филму рекла Агију да
жели да се бави поезијом и отпевала му је песму коју је смислила, а у књизи Ема је
саопштила Агију да треба свашта да поправљају.
Необично то што књига има 123 поглавља и сва су врло кратка и интересантна.
Највише ми се допадају описи. Најзанимљивији део је када Аги и Ема иду у тржни центар
само да би разгледали људе како купују. Њима је било забавно да посматрају и коментаришу
људе који долазе у тржни центар и купују различите ствари. Чак им је пало на памет и да
људе фотографишу и слике пошаљу на конкурс.
У филму ми се највише допада глума. По мом мишљењу филм је веома уверљив и
оставља јак утисак на гледаоца толико да би свако ко није прочитао књигу, пожелео да
поред овог редитељског дела открије и доживи и књижевно дело. Најзанимљивији део у
филму је када на крају Ема рецитује Агију своју песму. Након свега другог што је до тада
радила у животу, Ема је одлучила да се бави поезијом. Верујем да је тек тада пронашла оно
што заиста воли да ради и што је испуњава.
У делу „Аги и Ема“ сам препознала однос између моје баке и мене. Волим да проводим
време са старијим особама, препричавам им своје доживљаје и посматрам их, као што Аги
ужива у дружењу са Емом.
У поглављу у коме Агија вређају другари препознала сам ситуацију из нашег одељења.
Када је наш нови друг Огњен дошао, сви дечаци су га вређали. У филму је једном приликом
Аги покушао да се насилним дечацима супротстави, али се вратио крвавог носа. Овај део ме
је подсетио колико промена средине може бити тешка и колико вршњаци могу бити понекад
сурови. У Огњеновом случају његови родитељи су одлучили да поразговарају са осталим
родитељима што је донело резултате и дечаци су схватили да су погрешили. Извинили су се
Огњену и наставили да се са њим друже. Из овога можемо закључити да родитељи треба да
буду посвећени деци и имају разумевања за њихове проблеме.
Ову књигу бих препоручила свима, а највише мом млађем брату од ујака, Николи, јер
знам да он, као и Аги, понекад има проблема у школи и да га тамо другари вређају. Сигурна
сам да би се у књизи препознао, јер и он понекад помисли да нема пријатеље и да му они
нису потребни. Верујем да би Николи ова књига много помогла да се осећа боље и поврати
наду у пријатељство.
Ања Адашевић V5

Катарина Рајковић V3
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Приказ књиге „Аги и Ема“
„Аги и Ема“ је прича о пријатељству између једне потпуно необичне старице и
усамљеног дечака. Писац нам у роману указује на важност пријатељства између два бића
која припадају различитим генерацијама, али имају иста интересовања. Аги и Ема се нису
уклопили у свет који их окружује, па су створили свој који су заједно истраживали, у којем
су се одлично снашли и бескрајно уживали.
Радња се дешава у Улици храстова у коју се уселио деветогодишњи дечак Аги.
Породица се често селила тако да Аги није успео да стекне пријатеље и научи како да се
опходи према људима. Мама и тата су имали превише посла и пословних вечера и зато је Аги
увек био сам. Имао је ујака који је много волео да спава и повремено их је посећивао, па је
Агију понекад прекратио дуге усамљене дане. Деца из школе и краја га нису прихватила, био
је одбачен и усамљен. Његов живот се потпуно променио кад је упознао Ему, живахну и
необичну старицу. Ема је његове дане чинила много занимљивијима и лепшима. Они су једно
другом писали писма, ишли заједно у музеј, на клизање, волели су исту врсту сладоледа и
били у многим стварима веома слични. Аги и Ема су били створени једно за друго. Чим је Аги
пронашао неког ко га разуме, ко воли с њим да проводи време, његови родитељи су,
нажалост, поново одлучили да се селе. Аги је био веома тужан, једва је прихватио чињеницу
да одлази од особе коју је највише волео. Ема је приметила да се Агију уопште није свидело
то што се сели. Управо из тог разлога је одлучила да се досели у близину нове Агијеве куће,
како би се ово започето пријатељство наставило.
Роман „Аги и Ема“ ми је помогао да боље упознам себе и да одлучније схватам и
решавам ситуације и проблеме у којима се затекнем. Уз пријатеље се чак и препрека, која
нам на први поглед чини непремостива, може савладати и решити. Пријатељство између
Агија и Еме враћа веру у то да право пријатељство постоји и да га увек треба тражити, и то
свуда око нас.
Ову књигу бих препоручила својој другарици коју у школи избацују из друштва и
задиркују због другачијег изгледа, како би и она видела да само треба имати веру и бити
упоран у потрази за правим пријатељима, јер су они заправо увек ту, а на нама је да их
препознамо, пригрлимо и заувек чувамо као највеће благо пошто је пријатељство управо то.
Кендра Ким Митровић V3

Кендра Ким Митровић V3
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Општи утисак о књизи „Аги и Ема“
Тема романа „Аги и Ема“ је необично пријатељство једног усамљеног деветогодишњег
дечака Агија и старице Еме.
Аги је један маштовити дечак који је несхваћен од родитеља и вршњака који га познају
само површно. За њега родитељи никада немају времена. Он је жељан њихове пажње и
времена које би провели са њим. Препуштен је сам себи.
Његов живот се променио после осамнаестог пресељења када је упознао Ему, ведру и
радозналу старицу. Ема разуме Агијеву усамљеност и даје му оно што му је у том тренутку
најпотребније, а то је пријатељство. Она на све ствари гледа на другачији начин од других
људи. Агијеви родитељи су увек у журби и никада немају времена за свог сина, често излазе
и остављају га самог. Не разумеју душу свога сина, занимају их само материјалне ствари. Чак
и кад је болестан изнајме жену која брине о њему, као да немају љубави за њега. Његов ујак
га воли, али Агију не посвећује довољно времена.
Најзанимљивији део овог романа је дружење дечака и старице. Када се разболео, Ема
га је посећивала сваког дана и доносила му јагоде са шлагом и причала приче. Њему нико
никада није причао приче. Заједно су ишли на пецање, заједно су у парку играли шах без
фигура. Када се поново преселио са породицом, Ема је прекопута њих купила трошну кућу
која личи на зачарани замак. Њихово дружење и пријатељство тако се наставило из чега
можемо да извучемо и идеју овог романа, а то је да пријатељство не зна за границе и може
да постоји између људи различитог узраста, али духом блиских.
Роман ме је подсетио на пријатељство са мојим ујаком, који се често играо са мојим
братом и са мном То заједничко време је обележило моје детињство. Често смо се нас тројица
дружили, маштали и замишљали неке имагинарне ситуације. Он на све ствари гледа на
другачији начин од других људи.
Моја препорука је да свако треба да има бар једног пријатеља, некога ко га разуме.
Није битно да ли је он дечак или девојчица, да ли је млад или стар. Такође, сви родитељи
морају да посвећују више времена и пажње својој деци.
Лука Јанковић V5

Мирјана Нећаков V3
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Анастасија Пајић V1

Светлана Васиљевић V4
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