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Драги читаоци, 
 

Пред вама је 21. број школског листа Маштарије и 

занимљиве приче из првог полугодишта школске 

2022/2023. године.  

Ту су прилози о дешавањима у школи, остварењима 

ученика на литерарним и ликовним такмичењима.  

Посебне стране посвећене су часовима тематске 

наставе које су реализовали наставници са ученицима 

другог, трећег, четвртог и седмог разреда. Ту су и бројни 

ликовни радови, као и литерарни радови ученика трећег и 

четвртог разреда у вези са књигама и читањем, децом и 

дечијим правима. 

Рубрика Ученици – ствараоци доноси литерарне и 

ликовне радови ученика: песме на тему Јесен, песме 

настале за конкурсе Песничка сусретања и Песма рода 

мог, једна бајка и стихови наставнице Александре Протић.  

 

Читајте и уживајте! 
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Месец књига и  
Месец школских библиотека 

Ветар и Сунце 

Поводом Месеца књига и Месеца 

школских библиотека, библиотекарка Слађана 

Галушка је одржала часове са ученицима 

четвртог разреда од 7. до 12. октобра 2022. У 

уводном делу часа тема разговора је била 

важност читања (учење, богаћење речника, 

забава, развијање маште…). Затим су ђаци 

читали народну причу „Ветар и Сунце“, 

анализирали је и тумачили је. Имали су 

задатак да наставе причу тако да ликови имају другачије особине или да направе нову 

причу у којој ће Ветар и Сунце бити у људском обличју и показати шта све могу да ураде. 

Ученици су били веома маштовити – осмислили су заплете у којима Ветар тражи реванш и 

показује да може бити добар, Ветар и Сунце се играју тако што мењају временске прилике у 

току дана и гледају како то утиче на децу, долазе у школско двориште и са децом играју 

између две ватре… На крају часа још једном су се подсетили важности читања на примеру 

ове приче и закључили да су научили важне животне поруке, развијали машту и огледали 

се у стварању приче. Ученици IV2 су писали наставак ове приче или своје приче у којима су 

јунаци били Ветар и Сунце. 

Ветар и Сунце - Реванш 

Након Сунчеве победе Северац је затражио реванш. Сунце пристаде хвалећи се да ће 

поново победити. Северац предложи да се такмиче у томе ко ће да усрећи децу која су се 

играла у парку. Сунце поче да греје, деца су се прво радовала и трчала, али им је онда 

постало вруће, па су се склонила у хлад. Северац угледа девојчицу која је покушавала да 

покрене свог змаја, дуну и покрену га. Девојчица се баш обрадовала. Док је трчала, за њом 

потрчаше и остала деца. Сви су били весели и срећни.  

Северац рече Сунцу да је резултат сада изједначен, 1:1.  

 

Ветар и Сунце 

Сунце: Хајде да видимо ко је јачи! 

Ветар: Како? 

Сунце: Испробаћемо своју снагу на овој деци која се играју у школском дворишту. 

Ветар пристаде, дуну јако и донесе кишу која је толико падала да су деца морала да 

уђу у ушколу. Но, чим је Ветар стао и киша престала да пада, деца су истрчала у двориште. 

Онда Сунце огреја толико јако да су деца скинула дуксеве. Сијало је све јаче и било је 

много топло, па су деца морала да уђу у школу.  

Ветар: Како ћемо знати кој јачи, и ти и ја смо отерали децу из дворишта. 

Сунце: Зар ниси схватио? Сад знамо да смо једнако јаки. 

Ветар: Шта ћемо сад? 

Сунце: Ти дувај лагано, ја ћу сијати умерено и деца ће изаћи. Опет ће двориште бити 

весело. 

Деца су изашла и играла се док су их Сунце и Ветар посматрали. 

Ветар и Сунце 

Једном су се Ветар и Сунце такмичили ко је бољи и племенитији. После зиме није било 

ниједног цвета и тада Сунце започе такмичење. Рекло је да ће цела ливада биће шарена 

због његове топлоте и доброте. Угрејало је и цвеће је цветало. То је трајало сувише дуго и 

на крају је цвеће изгледало као спржено.  

Ветар му рече: „Толико од тебе. Сад ћу ја мало освежити и опоравити природу.“ Почео 

је да дува, убрзо је дошла и киша и натопила земљу. Биљке су опет процветале и цвеће је 

раширило своје латице. Ветар је дувао и полен је летео на све стране и цвеће се 

размножило по другим ливадама. Сунце онда рече: „Браво, друже, победио си. Схватио сам 

да када заједно делујемо, природа живи и ужива.“ 

Дешавања 
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У трећем и првом разреду 

Са ученицима трећег разреда 

библиотекарка је одржала часове у 

оквиру тематске настaве „Од читања 

се расте“, 20. и 21. октобра. Циљ је 

био Обележавање Месеца књига кроз 

разговор о важности читања и о 

књизи „Од читања се расте“ Јасминке 

Петровић, оспособљавање ученика 

да тумаче идеје књижевног дела и 

препознају утицај прочитаних књига 

на свој развој, стицање самопоуздања и одговорности. Кроз разговор са библиотекаром 

ученици су закључили зашто је читање важно: Читањем се долази до потребних 

информација и образује, шири и развија способност мишљења, развија се човек као особа и 

стиче самопоуздање. Надаље, читањем се забавља, крати време и оно појединца чини 

креативнијим и маштовитијим. Кроз читање књижевних дела не учи се само о поједином 

писцу и садржају текста, већ о људима, временима, обичајима, друштвима, али и о себи. 

