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књижевна дела, писали приказе романа Лето када сам
научила да летим и успешно се огледали као ствараоци
бајки у оквиру пројекта Оштро Перце.
Ученици првог разреда су направили прве кораке у
свету поезије.
Рубрика Ученици – ствараоци представља литерарне
и ликовне радови ученика,
Читајте и уживајте!
Редакција

Садржај
Дешавања
4 Дани Франкофоније
5 О дугмету и срећи
Дан школе
6 Свечана приредба
8 Литерарни и ликовни радови
12 Предузетништво и Дестинација
13 Ухвати идеју
14
14
15
20

Оштро Перце и библиотерапија
Оштро Перце и бајка
Бајке ученика четвртог разреда
Бајке ученика петог разреда

Технички
Садржај уредник
Слађана Галушка

27 Лето када сам научила да летим
27 Прикази романа Лето када сам научила да летим

Директор
Јована Миленковић

30 Читање и поезија
30 Литерарни радови ученика првог разреда

Адреса редакције
ОШ „Свети Сава‖
Београд, Николаја Краснова 8

33 Ученици ствараоци
33 Литерарни и ликовни радови ученика

Маштарије

3

Дешавања

Дешавања
Дани Франкофоније
Ученици петог разреда који
похађају
наставу
француског
језика, обележили су током
марта
2022.
са
својом
наставницом француског месец
Франкофоније. Самостално, у
пару или у мањим групама, по
сопственом избору, информисали
су се и израђивали презентације
у виду паноа или у електронској
форми
управо
на
тему
Франкофоније. Своје радове су презентовали на часовима француског и учили о француском
језику и француској култури и зашто је добро овладати француским језиком. Ученици су
упознати са значајем француског језика у свету данас како би сагледали општу добробит од
овладавања таквим модерним језиком којим су некада говорили углавном учени људи и они
који су се бавили дипломатијом.
Циљ часова је био упознавање ученика са постојањем и значајем организације
Франкофонија, као и са положајем француског језика у свету. паное представе информације.
Део презентација су биле и провере знања у виду асоцијација или квиза са понуђеним
одговорима.
Ученицима се веома допао овакав метод учења кроз заједнички рад, сарадњу, дружење
и истраживање и показали су да су веома вешти у изради презентација у електронској
форми. Наставница је похвалила ученике за труд у изради задатка и скренула пажњу да
презентација не треба да има превише слајдова и да сви чланови групе треба да у
потпуности знају текст који говоре.
Гордана Мишковић Суботички
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О дугмету и срећи
Током
марта
ученици
четвртог разреда су читали и
анализирали „О дугмету и срећи―
Јасминке Петровић. Кроз ове
часове
реализоване
су
и
активности из Акционог плана у
области Подршка ученицима.
Циљ часова је био подстицање
личног
развоја
ученика
–
управљање емоцијама, изградња
идентитета
и
комуникација.
Дирљива прича о дечаку Јовану
који је рођен са инвалидитетом
покренула
је
низ
питања,
размишљања и емоција.
Ученици IV1 су на овим часовима научили да је лепота у различитостима, колико нам
вреде пријатељи и шта је срећа за свакога од нас. Сви ученици су били сагласни са
Јовановим описом среће: „То је онај осећај кад волиш што си ти баш ти, а ниси тамо неко
други.― У завршним активностима на часовима српског језика и ликовне културе ученици су
направили заједнички плакат инспирисан овим романом. Користили су различите материјале
– шарене, разнолике дугмиће, вуницу и друго.
Ученици IV4 су на овим часовима научили да је у реду бити различит, колико нам вреде
пријатељи и шта је срећа за свакога од нас. У завршним активностима на часовима српског
језика и ликовне културе ученици су направили заједнички пано, цртали су своје срећно
дугме и писали поруке на тему „Шта је за мене срећа?―
Ивана Милошевић
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Дан школе
Приредба
поводом
прославе
Дана
школе
одржана је 10. маја. Како
наша школа постоји од
1852. године, ове године
смо прославили јубилеј –
170 година постојања.
Гости
су
били
ученици и њихови родитељи, наставници, пензионери и представници
Градске општине Врачар.
Директорке школе Јоване
Миленковић је поздравила присутне и истакла да је веома лепо што се Дан школе обележава
уживо и у атмосфери заједништва и промоције дечијег стваралаштва.
Уследио је пригодан свечани програм у ком су се нашле рецитације, драматизације,
ауторске песме и музичке нумере. Свака тачка програма освојила је неко место на разним
такмичењима и манифестацијама, те је тако искоришћена прилика да буде похваљен вредан
труд и рад ученика наше школе. Ђачки радови и музички програм за тему су имали пролећне
радости, дечје стваралаштво, али и нашу народну традицију. Ученици и наставници ове
школе вредно раде на ширењу знања, вештина и видика. Велика важност придаје се учењу
страних језика. Стога, један део програма био је посвећен извођењу нумера на енглеском,
руском, француском и италијанском језику. Приредба је била веома успешна, публика је
похвалила све извођаче и наградила их великим аплаузом.
У реализацији свечане приредбе учествовале су наставница музичке културе Биљана
Буловић Марић, наставница српског језика Александра Протић, наставнице енглеског језика
Марина Луковић и Мариана Станимировић, учитељице Горица Ивановић, Ивана Уљанов и
Ивана Милошевић. Изложбу најуспелијих ликовних радова на конкурсу „Било је пролеће,
месец мај― припремила је наставница ликовне културе Ивана Смиљковић Чевизовић. Избор
најбољих литерарних радова на конкурсу „Било је пролеће, месец мај― сачиниле су
наставнице српског језика Александра Протић и Ана Стојановић.
Након приредбе у холу школе је отворена изложба фотографија које говоре о 170
година постојања школе. Изложбу је припремио наставник Владо Маријан.
Део подсећања на 170 година наше школе је и међуодељењско такмичење. Ученици и
одељењске старешине су имали задатак да пронађу неку стару грађевину на Врачару,
сликају се поред ње, штампају фотографију и напишу кратки текст о згради. Настало је
неколико радова који су 20. маја изложени у холу школе, а њихови аутори су похваљени.
Александра Протић
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Литерарни и ликовни конкурс за обележавање Дана школе
Поводом обележавања Дана школе 2022. организован је школски литерарни и ликовни
конкурс на теме „Било је пролеће, месец мај― и „Стиже мај у наш крај―. Од бројних ликовних
радова приспелих на конкурс направљена је изложба у холу школе.
Литерарни конкурс:
1. место: Тадија Кљајић IV4 и Стефан Нецић VII2
2. место: Марко Ракић IV2 и Сења Бутковић VII2
3. место: Милица Вукадиновић IV2 и Растко Марјановић VI5
Ликовни конкурс:
1. место: Петра Ђорђевић VIII4
2. место: Неда Стојановић VI1 и Вања Ракоњац VI5
3. место: Елена Миленковић V2, Мила Хавран V4 и Ива Васиљевић VIII3

Петра Голубовић VIII2

Спортска такмичења поводом Дана школе
Поводом Дана школе организована су спортска такмичења. Ученици четвртог разреда су
се такмичили у игри између две ватре, 11. мaja. Победници су били ученици IV 3.
Наставници физичког васпитања организовали су Турнир у бадмингтону 12. маја у
великој сали за физичко. Турнир је протекао у спортског атмосфери и на радост свих
учесника турнира.
Победници у категорији женски дубл су:
1. место: Маја Ђуровић и Катарина Живојиновић VI3
2. место: Миа Раичевић и Магдалена Љујић V2
3. место: Елена Миленковић и Ана Стефановић V2 и
Софија Ристић и Андреа Ранковић V2
Победници у категорији мушки дубл су:
1. место: Марко Џоџо и Иван Михалић VII3
2. место: Сава Крнетић и Филип Краус VII4
3. место: Вукашин Михајловић и Петар Илић VII1
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Пролеће и мај
Најбоље литерарне и ликовне радове на теме „Стиже мај у наш крај“ и „Било је пролеће,
месец мај“ и представљамо у школском листу.

Стиже мај и у наш крај
Стиже мај и у наш крај,
Нову лопту мени дај,
Хајде, друже, не чекај,
Напољу је прави рај!
Мека трава босом прија,
А тек што сунце дивно сија.
И дрвеће кад озелени,
Тај се призор свиђа мени.
Цео дан јурцам, нисам сео,
Заборавио сам да нисам јео.
До игре ми је сад стало,
Мама, могу ли да останем још мало?
Нема више досадне зиме,
Мени сад понестаје риме,
Па нек је стигао и тај мај,
А овој песми сад је крај.
Тадија Кљајић IV4
Миња Бојанић VI1

Стиже мај и у наш крај
Стиже мај у мој крај
и донесе одмах сунца сјај,
шарене баште, песму птица,
љубавне искре и много петица.
У парку се чује дечја граја,
а поносне су лале
подигле своје главе.
Жути маслачак прекрио зелену траву,
док вредне пчеле зује свуд по крају.
Стиже мај у мој крај,
донесе нам весели рај.

Стиже мај и у наш крај
Наш крај добар је дом за мај,
За мене он никад нема крај.
Мајске прелепе лале
достојне су сваке хвале!
Он нам са собом сваки пут
донесе цветак жут.
Зато стиже мај у наш крај,
да ти зелени дани
буду дечји рај прави!
Милица Вукадиновић IV2

Марко Ракић IV2
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Било је пролеће, месец мај
Било је пролеће, месец мај,
Сунце се пење све више и више,
Добро познајем осећај тај,
Кад природа почне да дише.
У машти се јавио пролећни сан,
У том сну песме се роје,
Весело почиње пролећни дан,
Живот се буди, буде се боје.
Било је пролеће, месц мај,
Видео сам је у школи.
Добро познајем осећај тај.
кад срце неког заволи.
Стефан Нецић VII2

Матеј Цветковић VI3

Било је пролеће, месец мај
Кад птица провири и почне да пева,
промоли се сунце и сваки зрак снева.
Чује се зоре мелодија драга,
на ноге диже град пролећа снага.
Деца се чују и нешто се веселе,
скупљају цвеће, имају нове идеје,
на ливади нежној траже баку,
венац ће јој дати, смислити неку цаку!
Љубав се шири све више и више,
парови причају испод пролећне кише.
И меда је изашао из јазбине своје,
бубица има доста и то сваке боје.

Постоји једно годишње доба,
када сунчев осмех полако
на наше прозоре слеће,
да то је пролеће…
Чудну лепоту има,
предивна означава клима
да је иза нас остала дуга и хладна зима,
али баш зато – пролеће прија свима.
Са собом носи неку
нову живост, нову вољу,
и сви осећамо енергију бољу.

Крај се школе ближи, муке нема,
иде се напоље без икаквог проблема.
И онако ћемо на распусту ускоро бити,
само још пар оцена треба добити.

Парковима се шири мирис цвећа,
да баш је лепа та снага пролећа.

Природа се буди, а са њом и ми,
срећни смо, раздрагани.
У очима нам се цакли сјај
кад год је пролеће и месец мај.

Када бих бирао најлепше доба
које неко мора да осети и проба,
то спорити ми нико неће,
то сигурно било би пролеће.