Читање књижевних дела важно је и због активног коришћења језиком, због препричавања 

властитих искустава и могућности да будемо креативни и створимо своје књижевно дело. 

Ученици су тумачили наслов књиге „Од читања се расте“ и говорили како је главна 

јунакиња Тамара порасла од читања (стицање знања, учење нових речи, подстицање 

радозналости и развијање маште, јачање самопоуздања, самодисциплине и одговорности). 

Од једног незаинтересованог, поспаног и тврдоглавог детета, Тамара постаје весела, 

задовољна и све сигурнија у себе. Затим су ученици говорили о књигама које воле да читају 

и како су од њих порасли – шта су научили и како је то променило њихов живот. Добили су 

домаћи задатак да напишу састав на тему „Како сам порастао од књиге“. 

 

Ученици првог разреда посетили су у октобру 2022. први пут школску библиотеку и 

упознали се са њеним радом. Библиотекарка је прво одржала часове са свим првацима у 

њиховим учионицама и разговарала са ђацима о важности књига и читања. Неки од њих су 

понели своје омиљене књиге, представили их и показали да умеју да читају, разумеју 

прочитано и открију важне поруке у тексту. Затим су ученици у групама долазили у 

библиотеку и упознали се са начином рада библиотеке и правилима понашања. 

 

Слађана Галушка 
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Два јарца  

Часови у вези са књигама и читањем су одржани и у другом разреду. Након разговора 

о важности читања, ученици су читали песму „Два јарца“ Душка Трифуновића, анализирали 

је и тумачили. Задатак је био да замисле да су то они исти јарчеви из Доситејеве басне „Два 

јарца“ и испричају догађаје из басне и песме из угла једног од јарчева. Онда су у заплет 

уведене и козе из басне „Две козе“ као посматрачи догађаја из песме и требало је и да из 

њиховог угла испричају шта се дешавало прошле године, а шта данас. Било је веома 

интересантних прича о томе како су јарчеви и козе постали пријатељи и како проводе дане 

у дружењу и игри. 

Ученици су писали своје приче и илустровали их. 

 

Игорова прича о дружењу 

Здраво, ја сам јарац Игор, а ово су моји пријатељи козе Белка и Милка и јарчеви 

Жика, Милоје и Ђоле. Причаћу вам о нашим авантурама. 

Прошле године срели су се Жика и Милоје на брвну, један са једне стране, други са 

друге. Прво су се расправљали, а онда гурали и упали у реку. Кад су изашли из воде, 

упознали су се и отишли заједно у шуму да се осуше. Од тада су најбољи пријатељи. 

У исто време среле су се Белка и Милка на стази изнад провалије. Обе су се питале: 

„Шта да радим?“ Онда се Белка испружила на стази, а Милка је полако прешла преко ње. 

Тако су обе остале живе и здраве. Кад се се обе вратиле на ливаду, упознале су се и 

створено је дивно пријатељство. Јутрос смо се Ђоле и ја срели на мосту. Мост је узак и 

почели смо да се свађамо око тога ко ће први прећи. Поред моста су били навијачи који су 

се расправљали који је јарац јачи. Онда сам ја схватио да свађа не води никуд. Рекао сам: 

„Хајде да се свако врати на своју страну.“ Поред моста је била моја сестра Милка, која се 

уплашила свађе. Казао сам јој да се ништа лоше неће десити. Дошли су Ђоле и Белка. 

„Слога нас је спасила“, насмешио се Ђоле. „Хоћемо ли од данас бити другови?“  

Наставили смо дружење, планирамо да путујемо по свету и другима причамо о томе да 

треба да живе и раде у слози. До следеће догодовштине, довиђења.  

Воли вас ваш јарац Игор 

 

Наравоученије: Не треба се свађати, него лепо разговарати и дружити се. То је важно 

да би нам свима било лепо и да бисмо уживали кад смо заједно. 
 

Лука Пауновић II4 



Маштарије    7 
 

Путовања, ах, та путовања  

Слоган је под којим је одржан 

Дечји октобарски салон Музеја 

примењене уметности од 1. до 29. 

октобра 2022. године био је 

„Путовања, ах, та путовања“. Међу 

бројним изложеним радовима је и рад 

ученика VI4 под називом „Нема света 

ни планете где не може стићи дете“. 

 

 

Чудеса дечије уметности 

Ученици VI4 су посетили Музеј примењених уметности 21. октобра 2022. и разгледали 

цртеже и скулптуре школараца из целе Србије. Дела су подељена у неколико група, по 

мотивима, па смо тако могли да видимо слике различитих места или вајарска дела као 

успомене са путовања. Мојим другарима и мени су се допала дела дугачка десетине метара 

и задивила нас је упорност коју су деца исказала на платну. То је низ радова постављен као 

котур и причвршћен на зид, који смо одмотали ради сликања. Неки радови су висили на 

плафону, а наш је постављен на посебном постољу. Наш рад представља планету по којој 

ми као птице путујемо. Настао је тако што је свако направио своју птицу и поставио је на 

модел Земље који смо заједнички направили. 
 

Ђорђе Гавровић VI4 
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About me  

Ученици трећег разреда су у новембру 2022. први пут правили пројекат на енглеском 

језику, тема је била About me. Писали су о себи, својој породици и својој земљи. Ученици су 

кроз илустрације, фотографије и кратке саставе о себи приказали да су усвојили нова 

знања и да су одговорили на тему и да су били веома мотивисани у изради пројекта. 

Радове су презентовали на неколико часова енглеског језика и видно су били срећни 

што све боље напредују у усвајању нових знања из страног језика. 

 

Наставница енглеског језика Мариана Станимировић 
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Базар пазар 

Традиционална манифестација Базар пазар одржана је у нашој школи 22. децембра 

2022. Учествовали су ученици млађих и старијих разреда и њихове одељењске старешине. 

Посетиоци су били родитељи, баке и деке који су на штандовима могли да купе миришљаве 

сапуне, накит, честитке и предмете са новогодишњим мотивима и украсима и слушају 

музику коју су изводили ученици VIII4. Ђаци су показали предузетнички дух кроз 

организацију догађаја. Свако одељење ће зарађени новац потрошити на свој начин: у 

хуманитарне сврхе, одлазак у позориште, биоскоп или на излет... 

 

Предузетништво у школи 

Своје знање и вештине у предузетништву ученици свих разреда показали су током 

наше традиционалне манифестације Базар пазар одржане 22. децембра 2022. у нашој 

школи током које је свако одељење осмислило свој штанд, направило производе, успешно 

их рекламирало и продавало. Ученици су на часовима Практичне хемије направили сапуне и 

балзаме за усне а на часовима Цртања,сликања и вајања букмаркере који су се такође 

успешно продавали на Базар пазару. 

Предузетничке компетенције развијане су на часовима СНА у одељењу VII2. Школску 

годину ученици су започели оснивањем компаније под називом 5,0 која ће се бавити 

организацијом различитих прослава и догађаја у школи. Први била је организација 

новогодишње журке. 

Александра Бошковић 
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Дечија недеља - Са децом око света 

Поводом обележавања Дечије недеље, 

током последње недеље септембра 2022. године, 

реализовани су часови тематске наставе са 

ученицима четвртог разреда. Ђаци су добили 

истраживачке задатке на основу књиге „Са 

децом око света“, Тање Родић. У оквиру часова 

природе и друштва и пројектне наставе ученици 

су се поделили у групе и свака група је 

одабрала државу коју ће проучавати (њена обележја, знаменитости, традицију, културу, 

храну и начин школовања деце у свакој од одабраних држава). Користили су информације 

из различитих извора информисања и пронашли и записали што више занимљивих садржаја 

о шест држава: Русији, Швајцарској, Аустрији, Француској, Египту и Италији. Занимљиви и 

маштовити цртежи, фотографије и записи били су приказани на хамерима, а свака група је 

током часа извештавала и поучавала остале ученике о занимљивостима које нису знали. 

Након тога имали су задатак да постављају истраживачка питања о усвојеним садржајима 

друговима из одељења.  

Ученици су показали велико интересовање за овакав начин усвајања нових садржаја и 

показали висок ниво знања. Сав материјал (текстови, цртежи, фотографије и др.) приказали 

су на хамеру приликом извештавања на часу. Веома добро сарађивали током израде 

задатка, састајали су се после часова, што је за њих било веома занимљиво и ново. Имали 

су и помоћ родитеља у проналажењу и штампању фотографија.  

На часу српског језика свака група је остале из одељења научила нечему новом о 

некој од земаља. разумете. На часовима ликовне културе сваки ученик је илустровао оно 

што му се највише допало од онога што је видео и научио о државама које је тог дана 

упознао. Ученици су писали саставе на теме Моја права, Одрасли и ја и Дете је дете да га 

волите и разумете.  

Ученици IV4 су са наставницом Светланом Ленаси и библиотекарком Слађаном 

Галушком прошетали до Трга републике и учествовали у програму за децу и младе Дечјег 

културни центар Београда за обележавање Европског дана језика, 26. септембра 2022. У 

квизовима и радионицама на штандовима појединих држава показали су познавање 

историја разних европских језика и освојили награде.  

 

Бранкица Виторовић, Драгана Златић, Светлана Ленаси и Весна Зец 

Тематска настава 
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Моja права 

На овом свету сви имају нека права. Од Америке до Аустралије сви имају права да 

раде одређене ствари. Ја имам право да цртама, пишем и да путујем светом. Права треба да 

су једнака за све и неограничена, докле год не угрожавају друге. По мом мишљењу није у 

реду да у неким земљама жене имају мања права од мушкараца, или да неки људи имају 

мања права због свог порекла или богатства. И деца треба да имају своја права, у складу са 

својим годинама – да иду у школу, играју се и слободно расту. У оквиру своје породице 

имам право да учествујем у одлукама које разумем, имам право да уживам кад год завршим 

своје обавезе. Волела бих да ми се испуни жеља да имам мобилни телефон. Поштујем 

свачија права и желела бих да и они поштују моја. Радујем се и срећна сам када могу да 

помогнем неком својом пажњом или својим гестом. 
 