Сења Бутковић VII2
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Мени доноси неку милу топлину
и као да ми даје неку нову врлину.

Растко Марјановић VI5

Вања Ракоњац VI5

Ива Васиљевић VIII3
Маштарије
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Пројекти

Предузетништво и Дестинација
Тим за предузетништво наше школе је током
2021/2022. године покренуо серију подкаста под називом
Дестинација у циљу приближавања различитих занимања
ученицима. Идеја нам је била да кроз серију интервјуа са
људима из различитих професија упознамо пословни свет
и помогнемо ученицима да изаберу своје будуће
занимање.
Редакцију
чине
Мирјана
Илић,
Дуња
Радовановић, Катарина Насковић и Петра Ђорђевић,
ученице VIII4, и Александра Бошковић, координатор Тима
за развој међупредметних компетенција и предузетништва
и наставница енглеског језика.
Петра Ђорђевић је дизајнирала препознатљив лого
који краси Инстаграм налог #destinacija_tzp, као и Youtube канал под истим називом
Дестинација2 на којем се налази неколико епизода подкаста, од којих је прва „Звање и
занимање – Наставник― чија је тема професија наставника.

Дан девојчица у ИКТ сектору
У
оквиру
обележавања
Међународног дана девојчица у ИКТ
сектору ученице осмог разреда
обишле
су
21.
априла
2022.
компанију Heliant која се бави
софтвером
у
медицини.
Током
двочасовног дружења девојчице су
имале прилику да виде како се
праве
електронски
здравствени
картони као и различите корисне
апликације у здравству, да чују из
прве
руке
како
је
изгледао
професионални
пут
жена
програмера и које су предности и
мане овог посла.
Запослени у Heliantu су нам
изашли у сусрет и радо нам помогли да снимимо 4. епизоду нашег подкаста Дестинација под
називом Звање и занимање – ИТ у којој су говорили о својим занимањима.
Александра Бошковић
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Ива Васиљевић VIII

Ухвати идеју
На
конкурсу
„Ухвати
идеју―
2022.
у
оквиру
обележавања Дана девојчица у
ИКТ сектору у организацији
Удружења
пословних
жена
Србије, учествовала су четири
тима ученица осмог разреда са
својим видео радовима:
Pattern finder – Анита
Боуер VIII1,
I (eye) guard – Петра
Голубовић и Софија Вукићевић
VIII2,
Scan and win – Исидора
Милановић, Нина Орландић и
Ђурђа Торбица VIII2,
Straycare – Мирјана Илић
и Петра Ђорђевић VIII4.
Комисија коју су чиниле представнице УПЖ Србије Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства
привреде, Министарства омладине и спорта, агенције UN Women и компанија А1, Klett и
Schneider Electric, бодовала је радове – рад Scan and win је освојио 2. место, рад Straycare
4. место.
Завршна церемонија Дана девојчица у ИКТ сектору одржана је 10. маја у Скупштини
града. Учеснике су поздравили градоначелник др Зоран Радојичић, др Ненад Поповић,
министар за иновације и технолошки развој, Татјана Пријић, помоћница поверенице за
заштиту равноправности, и др Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних
жена Србије, и подржали девојчице у одабиру будућег занимања без родних стереотипа.
Након приказивања пет првопласираних видео радова уследило је уручење награда.
Александра Бошковић
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Мирјана Нећаков V3