Луна Кијачић IV1 

 

Одрасли и ја 

Сва деца окружена су одраслима од почетка свог живота, јер одрасли знају да је деци 

потребна њихова пажња. Поред пажње, потребна им је и љубав коју добијају од својих 

ближњих. Од рођења увек сам окружен одраслима, особе са којима проводим највише 

времена су моји родитељи, првенствено моја мама. Углавном се добро слажемо и волим да 

се играм са њом. Она има много обавеза, али мени то не смета. Са њом се најчешће играм, 

правим колаче и идем у тржни центар. Мој тата воли да се шали са мном. Некада се наљути, 

али га то брзо прође. Воли да игра са мном „Фифу“. Још једна одрасла особа из мог 

окружења је моја учитељица. Она увек воли да се шали и игра са нама. Када неко не уради 

домаћи, учитељица покретом руку направи ћирилично слово ф, као да се љути. У шали 

често волимо да кажемо да када неко направи слово ф, изгледа као да се љути.  

Иако понекад и ја пожелим да што пре порастем и будем велики да бих могао да 

одређујем правила, брзо схватим да ми је баш лепо што сам дете, јер сви брину о мени. 

Лепо је док смо деца и треба да уживамо у свом одрастању са људима који нас чине 

срећним. 
 

Јован Гавро IV1 
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Одрасли и ја 

Када сам са одраслима, осећам се сигурно и безбрижно, али волим и када останем 

сама јер тада имам сву слободу. Док сам сама, највише волим да размишљам о догађајима 

који су се десили тога дана. Волим да маштам и да цртам. Идем и на часове цртања на 

којима учим да користим различите технике. Одрасле особе са којима сам највише у 

контакту су, наравно, моји родитељи. Са њима волим да гледам филмове, јер се тада 

смејемо и шалимо. Волим и да путујем и истражујем разне пределе са њима. Једна од 

одраслих особа коју много волим је моја бака коју зовем Нана. Када треба да идем код ње, у 

мени се буди осећај радости, узбуђења и радозналости шта ћемо ново да правимо. Код ње 

увек научим нешто ново. Често из Крагујевца долазе бака и дека. Тада сам веома срећна 

што ћу провести време са њима. Дека ми увек прича занимљиве приче, а бака брине о мени 

као да сам беба. Радујем се и сваком доласку тетке из Италије. Не виђамо се често и зато 

када дође, трудим се да искористим сваки тренутак са њом. Чини ми се да ме одрасли често 

не разумеју, али то не значи да нису уз мене. Свако од нас има право на своје мишљење, 

идеје и начине на које се изражава, али је битно да се сви међусобно поштујемо. Одрасли 

увек озбиљније гледају на свет, али сам сигурна да би свако од њих волео да, бар на 

тренутак, поново буде дете. 
 

Лена Бегенишић IV3 

 

Дете је дете да га волите и разумете 

Детињство је најлепши период у животу и време у којем се све дешава под загрљајем 

родитељске руке. Око детета се врти цео свет. Дете не уме да мрзи, нити да негативно 

размишља. У нама је само љубав и ми само за њу знамо. Свако дете је посебно и 

јединствено. Децу треба волети и о њима бринути. Треба их подржавати у свему што воле 

да раде и у чему уживају, чак и онда када се то родитељима баш и не допада. Не треба их 

силити да раде ствари за које не показују интересовање јер то никада неће испасти добро. 

Када деца раде нешто што не воле, губе драгоцено време које су могли да уложе у нешто 

што их радује. Када се баве омиљеним активностима, време им тада пролети. 

Детињство је препуно лепих и срећних тренутака. Моји родитељи и сестра се труде да ми 

пруже баш такве тренутке које ћу памтити целог живота. Желим да се срећа никада не 

исели из мог живота. 

Индира Иман Митровић IV3 
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Дете је дете, да га волите и разумете 

Баш је лепо бити дете. Деца су мали 

људи и виде свет који су одрасли 

заборавили. Сви људи су некада давно 

били деца. 

Када смо били мали, слушали смо 

само родитеље. Полако растемо и 

научили смо шта су наша права и наше 

обавезе. Некада грешимо, а нешто и 

научимо на својим грешкама. Понекад смо 

тужни или уплашени, али ту су родитељи 

да нас утеше. Они се труде да нас лепо 

васпитају. Некад нас грде, некада хвале, 

али су увек уз нас. Разговарају са нама и 

помажу нам када имамо проблеме. 

Понекад је довољно да нас загрле и 

пољубе. Тако врате осмех на наше лице.  

Дечји свет је пун маште. Нама је сваки дан нека нова авaнтура. Када си дете, немаш 

неке велике бриге. Идеш у школу, играш се са другарима и стално учиш нешто ново. Сви те 

воле, све ти купују, а ти само уживаш. 

Деца треба да буду вољена и срећна. Тако ћемо, када порастемо, бити бољи људи. 

Моји родитељи кажу да деца расту од љубави. Бити дете је најлепше на свету. 
 

Теодора Мраковић IV5 

 

Дете је дете, да га волите и разумете 

Сви ми, мали људи, једва чекамо да порастемо, јер тада мислимо да смо слободни. По 

мом мишљењу слобода је да можемо да радимо шта год хоћемо.  

Ја мислим да нисам слободан, јер сам увек под надзором родитеља. Морам да поштујем 

правила. Кад боље размислим, правила су свуда. Често ми се дешава да ме старији људи 

опомињу када се, као свако друго дете, играм са пријатељима у парку. Када играм фудбал, 

сметам. Када се љуљам на љуљашци, велики сам. Када возим бицикл, мали сам. Одрасли 

никако да се договоре да ли сам велики или мали. Понекад желим да седнем у ракету и да 

одем у свемир. Можда ће ванземаљци разумети децу. Ипак, без правила, живот би био 

урнебес. Свако би радио шта год хоће и игре не би функционисале.  

Волео бих да разумем свет са правилима, али не могу јер сам само дете које хоће да се 

игра. Молим за више љубави и разумевања. 
 

Филип Попов IV5 

 

Дете је дете, да га волите и разумете 

Детињство је најлепши део живота. Одрасли га се радо сећају, као и својих 

несташлука. 

Током одрастања, деца и родитељи често имају несугласице. Те мале расправе лако се 

реше и брзо прођу уколико постоји љубав. Деца су углавном немирна и понекада знају да 

претерају у томе. Она знају да не послушају родитеље, јер воле да имају своју слободу.  

У слободно време деца воле да се играју са другарима и играчкама. Када им родитељи 

бране нешто, деца се осећају тужно и погођено. Деца су бића која су безбрижна, весела, 

дружељубива. То су искрене и неискварене особе које воле да су у центру пажње. Потребна 

им је љубав и топлина родитеља, баба, деда, другара. Деца не воле грубе ствари, да се 

виче на њих и да им се наређује. Они воле шале. Маме и тате воле да угађају својој деци. 

Такође, воле да децу понекада изненаде поклоном или путовањем. Они очекују од деце да 

их не лажу, да буду вредна, лепо уче и постану добри људи. Они уживају у дечјој машти и 

догодовштинама. 

Мислим да су деца украс света, као што је и у песми опевано. 
 

Јован Арсеновић IV5 
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Здравом исхраном до здравља 

Учитељице трећег разреда реализовале су 

током септембра 2022. часове тематске наставе 

„Здравом исхраном до здравља“. Повезани су 

садржаји више наставних предмета - српског 

језика, ликовне културе, природе и друштва и 

музичке културе. На часовима природе и друштва 

ученици су илустративним приказом уз запис 

истакли четири области у којима бринемо о 

здрављу. Кроз део посвећен хигијени, причали су о 

свакодневном одржавању хигијене, како код куће 

тако и у школи, као и шта све она подразумева. 

Посветили су се и одликама здраве исхране, као и 

зашто је она нама битна. Осврнули су се на лош утицај нездраве исхране. Кроз део 

посвећен здравом сну и спорту разговарали су о њиховој важности за људско здравље. 

Закључили су да је за правилан развој потребно да вежбамо, али и да одмарамо и спавамо. 

Ученици су се присетили колико су нам биљке важне јер нам служе као храна, лек и 

обогаћују ваздух кисеоником. Говорили су о значају воћа и поврћа и о њиховом деловању 

на наш организам. Истакли су колико је здрава исхрана битна за људско здравље и колико 

је важна и у превенцији болести. 

На часовима српског језика ученици су смишљали песме о воћу и поврћу, писали 

саставе на тему „Причала ми једна јабука”. Час музичке културе био је посвећен обради 

песме „Грожђе” аутора Божидара Станчића. Ученици су слушали песму, а потом сви заједно 

певали и тактирали. На часовима ликовне културе ученици су цртали здраве намирнице, а 

потом и направили кратак запис за поједине, у у групама су правили тањириће здравих 

намирница, тако што су сецкали, бојили и лепили воће и поврће на папирним тањирима, 

правили јесење плодове од пластелина. 

 

Милица Кукаљ, Драгана Иветић, Снежана Бали, Милица Арсовић, Наталија Мићић 
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Причала ми једна јабука 

Једног јутра сам ишла у продавницу да купим воће и поврће. На врху  гомиле воћа је 

била блистава и зрела јабука. Морала сам да је купим. Када сам стигла кући, ставила сам 

јабуку у чинију заједно са осталим воћем. Хтела сам да је поједем, али сам тада зачула 

чудан глас. Погледала сам око себе, али никога није било у близини. Пажњу ми је привукао 

чипс са стола, па сам га отворила. Чуо се јак врисак. Окренула сам се и угледала јабуку 

како се котрља. Узела сам је у руку и схватила да она прича. Прислонила сам је уву и чула 

како ми говори да не једем чипс. Објашњавала ми је како је она пуна витамина и минерала, 

а да чипс нема ништа корисно у себи. Уплашила сам се и испустила је из руке. 

Увече сам легла у кревет и размишљала о томе шта ми се десило и убрзо сам заспала. 

Ујутру када сам се пробудила, одмах сам узела своју јабуку, појела је и себи обезбедила 

дневну дозу витамина и минерала. 
 