Оштро Перце и библиотерапија
У оквиру реализације активности из Акционог
плана, област Подршка ученицима, библиотекарка
Слађана Галушка је у сарадњи са наставницима
током школске 2021/2022. одржала часове за
ученике од првог до седмог разреда. Неки од тих
часова су били и део пројекта „Оштро Перце― и на
њима је као метод рада примењена креативна
библиотерапија.
Креативна библиотерапија је комбинација
читања и промишљања о прочитаном. То је
интерактивни процес који читаоцу омогућава да
препозна животне изазове, са њима се суочи и
пронађе начин да их реши. Део библиотерапије је
и креативно писање инспирисано прочитаним
књижевним делима. Ученици су током школске
године читали књиге, промишљали о њима, писали
приказе и стварали своја уметничка дела у
различитим формама.
Оштро Перце и бајке
Међународни дан дечије књиге обележен је
часовима
наставника
и
библиотекара
са
ученицима четвртог и петог разреда у марту и
априлу 2022. Са ученицима четвртог разреда
одржана су два часа. На првом су ученици
говорили о одликама бајке на примерима Андерсенових бајки „Ружно паче― и „Царево ново
одело―, са обзиром на то да се овај дан обележава у част Андерсена. Разматрали су однос
људи према онима који су другачији, зашто је важно веровати у себе, коме можемо веровати,
како препознати превару и не бити глуп. Кроз причу о томе зашто чему нас уче бајке, ђаци
су се разговарали са библиотекарком о библиотерапији. Закључили су да бајке могу да утичу
на наш живот и да нам помогну да решимо неке проблеме. На другом часу ученици су се
упознали са упутством за писање бајке. Затим су кроз усмено излагање осмишљавали своје
бајке.
За ученике петог разреда одржан је један час српског језика и књижевности.
Разговарали су о одликама бајке на примерима бајки које су читали. То су биле бајке који
сви добро познају, из књига или филмова, као што су „Пепељуга―, „Снежана и седам
патуљака―, „Лепотица и звер― или нека од Андерсенових бајки. Ђаци су разматрали однос
добра и зла, разлоге због којих јунак креће у авантуру, каква је улога пријатеља и сл.
Посебно је била занимљива дискусија у вези са односом лепотице и звери и потребе да јунак
мења своје понашање и постане бољи, што је подстакло децу да говоре о свом понашању и
потреби да се у неким сегментима живота промене.
Ученици су добили упутства за писање бајке и затим су стварали своје бајковите приче.
Могли су да пишу своју бајку, да познату бајку испричају са промењеним временом
дешавања (савремена варијанта која се дешава данас), или да напишу бајку која ће бити
наставак неке познате бајке. Задатак је био и да ту бајку илуструју.
У писању и уређивању садржаја помагала им је библиотекарка кроз индивидуални рад
у библиотеци. Ефекти активности су биле веома интересантне бајке у којим су ученици
писали о својим проблемима кроз измишљене ликове или су писали о проблемима младих
данас како их они виде уводећи у радњу елементе савременог живота – рат, роботи, живот у
далеким галаксијама, компјутерске игрице... Међу саставима су се нашле и две приче, једна
хумористичка у којој су јунаци врапци и друга са спортском темом. Најбољи дечији радови су
постављени на паноима у библиотеци и на школском сајту у делу Библиотека/Активности.
Ученици четвртог и петог разреда су у оквиру пројекта Оштро Перце писали бајке и
приче и илустровали их. Представљамо најуспешније радове.
Слађана Галушка
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Магични гејмер
У једној далекој галаксији под
именом Звездана Галактика налази
се планета Форт Икс. Ова планета
удаљена је од Земље три светлосне
године. На њој живе дечаци и
девојчице који су најбољи у игрању
игрица.
Да би неко заслужио да живи на
овој планети, која је лепа, зелена,
има много мора и препуна је забаве,
мора да савлада разне препреке и
једну
најтежу
коју
поставља
господар Звездане Галактике.
Дечак Марко са планете Земље
одлучио је да крене у авантуру јер је
желео да постане магични гејмер, а
то би за њега значило да је најбољи
и непобедив. Једне вечери спаковао је своје ствари у ранац и, пре него што је свануло,
изашао је из куће и укрцао се у свемирску летилицу која превози путнике до планете Форт
Икс
Када је стигао, био је мало уплашен и збуњен, али није желео да одустане и да се врати
кући. Марко је кренуо ка главној тврђави која се зове Роблокс да потражи господара
планете. На путу до тврђаве сретао је дечаке и девојчице који су му причали страшне приче
о борбама са зликовцима и како су тешки задаци које мора да савлада како би постао
магични гејмер.
Стигао у тврђаву где га је дочекао господар планете Алекс Икс, који је некада био
супер јунак. Одвео га је у једну мрачну и велику собу пуну гејмерских реквизита и
осветљену ласерским светлима. Алекс Икс је дао Марку супер одело, виртуелне наочаре и
специјалан џојстик. Пре него што је започео битку, дечак је чуо глас који који му је рекао:
„Можеш ти то!―.
Испред њега појавило се седам зликоваца. Марко их је све погледао и на крају је
одабрао једног. Био је то Галактикус, један од најјачих. Имао је много супер моћи, могао је
да лети, био је снажан, имао је велики мач и могао је лако да уплаши и савлада противника.
Његове црне и крупне очи још су више уплашиле Марка, као и глас који је говорио: „Много
си слаб и мали, зажалићеш што си дошао!―.
Марков аватар био је доста мањи од Галактикуса, али је био веома храбар и имао је
неколико супер моћи. Могао је брзо да трчи, да има свог клона, а његов пиштољ могао је да
испаљује мрежу за хватање. Убрзо је настао потпуни мрак. Био је то знак да борба може да
почне.
Марко је удахнуо и притиснуо дугме за почетак игре. Галактикус је први напао и Марко
се бранио. Обојица су користили своје супер моћи. Галактикус је чак покушао да одлети, али
га је Марко зауставио својом супер мрежом, коју је Галактикус покидао мачем и наставио
борбу.
Марко је тад употребио своју специјалну супер моћ и створио свој клон. Галактикус је
био збуњен и није знао којег треба да нападне. То је био идеалан тренутак који је Марко
искористио да га обори и узме му мач. Ранио га је у раме које је било слаба тачка зликовца.
Он је тада тешким и слабим гласом рекао: „Марко, ти си одличан борац, молим те поштеди
ме, немој да ме уништиш.― Марко је одговорио да не може да га поштеди јер мора да постане
магични гејмер, притиснуо је дугме за крај игре и све је било готово.
Маркова борба са Галактикусом била је једна од најбољих на Форт Икс планети.
Господар планете му је доделио титулу најбољег магичног гејмера у последњих сто година.
Марко је тако постао веома цењен и учио је другу децу како да постану најбољи. Он је
веровао у себе, био је храбар и доказао је да је непобедив.
Наставио је да живи на Форт Иксу и био је срећан.
Понекад је одлазио кући како би видео своју породицу и другаре који живе на планети
Земљи.
Вук Кулић IV1
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Златокоса у 2025.
Сви знају за Златокосу, али је мање познато да
има потомка у чијим је рукама цела Европа.
Златокоса млађа је рођена 2015. године. Данас јој је
10. рођендан. Бака је одлучила да јој поклони свој
чаробни медаљон. Може да реши пуно тога, само у
правим рукама.
Истог дана Златокоса је отишла у парк са
старијим братом. Тамо је био један пас који је имао
огрлицу сличну њеној. Кад му је пришла, чула је да
прича о неком роботу из друге галаксије по имену
К2-Пом. Упитала је пса како може да прича.
- Не могу, то је због наших огрлица, повезане
су. Зар не знаш?
- Не знам о чему говориш. Ово је медаљон моје
баке.
- Ја сам луталица. Могу ли да кренем са тобом?
- Можеш. Испричај ми нешто о роботу К2-Пом.
Док су корачали заједно, пас јој је причао о
роботу, који се сада налази на Кипру, веома је зао и
да жели да освоји Европу и крије се у подруму једне
Анастасија Пајић V1
мале куће. Има људски облик и крупне тамне очи.
Стално носи шешир од сламе и увек се смеје, чак
носи шарене кошуље. У ходу му се види сигурност и жудња за неком сасвим тајанственом
одлуком. Пред људима је фин, али кад сат откуца 12 часова у подне сасвим је узрујан и трчи
ка неком Обелиску и носи закатанчену кутију. Када стигне на одредиште, свира фагот.
Девојчица је заједно са братом и новим пријатељом отишла кући. Родитељи се нису
љутили због пса, чак су и били срећни. Њена мама се присећала како је и она имала пса са
истом огрлицом и да је њена бака нешто причала са псом.
Дали су му име Радознали, пошто је непрестано био заинтересован шта раде други,
нарочито укућани. Следећег целог дана Радознали и његова нова другарица причали су о
својим животима.
Златокоса је одлучила да убеди родитеље да отпутују на Кипар. Успела је! Већ следеће
недеље су били тамо. Стигли су у место у коме је становао К2-Пом. Сместили су се прекопута
кафетерије са погледом на Обелиск. Истог дана Златокоса је стигла на одредиште у 11.55.
Када је човек робот стигао, почео је да свира фагот, девојчица му је пришла и упитала:
- Ко си ти?
Одсвирао је нешто што је звучало попут наређења са јасном поруком: „Склони се.― Пас
се тада сетио да он не прича, само свира јер тако комуницирају на његовој планети.
На срећу тата је понео Златокосину флауту. Наредних неколико дана вежбала је тонове
које је оног дана К2-Пом користио под Обелиском на фаготу. Када је увежбала, отишла је на
исто место у исто време и уз помоћ флауте успела да разговара са роботом.
Сви су се чудили шта то раде, одједном једно дете је узвикнуло:„Они комуницирају!―
Тада се окупљени свет насмејао. Девојчица и њен пас су схватили да он нешто крије. Када се
народ померио, робот је почео да свира нешто од чега су се најближи пролазници чудно
понашали, сви сем пса и Златокосе.
Двоје пријатеља је спојило огрлице. Наједном, музика је постала лепша и чули су се
дивни умирујући тонови. Након неколико дивних песама раставили су огрлице, а робот је
остао зачуђен. Овог пута његово обраћање фаготом звучало је много лепше. Током неколико
дана девојчица је комуницирала са роботом и он је почео да свира потпуно другачије. Онда
је и проговорио. Радознали је закључио да је опасност по Европу прошла.
Наредне године су дошли поново на Кипар и од мештана су чули да К2-Пом сада свира
интересантније и да је постао познат у кругу писаца и сликара јер их надахњује својим
мелодијама. Од К2-Пома добили су плочу са његовим најлепшим песмама.
Радознали и девојчица су се радо сећали првог одласка на Кипар, на који су касније
често ишли.
Дуња Костић IV4
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Потрага за бољим животом
за моју баку
Иза седам мора и седам гора налазио се један град који се звао Срећоландија у коме су
сви били срећни. Деца су се играла шуге и говорила смешне приче, птице су певушиле лепе
песмице, одрасли су били у кафићима са пријатељима, на годишњици са партнерима или су
код куће играли карте и гледали своје омиљене серије. Било је пролеће, а када је пролеће у
Срећоландији су грађани најсрећнији. Али овог пролећа један Срећоланђанин није био
срећан – знам, шокантно – он се звао Горан Наочарић.
Горан Наочарић је висок, мрзовољан, веома је паметан и, као што каже његово
презиме, носи наочаре. Има 23 године, доктор је, али не воли свој посао. Његови родитељи,
Габријела и Петар Наочарић, такође лекари, натерали су га да се тиме бави. Сви из породице
Наочарић су доктори и родитељи би се много наљутили да он то није постао. Горан није хтео
де буде разочарање за породицу и зато се трудио да буде што бољи у свом послу.
Веома је мрзовољан. Не воли децу, нема ниједну друштвену игру и воли да буде сам.
Једино што га усрећује је читање књига. Сваки дан иде у библиотеку и прочита бар пет
књига за сат времена. Док чита, нико му не смета. Жели само мир и тишину. Има једног
пријатеља, библиотекара Василија, веома доброг човека. Василије зна да је Горан усамљен и
да не воли свој посао и жели да му помогне, више пута је покушао, али није успео. Ипак,
Василије не одустаје. Има једну тајну - он је чаробњак. Његово право име је Василијум
Мудри и нико не зна његову тајну. Пре триста година дошао у Срећоландију из чаробњачког
света, Чараплија и, од када је дошао, ради у библиотеци. Није више могао да гледа како је
Горан тужан и усамљен и зато је одлучио да најзад преузме ствари у своје руке.
Док је једног поподнева Горан седео за столом и читао књигу „Шта је срећа―, поред
њега се ниоткуда створила велика и интересанта књига „Потрага за бољим животом―. Горан
се шокирао када је видео како се књига појавила пред њим, али га је много занимало о чему
је. Отворио је и још више се шокирао. Створио се портал који је увукао Горана у књигу!
Први део Василијевог плана је успео.
Горан се нашао у веома чудном свету. Пингвини су се сунчали на плажи, корњаче су се
тркале, деца су возила ламборгиније и веверице су јуриле псе. Горан се уплашио. Није знао
где је и шта се дешава, а онда је видео Василија. Дотрчао је до њега и питао га шта се
дешава. Василије није могао да му каже да је чаробњак, па је рекао да је заглављен у сну и
да је једини начин да се пробуди, да реши неке задатке. Горан је поверовао и питао га је
шта треба да уради да се врати у Срећоландију. Василије је био спреман да му зада први
задатак.
Горан је мислио да ће добити да реши неколико једначина и да ће одмах изаћи из тог
чудног света, али није уопште било тако. Василије је имао скроз другачију идеју. Први
задатак је био веома чудан. Горан је добио педесет кексића и требало је да их подели деци
пре него што истекне 45 минута. Помислио је да је то прелако – само баци кекс на неко
насумично дете и задатак урађен. Али, постојала је цака. Да би Горан испунио задатак,
морао је да лепо приђе детету и понуди му кексић. Младић се изнервирао. Мрзео је децу, а
сад је још и морао да буде фин према њима. Видео је групу деце и понудио им је кекс, на
изненађујуће фин начин. Деца су узела кекс и захвалила се. Једна девојчица је питала какав
је то кекс. Горан то није очекивао. Мислио је да ће деца побећи. Схватио је нису тако лоша и
рекао је да је то прави донаћи кекс. Василије је био веома поносан на Горана.
Следећи задатак је био веома лаган и веома леп. Горан је требало да помази три
кучета. Василије му је са разлогом дао тај задатак. Горан мрзи животиње, а нема ниједан
разлог за то. Не плаши их се, није алергичан на животиње, него их само без разлога мрзи,
али Василије зна како је леп осећај помазити мекану, слатку куцу која све време мрда својим
репићем. Горан се наљутио. Није ни помишљао на то да приђе тим ужасним бићима, али онда
је схватио да ће увек бити заглављен у уврнутом сну ако не помази кучиће. Дубоко је
удахнуо и отишао је до парка да нађе псе. Прво је видео једног малог меканог померанца.
Пас му је пришао и Горан је испружио руку да га помази и уплашио се да ће из коже тог
малог створења изаћи оштре бодље и раскрварити му руку. Када је пипнуо тог малог
померанца, осетио је нешто божанствено, као да му је рука прошла кроз облак. Пас је био
тако мекан и младић није хтео да престане да га мази. Дошле су још две преслатке куце и
њих је мазио, а онда се чак и насмешио. Василије је био срећан.
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Василије је чекао да
Горан заврши да мази кучиће,
па је имао времена да
размисли о следећем задатку.
Рекао
је
младићу
да
заслужује малу паузу и да
може да прошета кроз нови
свет и онда добити следећи
задатак.
Горан и није био тако
срећан кад је чуо да може да
иде на паузу, зато што је хтео
да што пре изађе из тог
чудног света, али је исто
желео да још мало мази оне
преслатке куце, па је отишао
у парк, али тамо је било све
другачије.
На
једној
клупи
је
седела
и
плакала
мала
девојчица, она којој је Горан
дао кекс и са којом је причао.
Питао ју је шта се десило и
она је одговорила. Звала се
Мара, шетала је свог пса у
парку и он је одједном
побегао. Отад га није видела
и не зна где је. Горан је
покушао да је смири и рекао
јој да је њен пас на
безбедном и да ће га сигурно
пронаћи.
Мара је престала да
плаче, рекла је да је њен пас
мали
померанац,
меканог
крзна и увек мрда својим
репићем. Горан се сетио божанственог пса кога није могао да престане да мази. Рекао је
Мари да је видео пса и да може да јој помогне.
Брзо је отишао до Василија и питао га да ли је видео у ком смеру је померанац отишао.
Онда се зачуо лавеж из ламборгинија паркираног поред њих, а на прозору аута се видела
преслатка главица. То је било Марино куче! Горан је отворио врата, узео куче и вратио га
девојчици. Мара се захвалила Горану и загрлила га је.
Девојчица је отишла кући, а Горан се вратио код Василија спреман за трећи задатак.
Дочекале су га предивне вести - задаци су завршени.
Василије је открио своју тајну, да је видео колико је младић усамљен и тужан и да је
хтео да му помогне, па је зато све ово смислио. Док је Горан решавао задатке, променио се и
постајао је бољи и срећнији човек.
Василије је телепортовао себе и Горана назад у библиотеку.
Горан је био веома збуњен, мало се наљутио на Василија, али је истина да је постао
срећан и више не мрзи неке ствари које је пре мрзео и зато се захвалио Василију.
Схватио је да ако жели да буде срећан, треба де се реши ствари које га чине тужним.
Дао је отказ и рекао родитељима да неће радити оно што не жели. Габријела и Петар су
схватили да су погрешили и извинили су се сину. Рекли су му да који год буде посао имао,
они ће га увек волети.
Горан је знао да жели да помаже људима који су тужни као што је он био, па је зато
постао терапеут. Купио је куцу.
Сада су у Срећоландији сви уживали у пролећу и били срећни.
Катарина Цветковић IV4

18

Маштарије

Краљичин прстен
У краљеству на обали мора у великом златном дворцу, живео
је краљ са својим сином. Млади краљевић имао је све. Био је богат,
леп, али и много несрећан. Када је био мали, умрла му је мајка.
Био је много тужан због губитка мајке, али и тужан што није могао
да испуни мајчину жељу. Она је на самрти њему дала прстен и
рекла да тај прстен подари својој жени. Краљевство је било пуно
лепих девојака и све су желеле да се удају за младог краљевића и
постану краљице. Он није желео ниједну знајући да не може да
испуни мајчину жељу и да прстен да својој изабраници, јер је
прстен изгубио некада давно на летовању. После смрти мајке отац
га је послао са друговима на летовање да би му ублажио бол. Он се
није одвајао од прстена и док је једном пливао, изгубио је прстен у
мору.
На пешчаној плажи у сиромашној колиби од прућа живео је
рибар са женом и ћерком. Ћерка је била права лепотица, али њена
лепота није долазила до издржаја, јер је била обучена у поцепану
гардеробу. Очи боје злата и коса боје песка су чиниле њу
најлепшом и посебном.
Рибар је сваки дан ишао на пецање да би уловио рибу за
јело. Једном је уловио мало већу рибу и док ју је чистио, у утроби
рибе нашао је прстен. На прстену је било угравирано име преминуле краљице. Имао је дилему да ли да
узме прстен и да га прода или да га врати краљу. Одлучио је да га врати краљу. Спремио се и са својом
ћерком отишао у дворац. Дао је прстен краљевићу који се одмах се заљубио у девојку и хтео да је
ожени. Девојка је пристала, а њен отац био је срећан због тога.
Рибар је уместо да буде похлепан, одлучио да врати прстен краљевићу и због тога је био богато
награђен.
Уна Марковић IV4