Искра Обрадовић III1 

 

Причала ми једна јабука  

Једнога дана сам била у парку и видела два дрвета пуна јабука. Убрала сам једну да 

бих је појела, али је она пожелела пре тога да ми исприча неке приче. „Знаш, моја 

другарица Петељка ми је рекла да када је њено тело ушло у уста једног дечака, његови 

зубићи су изгубили црне тачкице као да их је гумицом обрисао, а Петељкина сестра 

Семенка је упала у неки тунел под именом Црево, покупила дружину која се зове Лоше 

бактерије и избацила их све напоље! Њихови остали рођаци ми се сваког дана хвале како 

помажу деци, па не морају да иду код доктора. И сви моји преци су донели добро сваком 

човеку у чијој су кући били. Жута бака Кожица се једном наљутила јер ју је неки господин 

Нож бацио у канту. Можеш ти од мене и питу да направиш, али је боље да ме понесеш у 

школу и смажеш за ужину.“ 

Јабуке треба обавезно јести јер нам помажу да чувамо здравље и јачамо имунитет. 

 

Андреа Пејовић III5 
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Причала ми једна јабука 

Једног лепог, сунчаног дана отишао сам на село. У шетњи сам угледао велико дрво. 

Када сам се приближио, поглед ми је привукла једна лепа румена јабука. Пожелео сам да је 

поједем. Међутим, она ми је тихо рекла: „Молим те, немој да ме поједеш, поделићу са тобом 

нешто важно.“ Рекао сам да пристајем. Рекла је: „Моји највећи непријатељи су слаткиши и 

масно месо. Много деце једе чоколаду и разне шећере, а то ни по коју цену није добро за 

њихове зубе. Треба их јести умерено.“ Знатижељно сам упитао који су њени другари, а она 

ми је рекла да су то пшеница, броколи и краставац, као и да су они врло здрави и добри за 

наше здравље. Рекла ми је да и сам могу направити здрав сок од јабуке. Након тога оставио 

сам јабуку да сазри и отишао кући. Свим својим укућанима сам испричао шта ми је јабука 

рекла. Научили смо да је јако важно хранити се здраво. 
 

Максим Видовић III4 
 

Причала ми једна јабука 

Шетајући се зеленом ливадом зачуо сам необичан глас који ме је дозивао. Била је то 

црвена јабука која се својом ручицом држала за грану. Била ми је веома интересанта, па 

сам започео разговор са њом. Јабука ми је рекла да је уберем јер је укусна и слатка. 

Препоручила ми је да уберем још укусног воћа које се налазило на ливади. Биле су ту 

крушка, шљива и шумска јагода, које су ме мамиле својим изгледом. Када сам завршио са 

брањем воћа, свратио сам до оближње продавнице. Желео сам да купим разне слаткише, 

али ми то није дозволила моја јабука. Рекла ми је да је то нездрава храна. Јабука ме је 

научила да је потребно јести здраву храну. 
 

Милутин Пушица III4 

 

Причала ми једна јабука 

Једног сунчаног дана била сам у селу и седела испод дрвета јабуке. Одједном, мала 

јабука откинула се са гране и пала баш на моју главу. Почела је да се извињава и тако смо 

започеле причу. Казала је како је важно да се здраво хранимо, да једемо доста воћа, а 

мање слаткиша и сланиша. Била је љубоморна и на једну крушку јер је мислила да је деца 

више воле. Љутила се и на једну баку зато што је својим унуцима увек давала јабуку без 

љуске. Радовала се сваком новом дану и дечијој граји у својој крошњи. Поручила бих да сва 

деца на овој планети једу пуно воћа јер ће тако бити здравија и срећнија. 
 

Анастасија Степановић III4 

 

Причала ми једна јабука 

Било је прелепо летње послеподне. Другари из комшилука и ја смо се играли у свом 

заједничком дворишту, у коме се налазило и једно високо дрво јабуке. Свакога дана смо се 

пели на дрво и јели слатке и сочне јабуке уживајући у њиховом укусу и мирису. Чак и када 

смо били жедни, усред летње жеге, јабука нам је у тренуцима игре замењивала воду. Али, 

једнога дана више није било јабука, осим једне једине, на врху дрвета. Данима смо се 

такмичили ко ће од нас успети да се попне на врх и дохвати је. У једном тренутку док сам 

покушавао да дохватим преосталу јабуку са дрвета, чуо сам како се неко смешка и шапуће 

ми: „Хи, хи, полако, држи се за горњу грану једном руком, затим ногом закорачи на следећу 

грану испод, слободно, немој да се плашиш, а другу руку пружи ка мени. Чим ме додирнеш, 

ја ћу ти пасти у руку, па ме ухвати.“ Погледао сам око себе, није било никога на видику, ту 

смо били само јабука и ја. Поново сам је погледао, а она се насмешила и рекла: „Хајде, 

близу си, још мало и успећеш!“ И догоди се чудо, јабука се одједном нађе у мојој руци и то 

најлепша коју сам досад убрао. Проговорила је узбуђено: „Браво, баш си храбар и због тога 

једва чекам да ме поједеш и да својим витаминима и минералима дам допринос твом 

имунитету!“  

Јабуке су и даље моје омиљено воће, биле зелене, црвене или жуте, киселе или 

слатке, ја их волим највише. 