Љубав између два краљевства
Били једном један краљ и краљица.
Имали су најлепшу ћерку у краљеству Чуан. У
њиховом суседству било је краљество Ујан.
Они су у претходних пет хиљада година
живели у слози и миру. Овај мир је нарушило
краљевство Ујан након што је чуански авион
прелетео преко дела ујанске територије.
Краљевство Ујан је након овога прогласило рат
краљевству Чуан. Победио је чуански народ
зато што су имали моћнију војску. Они су након
победе данима славили на Тргу црвеног змаја.
Тамо су пили, певали, играли и уживали у лакој победи њиховог краљевства.
Разјарен због губитка рата, краљ Ујана је послао свог најбољег самураја да убије чуанску
принцезу. Самурај је после дугог пута напокон стигао на трг. Чим је видео лепу и паметну принцезу,
схватио је да не може да убије некога тако савршеног. Једну ноћ је преспавао тамо. Краљ Ујана је
послао другог самураја да види зашто се први толико задржао. Први самурај је знао да ако се брзо не
врати у своје краљевство, краљ ће схватити да се нешто дешава. Одлучио је да отме принцезу, али не
да би је довео свом краљу, него да би је заштитио. У гужви јој је ставио капуљачу и угурао у кочију и
кренули су у Змајско Село. Други самурај је то видео и одмах јавио краљу. Краљ је позвао царску змију
Багиру да их обоје убије. Док је кочија напредовала према планинама и Змајском Селу, чуанска војска
им је била за петама. Изненада са врха планине скотрљала се огромна змија. Ухватила је задњи део
кочије, али су војници Чуана успели да је ране и отерају. Змија се опет вратила и сада је била испред
њих. Покушали су да је набоду на неку оштру стену, али била је сувише тешка. Још један напад је
почео. Она је покушала да скочи на њих и здроби их, али краљевски змај је у лету успео да преполови
змију.
Безбедно су ушли у Змајско Село у које могу да уђу само они у сродству са краљем Чуана и они
који те људе истински воле. Након што су ушли у село, самурај је ослободио принцезу. Они су се у том
тренутку заљубили. Била је то љубав на први поглед. Тамо су се венчали, добили децу и живели
срећно до краја живота.
Ова бајка нас учи да у сваком тренутку можемо да исправимо лоше ствари које смо урадили.
Светозар Милић IV2
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Белађо
Иза седам гора и седам планина, у једном селу, са својом мајком и седморицом браће, живео је
дечак по имену Белађо. Сва деца у тој маленој кући, испуњеној љубављу и слогом била су вредна,
добра и срећна. Белађо је био најмањи од све деце, како у својој кући, тако и у селу. Како су деца
расла, растао је и он, али увек тако да својој браћи буде тек до струка. Мајка је бринула да му у кући
све буде на дохват руке. Хоклице и јастуци су били свуда унаоколо како би он могао да се попне и
уздигне и буде једнак са свим укућанима. Дани су протицали мирно и за њега је свет био лепо и
пријатно место све док није кренуо у школу.
Иако је с нестрпљењем очекивао да и он постане ђак, Белађо се првих школских дана враћао из
школе уплакан. Деца су га задиркивала, гледала чудно и називала необичним именима. Груба
задиркивања постала су његова свакодневница, а безбрижни дани за Белађа су били прошлост. Мајка
га је тешила и говорила да ће једног дана и он порасти, али му се тај дан чинио бескрајно далеко.
Увече, када би легао у кревет, маштао би о дану када ће бити срећан и када ће сви желети са њим да
се играју. Замишљао би како су сви мали, а он велики и тада би осећао неизмерну радост.
Једне ноћи, одлучио је да се искраде и потражи некога ко ће желети да буде његов пријатељ.
Ходао је док није свануло. Иако је то био његов крај, предео му се некако чинио непознатим.
Куће су биле необичних облика, а дрвеће је било разгранато и личило му је на канџе некакве
птичурине. У даљини је угледао школу. Зидови субили испуцали и искривљени. Када је помислио да ту
нема никога, у даљини је угледао групу дечака. Било их је деветорица. Шутирали су крпену, искрзану
лопту. Знатижељно им је пришао. Изненадио се када му је један од дечака добацио лопту. Почели су да
се играју. Нико није приметио да је он мали и Белађо је осетио неописиву радост. Игра је трајала док
се лопта није распала, а онда су га дечаци упитали ко је и одакле долази. Стидљивим гласом је
одговорио.
- Ја сам Белађо и долазим из суседног села. Да ли желите да се играте са мном?
- Немамо ми више времена за губљење! Имамо важнија посла! Морамо пуно тога да обавимо,
иначе смо награбусили! - рекоше углас, помало узнемирено.
- Могу ли са вама? - упита Белађо.
- Надамо се да ћемо имати неке вајде од тебе. Ја сам Неро. Ако се добро покажеш, можемо да
разговарамо - настави Неро, иначе највећи од њих и накези му се.
- Никад нисам имао оволико другова. Наравно да ћу све учинити! - Белађо усхићено одговори.
Ужурбано су кренули, а Белађо је скакутао за њима, не слутећи шта ће се догодити. Из даљине
им је ишла у сусрет група деце. Помислио је да се сви они познају, али је убрзо на њиховим лицима
препознао страх. Деца су почела да беже, а група дечака их је опколила тако да нису имали куд. Све
више су им се приближавали, тако да су их на крају потпуно опколили.
- Шта имате данас да нам дате? - упита их Неро.
- Хајде, будите добри, знате да ми то носимо онима који су ништа немају - настави и неуверљиво
се растужи.
Најмања девојчица је одмах из своје торбе извадила малу јабуку и два кекса, а остали су следили
њен пример. Убрзо су напунили пуну торбу хране, узевши ужину од све деце, осим највећег од њих,
који је одлучио да се супротстави:
- Не дајем вам више ни црвљиву јабуку! Месецима нам узимате ужину и књиге! Доста је било! рече то и залете се у једног дечака из групе, тако јако да га је оборио.
- Хајде, кукавице!
Рекавши то, залете се у другог, па у трећег, а Белађо осети потребу да помогне својим новим
друговима, помало збуњен ситуацијом у којој се нашао. Изненада искочи пред дечака и иако је био
знатно мањи од њега, поче са њим да се рве. Рвали су се тако и надјачавали читавих пет минута када
је Белађо осетио налет неописиве снаге.
Белађо је почео да расте. Најпре су му израсле руке, па ноге, шаке, па стопала, нос, па глава и
уши. Нарастао је невероватном брзином и постао виши и већи од свих који су се ту затекли.
Нападнута деца су се убрзо разбежала, а Неро је поносно гледао у освојени плен. Пришао је
Белађу и рекао му:
- Морам признати да сам те потценио! Можеш да наставиш са нама да се дружиш. Али знај да има
много оних који би волели да су на твом месту.
Белађо збуњено климну главом у знак одобравања. Тог момента још мало је порастао. И сам
изненађен новонасталом ситуацијом, Белађо је био пресрећан. Коначно га је неко прихватио и срећа му
се коначно осмехнула.
Чињеница да му се остварује највећа жеља дала му је подстицај да и даље слуша Нера и отима
од других. Од сваког недела Белађо је постајао све већи. Дани су пролазили, а Белађо се претворио у
дечака џина који више није могао да прође ни кроз једна врата. Једног дана дечаци су га оставили без
хране.
- Нема за тебе. Поједеш више него што нам донесеш. Само си нам донео невоље. Врати се тамо
одакле си дошао - рече му Неро љутито - и не тражи нас више!
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Повређен и одбачен, Белађо је почео да лута непознатим пределом. Ходао је читав дан када је
наишао на огромну мрачну шуму. Почео је да дува јак, ледени ветар, који је фијукао и најављивао
велико невреме. Морао је у шуми да потражи заклон. Све дубље је залазио у шуму, а невреме је било
све јаче. Наишао је једну пећину која му се учинила као добар заклон. Међутим, заборавио је колико је
велики, тако да је морао да се шћућури испред и чека. Громови су ударали, муње су севале, а Белађо
је осетио страх. Одједном је схватио да је сам. Сетио се мајке и браће и помислио да су се можда
забринули. Осетио је кривицу што је отишао. Поред тога, био је гладан и жедан. У близини је пронашао
шумске јагоде, али оне су му само заварале глад. Помислио је да ће му можда животиње помоћи.
Међутим, медвед кога је срео престашен је побегао у мрак, а исто се догодило и са јеленом и вуком.
Белађо је био уплашен, уморан и сам. Утонуо је у сан.
Следећег јутра пробудили су га зраци сунца и узнемирени цвркут. Видео је птицу која се
запетљала у велику мрежу. Пришао је да јој помогне и полако је отпетљао. Руке су му биле прекрупне,
али је успео да је избави. Приметио је да је птици повређено крило. Међутим, није тиме желео да се
оптерећује.
- Довољно је што сам је отпетљао. Морам да нађем пут до куће из ове недођије...
Птицу је оставио да лежи, а он је кренуо да тражи излаз из шуме. Ходао је сатима и када је
коначно нашао излаз из шуме, нешто га је натерало да се врати. Није могао да престане да мисли на
повређену птицу. Једва ју је пронашао како лежи изнемогла. Кренуо је да тражи воду и нешто што би
јој дало снагу. Наишао је на поток одакле се и сам напио свеже воде. Нашао је и укусне бобице које је
поделио са птицом. Убрао јој је неколико различитих листића. Тако је радио сваког дана. Опоравак је
текао полако, али је Белађо одлучио да ту остане док се птица не опорави. Приметио је да се шумске
животиње више њега не плаше. Долазили су и зечеви и лисице и птици су доносили храну. Остајало је
и за њега. Схватио је да је шума и свет у њој једно прелепо магично место. Кад је крило зарасло,
Белађу је остало још да се увери да његова птица може да полети. Замахнула је крилима и обасјала ју
је блистава ружичаста светлост. Његова птица се претворила у прелепу шумску вилу.
- Здраво, Белађо. Прошао си дуги пут док ниси открио шта је најважније у животу. Хвала ти што
си ми помогао. Заузврат ћу ти испунити једну жељу.
Желим да идем кући - Белађо је само тихо изговорио једину жељу коју је имао и као да је утонуо
у сан.
Белађо се следећег јутра пробудио у својој соби. Мајка га је пољубила и пробудила да иде у
школу. Устао је полако, уживајући у призору око себе. Изашао је из собе и изгрлио своју браћу и мајку.
Спаковао је књиге и кренуо у школу. Дан је протекао онако како је одувек желео. Ужину је поделио са
друговима, а на одмору су се добацивали лоптом. Нико га није задиркивао. Кући се први пут вратио
насмејан. Када је увече легао у кревет, схватио је да је порастао.
Ања Адашевић V5
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Краљевић и змај
Некада давно у једној
богатој земљи живео је
краљ који је имао три сина.
У тој земљи у слози
су живели људи и змајеви.
Људи су живели у селима и
градовима, змајеви у далеким шумама и ненасељеним
пространствима.
Краљеви синови и он
су живели срећно у палати,
али када је краљ остарио,
један од синова требало је
да га наследи.
Краљ није могао да
се одлучи коме да препусти
круну, па је организовао
такмичење
у
витешким
вештинама.
Најспособнијем сину
требало је да припадне
престо, а мање способни би
добили само онолико новца колико им је довољно да преживе.
Браћа су се такмичила у стрељаштву, мачевању и бацању копља. Средњи брат је у почетку био
најуспешнији, што је изазвало љубомору и мржњу најстаријег брата. Стога је најстарији брат Стефан
решио да га се отараси. Током последње игре, стрељаштва, устрелио га је директно у срце, а изгледало
је као да је било случајно и да је за несрећу крив најмлађи брат Филип.
Краљ је био у великој жалости и у бесу је најмлађег сина протерао из краљевства. Владавину је
препустио најстаријем сину, повукао се у најзабаченији део краљевства, тамо где су боравили змајеви,
и ускоро умро.
Стефан, нови владар, бринуо је само о себи, али не и о својим поданицима. Да би спречио побуне
народа, слао је дворске ловце да лове змајејве, кротио их је и користио да засташи људе који су све
теже живели. Једног дана ловци су ухватили женку змаја која је успела да сакрије своје јаје у шуми на
граници са суседним краљевством. Змајеви нису желели да се боре против људи, понекад су ударали у
куће да избегну напад на човека. Ловци су их ударали штаповима и везивали за стубове око двора да
не би побегли.
За то време Филип је лутао по суседном краљевству у ком је владао краљ Леон. Мучила га је туга
за изгубљеним братом и неправда која му је нанета. Одлучио је да неко време живи ту и почео је да
ради као слуга на двору. Пошто је био веома образован, брзо је постао краљев писар. Упознао је
принцезу Ану и на први поглед се заљубио у њу. Она је волела да се дружи са Филипом, али је знала
да је отац већ договорио њену удају у прекоморску краљевину.
Једног дана Филип се упутио у шуму која је водила до његовог родног краја. Изненада је чуо
чудно рикање и потрчао је да види шта се дешава у жбуну. Пред њим је била беба змаја која се тек
излегла из јајета. Питао се где му је мајка и зашто је јаје оставила ту. Змајић је дошао до младића као
да је тражио да га спаси. Филип га је узео и однео у краљевску шталу, у један напуштени део. Ту је
Змајко, како га је назвао Филип, провео двадесетак дана док му крила нису постала довољно јака да
може да лети и сам проналази храну. Онда се вратио у шуму. Сваког дана би долетео у близину двора и
дружио са краљевићем.
Прошло је седам месеци. Филип је слушао приче путника о Стефаној владавини и суровости
према народу. Схватио је да мора да преузме престо и спаси краљевство од зла. Признао је краљу
Леону ко је и рекао да мора да се врати кући. Поздравио се са Аном и обећао да ће се вратити за месец
дана. Змајко га је врло брзо однео до Стефановог двора. Филип није могао да препозна своју домовину.
Земља је била опустошена, улице пуне просјака, а већина кућа била је урушена. Једино је краљевска
палата била иста, лепа и бљештава зграда, о којој је Стефан бринуо.
У задњем дворишту палате било је неколико змајева, међу њима и Змајкова мајка. Филип се
спустио до њих и брзо их ослободио док су стражари ходали ка супротној страни. Удружени змајеви су
летели око двора и нападали стражаре тек толико да се они разбеже. Двор се убрзо испразнио, Стефан
је схватио да је остао сам и плашећи се освете дао се у бег за стражарима и напустио престо.
Филип је постао владар. Помогао је сиромашним становницима краљевства, из дворске ризнице
поделио је сво благо, а за себе оставио само оно што му је најпотребније. Врло брзо краљевство је
постало богато и срећно, као што је и некада било, нови краљ се оженио и са својом породицом владао
још много деценија у миру и срећи.
Филип Петковић V2
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Džim i intergalaktički crv
U svemiru, gde civilizacije vladaju nad više sunčevih sistema, živeo je dečak po imenu Džim. Njegova
planeta se zvala Jult. Na Jult su stigli doseljenici iz Zemljinog sunčevog sistema. Mnoge civilizacije su
uspostavile kontakt jedna sa drugom, dobijajući time nove tehnologije i ideje.
Dok su se ispred Džimove kuće izvodili završni radovi na novom naselju, osetio se snažan potres. Na
planetarnom radiju se čulo kako je intergalaktični crv napao planetu Jult. Ljudi su trčali kao ludi po naselju.
Spustile su se spasilačke letelice. Građani, uključujuci i Džima i njegovu porodicu, ušli su u letelice.
I dok su se udaljavali od naselja, Džim je gledao kako kosmički crv uništava celu planetu. Na
intergalaktičkoj sednici se pričalo o njemu jer je uništio niz planeta. Dogovoreno je da se pokrene istaživanje
o crvu kako bi ga uništili. Vođene su mnoge bitke protiv njega, veliki broj planeta je uništen. Uprkos tome,
naučnici su otkrili kako crv koristi crvotočine da se kreće kroz prostranu galaksiju i da su zubi crva izgrađeni
od multimolekularnog dijamanta, što ih čini neprobojnim.
Posle četrnaest godina od uništenja Julta, Džim je ušao u Jupiterovu odbrambenu flotu. Tu je naučio da
plovi beskonačnim prostranstvima svemira i da koristi ugljenikom obogaćena fotonska torpeda protiv
neprijatelja.
Jednog dana se desilo nezamislivo, intergalaktični crv je napao Jupiter. Džim je pozvan da odbrani
planetu. Uskočivši u svog zvezdanog lovca, on poleće ka neprijatelju. Ispaljuje fotonska torpeda, koja u
kontaktu sa crvom eksplodiraju velikom silom. Neman kao da ništa nije osetila, nastavlja ka Jupiteru. Džim
ispaljuje svoj poslednji torpedo i pogađa neman tačno u usta. Osetivši težak pogodak, ona naglo menja kurs i
otvara crvotočinu kroz koju pokušava da pobegne. Džimovi prijatelji iz flote gađaju crva svim torpedima.
Džim je posmatrao kako se torpeda munjevitom brzinom kreću ka nemani. „Crv trpi više bolova dok ulazi u
crvotočinu nego kada se slobodno kreće―, pomislio je Džim dok je crv nestajao u tamnim dubinama drugog
sveta.
Flota se vratila u bazu na Jupiteru i svi su slavili pobedu nad nemani. Reč o tome se proširila po
galaksiji. Rat sa crvom je bio veoma ekonomski zahtevan. Prošle su godine od prve pobede nad njim. Mogli
su da ga zaustave, ali ga uništiti nisu mogli. Tad se Džim javio sa idejom da naprave najjče moguće oružje i
ispale ga dok neman prolazi kroz crvotočinu. Intergalaktički odbor je prihvatio ideju i naredio da se izgradi
oružje za operaciju. Oružje je izgrađeno za deset dana, u pravi čas jer je crv napadao planetu Zemlju. Džimu
je pripala čast da uništi čudovište. Ispalio je poslednji torpedo u ratu protiv intergalaktičke nemani. Torpedo
je ekslodirao i razneo crva u trilion delova, time završavajući rat.
Galaksija je živela u miru do kraja beskonačnosti.
Dimitrije Casey V1
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Чобанин и принцеза
Некада давно, у далекој земљи званој Ћилибар живела је прелепа принцеза Хера, у предивном
дворцу са мамом и татом – краљем и краљицом.
Сви који су икада упознали принцезу причали су о њеној лепоти. Имала је предивне зелене очи,
коврџаву плаву косу и прелепе зубе. Осмехом би освајала свакога ко је види. Тако је и очарала младог
и лепог, али сиромашног чобанина Херкула. Херкул је био јако снажан, храбар и способан. Освојио је
принцезино срце добротом и племенитошћу.
Међутим, краљ и краљица су имали друге планове за своју ћерку. У суседном краљевству живео
је принц Митар за кога су желели да удају своју ћерку. Митар је био леп, али јако надмен и никако се
није свиђао принцези.
Сваког дана заљубљени Херкул је писао принцези писмо пуно лепих стихова и уз писмо би јој дао
и црвену ружу. Хера је одговарала на писма нежним порукама иако то није било лако. Слуге су имале
наређења да дојаве краљу и краљици где принцеза иде и са ким се виђа. Но, заљубљени пар је имао
неколико људи на својој страни, те су успевали да се виђају и то успешно сакрију од Хериних
родитеља.
Једног дана принцезу је отела вила из суседног краљевства и рекла краљу да је неће ослободити
све док неко не убије чудовиште са дна мора које је крало њено благо. Краљ је у помоћ позвао принца
Митра, али он је рекао да не жели да ризикује свој живот.
Вила је то и очекивала јер је добро познавала Митра. Она је хтела да помогне Херкулу који је био
принц из краљевства Лазур. Док је био мали, у његову земљу је стигла војска Митровог оца Марка, који
је убио Херкуловог оца и наредио да се убије и дете. Вила је спасила дечака и донела га у краљевство
Ћилибара да би га заштитила.
На изненађење свих Херкул је сам са својим псом отишао до мора и рекао псу да лаје што јаче
може, јер ће чудовиште сигурно изаћи из мора како би га појело. Тако се и десило, пас је дуго лајао и
чудовиште је изашло из мора, а онда га је Херкул убио великом стрелом.
Вила је испунила своје обећање и вратила принцезу краљу и краљици. Краљ је увидео колико
чобанин воли његову ћерку и схватио је да није битно што је сиромашан. У знак захвалности предао му
је руку своје ћерке и пожелео им срећу. Онда је вила открила краљу ко је Херкул заиста. Краљ је
помогао младићу у борби против Марка и Херкул је постао краљ Лазура.
Херкул и Хера су убрзо добили сина и ћерку. Своју децу су јако волели и са њима су живели
срећно до краја живота, често се присећајући како је тата освојио мамино срце.
Магдалена Љујић V2

24

Маштарије

Принцеза ратница
Некада давно постојало
је царство Радовића и у њему
цар Владимир, који је имао
два сина и ћерку Милунку.
Синови су служили царству
као највећи и најснажнији
ратници, док је ћерка остајала
код куће и бавила се женским
пословима као што су ткање,
хеклање, вез.
У суседном краљевству
Љешевића
владала
је
краљица Мерима. У њу је био
заљубљен дворски музичар
Драгутин и испевао јој је
предивну љубавну песму.
Но, Мерима је била
обећана краљу из неке далеке
земље, па је одбила удварање лепог младића иако га је потајно волела. Он је решио да девојка буде
његова и смислио да је отме и са њом побегне. Дворско обезбеђење је схватило шта се дешава и
Драгутин је ухапшен. Миленина кума Вила зачарала је музичара и претворила га у снажно чудовиште,
уништила му сећање на Мериму и рекла да је осуђен на лутање све док се не сети своје љубави.
Чудовиште је лутајући стигло у царство Радовића где су га је војска напала. Наљутио се, побегао
војсци и почео да отимао девојке и тражи благо за откуп. Синови цара Владимира су добили задатак да
се отарасе чудовишта које је узнемиравало читаво царство, али никако нису успевали да му се
приближе.
За то време царева кћи Милунка је одлазила у краљевство Љешевића где је учила ратничке
вештине. То није могла у својој земљи, па је користила дане када је посећивала своју рођаку Мериму
да се бави оним што много воли. Мерима је била тужна због венчања које се приближавало, желела је
да буде сама и Милунка је постала прави мајстор у баратању мачем и стрелом. Од учитеља је сазнала
шта се десило са Мериминим освајачем и схватила је ко је чудовиште у Радовићима. Учитељ, који је
био Меримин заштитник, чуо је песму коју је Драгутин певао краљици. Знао је да је то слаба тачка
заљубљеног младића и отпевао је Милунки пошто је знао да је решила да се супротстави чудовишту.
Како су дани пролазили, а ни један од царевих синова није успевао да победи неустрашиво
чудовиште, Милунка је решила да окуша своју срећу. Једног јутра док су сви на двору спавали, обукла
је мушку ратничку одећу и отишла. Када су породица и слуге схватили да принецезе нема, помислили
су да ју је чудовиште отело.
Цар је одмах позвао све мушкарце из царства, али и из других земаља, да се боре против
чудовишта и да му врате ћерку и обећао велику награду. Много је јунака кренуло у бој против немани,
међу њима и прерушена принцеза. Ни рођена браћа је нису препознала!
Краљ Душан на путу ка Љешевићима где је требало да се венча са Меримом, пролазио је кроз
Радовиће и наишао на борбу између људи и чудовишта.
Чудовиште је сву своју снагу употребило да са што мање удараца одбаци све од себе. Нико није
могао да га порази.
Дошао је ред и на принцезу. Она му се приближавала и певала његову песму. Чудовиште је било
ошамућено и хипнотисано, није му било до борбе. Кад је Милунка завршила песму, кренула је мачем на
чудовиште очекујући борбу. Али, пред њом се појавио обичан човек – док је слушао песму, сетио се
своје љубави према Мерими.
- Ох, сада знам. Мерима је моја љубав и певао сам јој ову песму на дан када сам јој понудио да
побегне са мном. Али, све је узалуд, она је обећана неком другом.
Зачуђени мушкарци окружили су Драгутина и настала је пометња међу њима када су схватили да
отете принцезе нигде нема. Сви су били у великој неверици док је принцеза скидала шлем и оклоп.
Краљ Душан је чуо целу причу о чудовишту и очаран лепотом и памећу Милунке, изашао је пред
окупљенима и представио се:
- Ја сам краљ Душан, венчање са Меримом ме не усрећује, јер је неко други уговорио тај брак.
Драгутине, слободно се можеш оженити њоме. Идемо заједно да јој то кажемо.
Следећег дана у Љешевићима су се венчали Мерима и Драгутин. Душан и Милунка су провели
цели дан заједно.
Неколико месеци касније у Радовићима је било славље, а потом су Душан и Милунка заједно
отишли у далеку земљу.
У Радовићима девојке су почели да вреднују не само по лепоти и ткању, него и по ратничким
вештинама и знању.
Мила Драшковић V1
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Хималајски цвет
Некада давно, северно од пустиње Гоби, у монголској степи, живео је моћни кан Зинит у
велелепном дворцу у граду Уруму, са своја три сина и ћерком Сијом. Сија се једног дана разболела.
Врачи нису могли да пронађу лек.
Кан, њен отац, био је очајан јер се плашио губитка своје најдраже ћерке. Врач му је испричао да
далеко од степе, иза пустиње Гоби и Тибетске висоравни постоји лековити, чаробни цвет који може
излечити његову ћерку. Сав очајан, али са надом да ће наћи спас за ћерку, пошао је пут Хималаја.
Лутајући високим снежним бреговима угледао је једног старца Чанга, који је чувао крдо јакова високо
у планини. Тај старац је био хималајски принц којег је зла и веома моћна змија зачарала. Хтела је да га
нападне свим средствима и нанесе бол краљевској породици која ју је отерала јер је чинила злодела.
Једног дана Чанг је отишао у лов. Змија је са дрвета по њему бацила прашак који људе претвара у
старце. Да би поново постао човек, жена је морала да му пољуби руку. У намери да Чанг остане заувек
зачаран, змија га је одвела на врх планине Асмат где нема људи. Својим великим моћима је направила
друго тело које је изгледало као Чангово, али је било мртво, те га је породица сахранила.
Када је кан угледао старца, упитао га је:
- Старче, знаш ли за Теунганг планину на којој се налази лековити цвет?
- Путниче, који те путеви доводе овамо? – рекао је старац.
- Ја сам монголски кан Зинит и дошао сам овде да пронађем лек за моју ћерку.
- Кане, мој деда је говорио о некој пећини иза планина, у којој расте необична врста цвећа.
Никад је нисам видео, али знам планину на којој се налази. Постоји проблем. Тамо живи веома опасан
народ Махкај.
- Кад могу да кренем?
- Ти не можеш тамо јер не познајеш ову област. Ја ћу покушати да одем, а ти ме чекај у селу
Јиниха.
- У реду, надам се добрим вестима.
Упутио се Чанг на Теунганг планину у потрагу за цветом. Дошао је тамо и дочекала га је снежна
краљица Хуа која му је дала моћ невидљивости и чаробни штапић да га људи из племена Махкај не
препознају. Она му те моћи није дала без разлога, видела је плаву огреботину на његовој руци, коју су
само чланови хималајске породице имали. Кренуо је пут врха и наишао је на дивљег пса Уансуа, чији је
задатак био да чува планину од људи који би хтели да украду цвет. Како је био невидљив и далеко, пас
га није видео, ни осетио. Наставио је пут, али при самом врху га је чекала провалија. Уз помоћ
чаробног штапића направио је мост и прескочио је. Угледао је цвет по који је и кренуо, убрао га и
кренуо назад у село и даље невидљив.
Кроз коју недељу, заједно са каном, старац је стигао у Урум. Након неколико месеци принцеза
Сија се опоравила. Захвалила се старцу тако што га је пољубила у руку. Истог момента он се претворио
у принца. Наредног месеца венчали су се Сија и Чанг и живели су заједно дуго и срећно.
Вук Драговић V1
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Лето када сам научила да летим
Ученици свих одељења седмих разреда су у јуну 2022. на часовима српског језика и
књижевности са библиотекаром школе Слађаном Галушком и наставницом Александром
Протић обрађивали роман Јасминке Петровић „Лето када сам научила да летим―.
Припремили су се тако што су написали приказ датог романа. На часу су читали приказе и са
библиотекарком разговарали о роману, тумачили га и упоређивали са истоименим филмом.
Пажња је нарочито била посвећена појму библиотерапије, с обзиром на то да је већини
ученика овај термин био непознат, али су успешно проникли у његово значење и разумели
начин на који прочитане књиге (или одгледани филмови) утичу на наш живот и како нам
могу помоћи да решимо неке проблеме.
Часови су протекли у живом разговору и ученици су на креативан начин усвојили нова
знања. Исказали су жељу да се овакав начин рада понови јер им је било веома занимљиво.
Ови часови пробудили су у ученицима радозналост и жељу да се боље упознају са опусом
Јасминке Петровић, али и да прочитају дела која се помињу у самом роману, које је читала
Софија, главна јунакиња. Договорено је да се једно од њих уврсти у програм лектире у
осмом разреду. Ученици су врло лако успели да се поистовете са главном јунакињом и
саживе са уметничким светом дела. Књигу би препоручили најпре својим родитељима, са
намером да их подсете на то како је бити у годинама када се учи да се лети, али и својим
вршњацима, како би им указали на то да не постоје ништа што се не може премостити и да
нису усамљени у својим размишљањима.
Реализацијом ових часова остварен је задатак Унапређење праћења и вредновање
квалитета наставе и учења предвиђен Акционим планом. Часу у VII1, одржаном 3. јуна 2022,
присуствовала је директорка школе Јована Миленковић, а наставница Наташа Томић часу у
VII4, одржаном 6. јуна 2022. По мишљењу колегиница часови су били веома успешни,
ученици су показали да разумеју свет књижевности и филма, као и да њихове поруке умеју
да користе за лични развој.
Александра Протић и Слађана Галушка