Михајло Стојановић III5 
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Причала ми једна јабука 

Шетала сам сеоским путем и угледала дрво на коме је била црвена јабука. Чинило ми 

се као да ме јабука гледа и да жели нешто да ми каже. Пришла сам дрвету ближе. Јабука се 

пресијавала на летњем сунцу и одједном се чуло: „Дођи да ме убереш, ја сам здрава и 

укусна. Када ме поједе неко дете, ја сам онда најсрећнија на свету. Тада знам да сам 

испунила своју сврху. На моје место доћи ће нека друга јабука која ће опет неко дете 

одржати здравим.” Убрала сам јабуку, била је јако укусна. Следећи пут кад год бих видела 

неку јабуку, сетила бих се ове приче јабука са села о важности здравља. 
 

Марта Николић III1 

 

Причала ми једна јабука 

Био је диван летњи дан. Сунце је својим зрацима, сјајним и ужареним, брзо бојило у 

црвено свако лице које би се директно изложило њему. Због тога сам се ја, одмах по 

доласку код баке и деке, склонила у хладовину испод једног дрвета. То је дрво јабуке испод 

чије крошње се налази моја љуљашка. Обожавам то дрво које тако дивно мирише лети. 

Љуљајући се тако и уживајући у мирису јабука, зачула сам глас: „Убери ме и испричаћу ти 

једну причу!“ Погледала сам у крошњу и угледала велику, црвену јабуку која ми се 

смешила и опет ме позвала: „Хајде, пожури, убери ме, не могу толико гласно да говорим!“ 

Пружила сам руку и дохватила је, гледајући у чуду шта се то дешава и како је могуће да 

јабука говори. А јабука је тихо наставила да ми прича следеће: „Слушај ме и упамти моје 

речи јер ћеш само тако бити и остати здрава. Свакога дана мораш појести бар једну јабуку. 

Јабука је воће богато витаминима и разним минералима, а посебно здраво на свакој јабуци 

је корица испод које се налазе сви ти витамини и минерали. Такође, јабука садржи и пуно 

здравог, природног шећера захваљујући којем ћеш ти увек бити лепо расположена и пуна 

енергије. И оно што још треба да знаш је да јабуку увек можеш да поједеш и пре и после 

оброка, дакле за јабуку је увек право време!“ Издалека се чуо глас баке која ме зове на 

ручак, а затим сам отворила очи и у љуљашци поред себе угледала огромну црвену сочну 

јабуку. Запитала сам се: „Да ли је прича коју ми је испричала јабука била само сан?“ 

Свакако, одмах сам појела јабуку и то непосредно пре ручка. Она ми је веома пријала, била 

је сочна и укусна и отворила ми је апетит.  

Од тог дана јабуке су постале моје омиљено воће и сада свакодневно једем најмање 

једну јабуку, сећајући се приче коју ми је јабука испричала у сну или на јави. 

 

Ленка Стојановић III5 
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Чувамо здравље – здраво се хранимо  

Ученици II3 су током Дечје недеље, почетком октобра 2022. године, реализовали мини 

пројекат „Чувамо здравље – здраво се хранимо“. Током те недеље су доносили свеже воће и 

поврће, сваки дан одређене боје, од кога су прављене салате и воћне салате, као допуна 

ужини за тај дан. Циљ пројекта је био упознати разне врсте воћа и поврћа, пробати 

различите укусе, осетити како и колико храна утиче на расположење, увидети колико 

побољшања доноси једноставно припремљена здрава ужина. Ученици су били задовољни, 

јер поједине врсте никада нису ни пробали и научили више о сочним и мирисним 

плодовима. Били су мотивисани за рад и ангажовани, истраживали су и размишљали, 

упознали се са мноштвом намирница и на другачији начин сагледали значај исхране. 
 

Гордана Бакић 
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Од читања се расте  

Часови тематске наставе „Од читања 

се расте“ реализовале су учитељице 

трећег разреда и библиотекарка са учени-

цима трећег разреда током једне седмице, 

од 17. до 21. октобра 2022. године.  

Активности су повезале обраду 

књиге „Од читања се расте“, обележавање 

Месеца књиге и Месеца школских библи-

отека и причу о важности читања кроз 

садржај више наставних предмета: 

Српског језика, Математике, Природе и 

друштва, Ликовне културе, Музичке 

културе, Физичког васпитања, ЧОС-а и 

Дигиталног света.  

Циљ тематске недеље: Развијање 

љубави према читању и стицање свести о 

важности читања и разумевања прочи-

таног; оспособљавање ученика да тумаче 

књижевно дело и препознају утицај про-

читаних књига на свој развој, развијање 

вештина комуникације, способности за 

изражавање свог мишљења, тимског рада 

и самовредновања.  

 

Задаци за ученике  

1. Развијање креативности - Израда 

литерарних и ликовних радова 

Ученици су писали саставе на теме 

„Како сам порастао од књиге“, „Књига ме 

води у свет маште“ и „Шта за мене значи 

књига“. Ученици су на основу прочитаног 

осмишљавали и цртали корице за књигу 

„Од читања се расте“ или своју омиљену 

књигу. На часу одељенског старешине 

ученици су разговарали о књигама које су 

им се допале и порукама које су на њих оставиле највећи утисак. Одабране поруке су 

записивали и кроз тимски рад израдили пано.  

2. Смишљање и израда текстуалних задатака из математике 

Одрастање главне јунакиње било је мотивација за ученике да самостално састављају 

текстуалне задатке на основу датог израза и кључних речи које су у вези са читањем. 

Решавајући изразе добијали су решења са кључним речима књига и читање.  