Лето кад сам научила да летим
Јасминка Петровић пише за децу од 1990. године и до сада је написала више од
тридесет књига за децу и младе. Најчешће сарађује са издавачком кућом Креативни центар.
Роман „Лето кад сам научила да летим― објавила је 2015. године. Књига је даматизована,
екранизована, објављена на Брајевом писму (за слепе) и преведена на неколико језика.
Читање је у мени изазвало различита осећања. Мешао се хумор са тугом, узбуђење са
досадом, радозналост са тоталном незаинтересованошћу. Врло брзо и лако дошао сам до
краја. Препознао сам све оне промене расположења, недоумице, страхове, које и иначе муче
моје вршњаке. Тема је одрастање, сазревање, љубав према породици и супротном полу,
опраштање. Врло динамична и реално приказана прича у којој нас главни ликови кроз своја
размишљања и однос према дешавањима у животу спроводе кроз цело дело.
То је прича о одрастању, пропасти једне државе и несугласицама у породици (са
обзиром да су се у тренутку распада државе чланови породице нашли на супротним
странама), првој љубави, губитку вољене особе (сина, сестре), сукобу генерација...
Најзанимљивији део је повезивање Софије са својим до тада неоткривеним делом породице.
Она се савршено уклопила са свима и осећа блискост и повезаност са њима. Од њих добија
подршку, разумевање, љубав и одговоре на бројна питања која је муче у току одрастања.
Начин живота Софијине породице и живота у ком ми живимо је веома сличан. Живи се
брзо и једни за друге (родитељи и деца) често немају времена, ни разумевања. Проблеми
морални и финансијски који прате Софијину породицу, често су заступљени и у свим
данашњим породицама.
Идеја књижевног дела је праштање, љубав, слога, као и снага да се путем сопствене
воље издигнемо изнад проблема и да на један ведар начин пребродимо све проблеме.
Препоручио би сваком да прочита ово дело, јер је на савремен и једноставан начин приказан
портрет једне породице и међусобни односи између њених чланова. Веома је дирљива и
препуна емоција, ведра и у појидиним деловима смешна и забавна.
Михајло Петровић VII4
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„Лето када сам научила да летим“, Јасминка Петровић
Роман „Лето када сам научила да летим― прочитала сам пре две године из знатижеље.
Тада нисам била сигурна разумем ли баш све или ипак не. Сада сам прочитала поново,
такорећи у једном даху...
Имала сам утисак да веома добро познајем главну јунакињу Софију. Сва њена питања,
недоумице, нервозе и разочарења потпуно су ми били блиски. Чак, могу рећи и да су
породични односи и многе ситуације веома сличне, што и није тако необично.
Сви ми који живимо на овом простору потичемо из истих историјских дешавања кроз
које су пролазиле генерације наших родитеља, бака и дека. Од самог почетка збивања у
роману осетила сам изузетну блискост са ликовима и догађајима, тако да сам прочитала
веома брзо, уживајући у свакој страници књиге. Ова књига прича нам у првом лицу о
авантурама девојчице Софије, Београђанке, која током летњег распуста одлази са бабом на
острво Хвар.
Догађаји су представљени из угла девојчице, која се сусреће са потпуно новим
искуствима. Од потпуне катастрофе што иде са бабом на пут и то код друге бабе, кроз низ
хумористичких догађаја и сазнавања, боравак на Хварз претвара се у најзанимљивији и
потпуно незаборавни распуст.
„Баба хрче. А тек како ме излуђују ови комарци. Улазе ми у нос и очи. Ускоро ће да
сване, а ја сам још будна...―
„Лежим између бабе и нона Луције. Све смо три на брачном кревету у соби с терасом...
легнем на леђа. Жмурим. Махнем неколико пута крилима и подигнем руке увис. Ево ме изнад
Београда. Летим и гледам... Сава и Дунав. Калемегдан. Нови Београд... Земун... Ено сам и ја.
Љубим се са Марком. Не, то није Марко. То је... Још не знам ко је, али сазнаћу ускоро...―
Упознавање са млађим и старијим рођацима, са којима је бака прекинула контакт због
рата у Југославији, упознавање других жаргона, навика и обичаја, стварају невероватно
искуство код девојчице Софије. Колико је Софија била очајна на почетку због одлуке да са
бабом путује на Хвар, толико јој је на крају жао што је боравак на Хвару завршен.
Читав роман препун је занимљивих и комичних тренутака. Мене је много тога
насмејало, као на пример сцена са бабом, тепихом и тапетом. Баба буди Софију и
усплахирено јој говори како је бура однела тапет. Софија, још буновна, одговара како у кући
нема тапета! Баба се љутне што Софија не разуме, па јој локалним говором одбруси:
„Софија, овод за тепих кажу тапет!―
Многе сличности нашла сам и препознала у роману са својом свакодневицом. На
пример, мама често критикује мој изглед, дуго седење за компјутером а, онда ми набраја
примере из свог детињства.
Идеја овог дела је стицање способности за летењем, односно освајање свог места у
окружењу, самосталности и сигурности.
Роман препоручила бих сваком тинејџеру. Лепо је одрастати. Али, није ни мало лако. Са
Софијом и њеним путем и начином можда ће нам бити лакше.
Анастасија Пухало VII1

Лето када сам научила да летим
Лето када сам научила да летим је роман о одрастању, исприповедан у облику дневника
који током двадесет три ноћи проведене на Хвару у Хрватској води тринаестогодишња
девојчица Софија.
Летовање са две бабе сигурно не звучи као летовање из снова једне тинејџерке. У
малом месту где не познаје никог, не разуме речи и обичаје људи који је окружују, њено
летовање почиње да личи на прави кошмар. Главна јунакиња се повлачи у књиге, музику и
сањарење у нади да ће јој тако брже проћи време. Међутим, лето је пуно изнанађења и
Софија полако открива да и у малом месту има људских прича достојних романа. Читање
овог романа је за мене било занимљиво и смешно.
Док читаш ову књигу, научићеш да летиш или да се бар мало подигнеш са земље.
Софија Летниковски VII1
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„Лето када сам научила да летим“,
Јасминка Петровић
Јасминка Петровић је аутор романа „Лето кад
сам научила да летим―, обљављеног први пут 2015.
године у издавачкој кући Креативни центар. У првих
пет година доживео је шест издања. Објављен је и на
Брајевом писму (писму за слепе) и преведен је на
неколико језика. Од овог романа направљен је и
филм.
Иако има пар момената који су ми се свидели,
роман је пун делова које сматрам незанимљивим.
Можда је велико очекивање било једно од разлога
мог разочарења. По мом мишљењу недостајало је
хумора у роману, био је тужан и мрачан. Књига је у
мени пробудила разна осећања, од смеха и
заинтересованости до туге и разочарења.
Тема је летња авантура Софије и њене
породице. У роману описан је летњи распуст
тинестогодишње девојчице Софије, која са својом
бабом одлази на Хвар код бабатетке. Тамо сазнаје
Катарина Радовић V3
истину о својој породици и упознаје нове рођаке, као
и пријатеље. Међу друштвом проналази срећу која јој
омогућава да лети. Део који ми се највише свидео је када се Лука и Софија први пут
упознају. Роман има пуно сличности нашем савременом животу. Софија је наших година и
пролази кроз сличне проблеме као и ми.
Порука је да не треба да се оптерећујемо оним што други мисле о нама, већ да
пронађемо људе који ће нас волети без обзира на наш изглед или колико пратилаца имамо
на друштвеним мрежама.
Иако се мени није свидела књига, и даље је препоручујем, јер сви имамо различите
укусе. Никад не знаш, док не пробаш, можда се некоме баш свиди.
Маша Ћирковић VII1
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Читање и поезија
Библиотекарка Слађана Галушка је одржала
часове са ученицима свих одељења другог разреда на
тему Поезија и осећања у јуну 2022. Циљ часова је
био повећање интересовања ученика за читање и
стварање поезије и развијање емоционалне и
социјалне писмености код ученика. Ђаци су се на
почетку часа упознала са неколико песама из збирки
„У чему је фора― и „Царство спорта― Радислава Јовића,
а затим су разговарали о осећањима и размишљањима
која песник исказује. Избор стихова је направљен тако
да се тематски повеже са наставним садржајима и
актуелним дешавањима – ученици су цртали на тему
пролећа и сунца и слушали стихове о сунцу и пролећу,
баве се различитим спортовима и размишљају где ће
путовати за распуст и слушају песме о путовањима и
спортовима.
Све је то била инспирација да промишљају о
темама које су њима важне, повезују их са својим
осећањима и изражавају их кроз стихове. Говорили су
о важности читања позеје и о томе зашто би требало
да се сами окушају у песништву. Рекли су да читање доприноси развијању речника, вештини
читања и рецитовања, да је забавно и да поправља расположење, посебно када су теме
песма њима интересантне и када су у написане веселом тону. Стваралаштво би помогло да
разумеју шта их мучи, да се боље осећају и да побољшају своје вештине писања. Ученицима
се допала оваква врста часа, научили су зашто је поезија важна и показали да и сами могу
да буду песници.
На исту тему библиотекарка је разговарала и са ученицима првог разреда. Након тога
ђаци су имали задатак да у стиховима искажу своје мисли и осећања на теме по избору, као
и да опишу свој боравак на Гочу током наставе у природи.
Ученици су писали стихове и цртали на различите теме.
Најбоље литерарне и ликовне радове објављујемо у школском листу.
Слађана Галушка
Мој бес је црвене боје
Зашто
Зашто
Зашто
Зашто
Зашто

човек мора да дише?
се ветар на дрвећу њише?
дете мора да пише?
појас мора да се веже?

Зашто ово, зашто оно…
И нема те силе теже
која ће нас избацити из равнотеже
да престанемо да се питамо зашто!
А шта кад човек престане да дише,
да ли ће онда моћи да се пише?
А кад човек престане да дише,
џабе ветар што се на дрвећу њише,
џабе да се пише.
Уна Рајић I2
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Мој бес је црвене боје,
торнадо који све носи,
који живце коси
и нико га не подноси.
Када сам бесна,
нешто ме изнутра гребе,
ударала бих све око себе,
a у мени је нада oбесна
да ћу брзо да се смирим.
Када сам бесна
у мени су два лика:
један је напет и нервозан,
а други смирен и опрезан
и када сам тако бесна
борба је између њих неизвесна.
Уна Рајић I2

Гоч

Гоч

На ливади девојчица бере цвеће,
Шарени лептир на раме јој слеће.
Прелеп букет наставници носи,
дивним цвећем она се поноси.
Време постаје јако тмурно,
спрема се велика олуја.
Из маленог лепог луга
одјекује песма славуја.
Крава муче и шума се ори
Група ђака је и даље у гори.
У шуми се чују разни звуци,
ту станују зечеви и вуци.
Девојчица гледа колико је сати,
дошло је време да се врати.

Гоч је планина фина,
тамо је природа дивна и
цвеће цвета током целог лета,
Шетали смо по шуми сваки дан,
природа је лепа као сан.
Дружење и игра су права срећа,
од ње не постоји већа.

Миа Алексић I2
На Гочу
Природом смо шетали, лепоте надисали,
дружили се и певали,
за сва времена зближили.
Копали смо земљу и правили блато,
баш смо се радовали
као да смо нашли злато.
Лука Пауновић и Марија Бачковић I4
Гоч
На Гочу у шуми птице лете,
дођу до нас и весело слете.
Са дрвета храста чудно гледа сова,
зец весело скакуће, то је прича нова.
На Гочу у шуми дружина весела,
Смејемо се стално и све нам је бајно.
Лука Пушоњић I2

Раде Ђорић I2
Гоч
Гоч је планина лепа,
за шетњу права еурека.
Дрвеће високо, небо дубоко,
поток жубори и песма се ори.
Лептири унаоколо лете:
„Где си најлепши цвете?―
Дружење на Гочу пријало је свима,
много смо срећни што
такву планину наша земља има.
Вишња Илић и Лана Илић I2
Гоч
На Гочу смо се лепо провели
и добро смо се забавили.
Много смо се играли
и свежу воду пили.
Увече смо правили журке,
преко дана играли јурке.
Баш због игре зарадили смо
пуно огреботина и рана,
али нам је укусна била храна.
Лепо ћемо се Гоча сећати
и увек му се радо враћати.
Петар Пијетловић I3

Миона Блажевски III4
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Школа

Гимнастика

Школа је једно место дивно,
тамо се сви проведемо фино.
Деце је свуда унаоколо,
лопте лете по дворишту целом.

На слово Г има један спорт
много ми је драг.
Од како је почела
да ме занима гимнастика
за мене мост и шпага
нису научна фантастука.
И зато ме сваке недеље
на тренинге од по два сата
воде брат, мама или тата.
Ако будем вежбала добро и често,
освојићу на такмичењу прво место.
Али, ипак, од првог места
дража су ми дружења честа.

Сат куца тика така,
напољу се чује сврака.
На часу учемо, на одмору се ирамо,
у боравку скачемо, трчимо јуримо.
Учитељици нашој хвала
за све што смо научили.
Ранчеве на леђа смо ставили,
Другове срели и заједно кренули.
„Мама, тата, хајде да пожуримо,
у школу не смемо да каснимо!―

Маша Брашанац I3

Андрија Томашевић I3

„Срећа је већа када се са другима дели―,
каже то Марко, деда бели.
Некада уме до ушију да се смеје
и онда вели: „Живело весеље!―
То су дани где туге нема,
и зато тада осмех сева.
Онда ми пријају шале праве,
пази на оне грубе и мале.
Ове шале су много лепе,
деда Марко, дај нам салате.
Даћу вам, децо, дивне салате,
Али ништа ме више не питајте.

Мистер мачак
Пре него што једе,
он воли да преде,
а ноћу када спава,
мој мачак изиграва лава,
Када легне на леђа,
длака му је смеђа.
Велике бркове има,
лови муве њима.
Има велике зелене очи
и може високо да скочи.
Искра Лубура I3
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Андреа Цветковић I2

Маштарије

Дечије стваралаштво

Дечије стваралаштво
Научила сам од мога деке
Никада нисам упознала свог деду, али тај
недостатак надокнадио је Гојко, наш комшија.
Гојко је живео у великој сивој кући поред наше
викендице. Поред куће имао је воћњак и повртњак, а
гајио је и винову лозу. Када сам викендом долазила са
родитељима, Гојко ме ј еводио кроз воћњак и говорио
ми које је које воће, јер тада још увек нисам знала
имена свих плодова који су могли да се нађу у
његовом врту. Иако је био стар, није га мрзело да ми
показује своје кокошке и препелице. Од њега сам
научила и речи „живина― и „стока―. Једном ми је
показао како се сакупљају кокошија јаја и како храни
зечеве. У својој шупи је правио ракију и вино које је
продавао. Била сам одушевљена када ми је објаснио
како се прави ракија. Када сам имала три или четири
Никола Шами VI2
године, рекла сам мами да желим да Гојко буде мој
деда, а она се само насмејала. Била сам веома
разочарана. Наравно да се и Гојко смејао када су му
моји родитељи то рекли, али му је било драго што га
толико волим.
Када је Гојко преминуо, моје срце се цепало и имала сам осећај да више никада нећу
бити срећна. Он је улепшао моје детињство и сада је једна лепа блистава успомена и заувек
ће живети у мом сећању.
Ана Кремер VI4
У игри треба бити умерен
Када сам била млађа, волела сам са пријатељима
да се прскам водом или гађам песком. Највише сам
волела да се са најбољом другарицом Катарином играм
рата против деце из других група.
Када смо имале седам година, Катарина и ја смо
отишле са нашим родитељима у парк. Упознале смо
једног дечака и убрзо смо почели да једни друге
гађамо песком. Заиграли смо се, па нас је игра одвела
далеко од родитеља, а да то нисмо ни приметили. Наш
нови друг је слућајно погодио Катарину каменом, а
када је видео велику огреботину на њеном челу,
кукавички је побегао. Почело је да се смркава, а ја
нисам знала пут натраг и почела сам да плачем заједно
са мојом другарицом коју је болела глава. На крају су
нас нашли наши забринути родитељи и све се
завршило добро, али је Катарина морала да оде
лекару. Била сам кажњена због тог ашто сам била
непромишљена и нисам пазила куда идем, али сам била
срећна што се све завршило само ожиљком на челу
моје другарице.
Док сам читала роман „Дечаци Павлове улице―,
сетила сам се своје неопрезности и која је била цена
тога. Овај роман ми је помагао да схватим колико смо
среће нас две имале и да је игра могла да се заврши
много горе. Још онда сам научила лекцију, а то је да у
игри треба бити умерен и никада више нисам направила исту грешку.

Ева Миладиновић VI2
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Моћ и немоћ језика
Моћ говора дата је људима ради бољег споразумевања. Наше мисли исказују наше
речи, а речи које користимо говоре много о нама самима.
До нас свакодневно стиже велики број речи путем интернета, радија, телевизије и из
међусобних односа и комуникације. Ипак, ми смо ти који речима приписујемо значење на
основу промишљања и животног искуства. Зато морамо бити свесни да су речи моћан
савезник у разумевању, али и велики могући камен спотицања. Такође, речи могу бити
убојито оружје. Сведоци смо времена у коме се речи олако користе у смислу вређања,
омаловажавања и непоштовања. Свесни смо да речи не остављају видљиве ожиљке, али су
болне као и видљиве повреде. Некада и сами несвесно повредимо неку нама драгу особу
изговарајући реч за коју и не слутимо какав ће ефекат имати. Нису сви доживели патњу и
рану на души због речи која се не може повући. Не можемо схватити колика је заправо та
бол док је ми сами не осетимо. Реч „извини― тада може бити веома лековита, али није
довољно моћна уколико није праћена променом понашања.
Реч је моћна, она је лек, утеха и подршка, али може бити и бол и грех. Сви имамо
одговорност да у нашем богатом језику негујемо речи које ће нас охрабрити, ујединити,
подржати и учинити јачима, а не оне које ће нас чинити слабијима.
Тамара Бараћ VIII2
„Опраштамо се и страшно дугим корацима одлазимо у свет“, М. Антић
Дошло је време за растанак после осам дугих година. Време је да се поздравимо са
друговима и другарицама и упознамо неке нове.
Могу да кажем да сам срећан јер имам више другара него оног јесењег дана, пре осам
година, када сам се по први пут попео степеницама школе. Свака година носила је са собом
нова познанства и нове доживљаја. Шетње, изласци, утакмице, заједничка скијања и одмори
су успомене које ћу заувек са собом носити. Да будем искрен, било је свађа, неспоразума и
туге, али било је више среће, уживања и забаве. Нећемо само успомене на дружења понети
из школе. Оно што је једнако вредно је знање које су нам учитељи и наставници пренели.
Поред српског, математике, историје и географије, учили су нас да будемо добри и пристојни
људи. Радујем се јер ће много другара уписати исту школу као и ја, па ћемо наставити
дружење. Понекад се питам: „Шта ме чека? Какви ће бити нови другови и професори?―
Стрепим помало, али се и радујем новим догашајима. Надам се да ћу још више уживати у
годинама које долазе.
На крају, шта год да сутра носи, ово што сам досад стекао, носићу у срцу и души до
краја живота.
Војин Игњатовић VIII2
Ти гробови нису раке, већ колевке нови снага
Шта је то прошлост? Шта су нам оставили наши преци и велики људи који су живели
пре нас?
Читајући песму „Светли гробови― Јована Јовановића Змаја почео сам да размишљам о
прошлим временима и онима који су за собом оставили своја дела и завештања. Колико је
научника, уметника, писаца, револуционара, изумитеља, филозофа и ратника живело пре
нас који су нам оставили наслеђе од непроцењиве вредности? Верујем да треба више да
слушамо поруке предака и учимо из њихових живота. Песма каже: „Ти гробови, стари, нови,
они сјају сваком нараштају.― Њихова дела треба да нам осветљавају пут у бољу и лепшу
будућност. Морамо учити из искуства великих људи и покушати да наставимо стазама које су
наши преци утабали за нас. Баш како је песник испевао:
„Што не могох — ти ћеш моћи!‖
„Куд ја нисам — ти ћеш доћи!‖
„Што ја почех — ти продужи!‖
Баштина наших предака је благо које смо добили у наслеђе и обавеза да чувамо
друштвене вредности и изградимо бољу будућност за генерације које долазе после нас.
Војин Игњатовић VIII2
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Мотив дечијег страха у Андрићевим приповеткама
Главна тема збиркe приповедака „Деца― Иве Андрића јесу
неколико дечака, сваки са својим мукам аи проблемима кроз
које пролазе на свој начин. Свака прича се разликује и
аутентична је на свој начин, а оно што деле је преовлађујућа
емоција – страх.
Приповетка „Деца― значајна је из више разлога. У њој се
говори о мржњи према Јеврејима, о томе како се деца сналазе
под притиском друштва и о важним људским особинам попут
хуманости, разумевања и емпатије. Главни лик је се нашао у
позицији у којој не може да се буни, већина је одлучила да се
обрачуна са дечацима друге вере, а он чак и не схвата разлог за
то. Дечаком страх је на неки начин илустрован као храброст,
херојство и јунаштво, његова људскост је истакла јунака, чак и
ако је иза ње осећао само страх и понижење. Андрић у овој
Кендра Ким Митровић V3
приповеци приказује последице хуманости, али и муке са којима
се „ти мали људи― носе.
Још једна прича која ми се посебно допала је „Књига― у којој је страх исказан кроз
стрепњу, нервозу и несигурност. Сваки човек је другачији и посебан, неки доносе
импулсивне одлуке и живе у тренутку док ће други стално размишљати о могућим
последицама, па тако и деца. Главни јунак, дечак, замишља бројне исходе за то што му је
испала и поцепала се дуго жељена књига, плаши се да је врати у библиотеку и тако
уништава самог себе. На крају се ниједна од замишљених ситуација није догодила,
библиотекар књигу није ни погледао. Дечак је шокиран, али се не радује, осећа само
празнину.
Свака од прича у овој збирци је посебна и треба је прочитати, сваки читалац се може
пронаћи у некој ипрепознати свој аосећања и муке и тако разумети шт атреба да ради у
некој ситуацији.
Збирка „Деца― је је једно од најбољих дела које сам прочитала управо због
интересантног начина да се ода значај разумевању, емпатији и помоћи која је сваком детету
потребна и коју свако заслужује. Деца која проживаљавају страх једном ће бити одрасли
људи и носиће са собом сећања на страшне доживљаје и чувати их дубоко у себи.
Нефели Папамали VIII1
Пред вратима нове школе
Никада не бих рекла да ће доћи и овај тренутак – крај основне школе. Након осам
година школовања схватила сам да ми опроштај тешко пада, јер ово није обичан растанак
пред летњи распуст, ово је нешто веће.
И даље се сећам првог дана школе. Сећам се колико сам бил ауплашена, узбуђена,
збуњена... Сећам се момента када сам научила да пишем и рачунам, своје прве оцене, прве
прочитане лектире, свих успомена, лепих и ружних.
У основној школи сам упознала пријатеље за цео живот, имала сам прву симпатију,
прву најбољу другарицу. Овај период се завршио много брже него што сам очекивала. И
даље ми звучи необично и страно док пишем ове речи, али свему дође крај, па и мом
осмогодишњем дружењу са свим дивним људима које сам срела. Не могу да замислим себе у
новој учионици, са новим наставницима и ученицима, не видим себе како улазим у неку
другу зграду где ћу проводити време учећи. Ја сам последња особа која би се растужила због
праштања од наставника, ученика и школе, али док седим овде у учионици и пишем
последњи писмени задатак из српског језика, видим исти израз лица на свима – туга и срећа.
Школа завршава за неколико недеља, покушавам да проводим време са друговима из
одељења и полако се опраштам. Далује далеко кад помислим да ћу за месец дана полагати
завршни испит и уписивати жељену средњу школу, али време ће проћи док трепнеш.
Увек ћу памтити овај период као занимљив и узбудљив. На крају ће свако отићи својим
путем, већина нас се неће сећати свих заједничких тренутака, али ће макар остати сепо
сећање на боравак у основној школи.
Сара Гмитровић VIII1
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