3. Развијање вештина комуникације и подстицање ученика на групни рад  

Ученици су кроз истраживачке задатке и групни облик рада проналазили информације 

о датим занимањима и подстакнути су да одгонетну о којим делатностима и занимањима је 

реч кроз читање и извештавање. Ученици имају задатак да на Википедији прочитају 

текстове о занимањима: писац, илустратор, издавачка кућа, библиотекар служећи се 

линковима за претраживање на интернету.  

4. Развијање основа дигиталне писмености и употреба ИКТ-а 

Ученици су подстицани да више користе рачунар (писање у програму Word) и интернет 

за учење и истраживање. Уз помоћ родитеља и учитељице користили су интернет за учење 

и проналажење информација. На часу ликовне културе учитељица је показала ученицима 

неколико књига путем пројектора и интернета и коментарисали су шта се све налази на 

корицама тих књига. На часу природе и друштва учитељица је показала ученицима како 

могу, служећи се линковима за претраживање на интернету, пронаћи текстове о 

занимањима: писац, илустратор, издавачка кућа, библиотекар. По узору на главни лик из 

књиге „Од читања се расте“, која је проналазила занимљивости о опосуму, ученици су 

проналазили занимљивости о својој омиљеној животињи и записивали их. Учитељица је, 

практичним радом путем рачунара и пројектора, ученицима показала како се користи 

програм ворд на часу дигиталног света. 
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Међупредметне компетенције  

Компетенција за учење – Ученици су користили различите методе учења и 

организовали процес учења, селектовали су познато од непознатог, битно од небитног, 

резимирали су основне идеје.  

Рад са подацима и информацијама и Дигитална компетенција – Ученици су користили 

различите изворе информација, користили су информационе технологије за учење и 

упознали се са могућностима ИКТ средстава за обликовање oдређених информација.  

Комуникација, Решавање проблема, Сарадња – Ученици су сарађивали међусобно и са 

наставником и библиотекаром и показали да умеју да се изразе у усменој и писаној форми, 

примењивали су знање из различитих области у проналажењу решења у новим ситуацијама, 

активно и конструктивно учествовали у раду групе, критички процењивали свој рад и рад 

чланова групе и представили резултате рада.  

Естетска компетенција, Предузимљивост и предузетничка компетенција – Ученици су 

показали креативност у области литерарног и ликовног изражавања. Ученици су усмеравани 

на развој нових вештина и њихову примену у практичном раду; своје идеје ученици су 

претварали у активности. 

 

Укључивање родитеља  

Родитељи су укључени у реализацију тематске недеље, подржавањем активности 

ученика и помагањем у проналажењу информација потребних за израду задатака, као и у 

вредновању активности. 

 

Вредновање  

Ученици су вредновали активности, тј. анализирали су одржане часове током тематске 

недеље. Промишљали су о томе колико читање може бити занимљиво и како је повезано са 

стицањем знања из различитих наставних предмета и колико је читање и разумевање 

прочитаног битно приликом проналажења адекватних информација.  

Закључили су да им је овакав начин рада био изузетно занимљив. Било им је 

интересантно што се сваки час темељио на читању и осврту на одломке дела „Од читања се 

расте“. Кроз групни облик рада на часу природе и друштва научили су занимања и 

делатности неопходне за услугу у једном ресторану, а самим тим на нов начин научили срж 

наставне јединице уз, наравно, претходно разумевање прочитаног. Ово им је умногоме 

помогло приликом израде контролног задатка који је следио након обрађене теме. Посебно 

им је интересантно било када су проналазили информације о различитим занимањима и 

омиљеним животињама на часовима природе и друштава и дигиталног света. 

Састављање текстуалних задатака на основу датог израза у којима је било потребно 

искористити речи које су карактеристичне за одломак (књига, Тамара, опосум...) за ученике 

је било веома подстицајно и надахњујуће. Ученици су посебно истакли писање састава на 

тему коју им је задала библиотекарка Слађана Галушка због маштовитог наслова и 

могућности да се баш њихов састав нађе на сајту школе. Самим тим, ученици су се 

потрудили да напишу што боље саставе поштујући правописна правила, тачност и уредност 

приликом писања.  

Оценили су да су највеће добробити тематске недеље у томе што су научили како се 

читањем може доћи до потребних информација, образовати се, како се човек може развити 

као особа која самостално изражава своје мишљење и стиче самопоуздање. Спознали су да 

читањем постају креативнији и маштовитији. Кроз читање књижевних дела сазнали су да се 

не учи само о писцу и садржају текста, већ и о људима, временима, обичајима, друштвима, 

али и о себи.  

Родитељи су помагали деци у проналажењу информација и тако су били укључени у 

рад, што им је представљало задовољство. Мама ученика III4 похвалила је овакав начин 

рада. Уочено је да су садржаји током целе недеље међусобно повезани и да продукти рада 

произилазе из онога што се свакодневно ради. Ученици су, како нам је пренела, били 

мотивисани и подстакнути за рад захваљујући методама и начину рада који се наизменично 

смењивао током целе недеље. Ангажованост родитеља приликом проналажења информација 

допринела је да додатно буду укључени у рад, што им је само представљало задовољство.  

Оцена учитељица Снежане Бали, Наталије Мићић, Драгане Иветић, Милице Кукаљ и 

Милице Арсовић је да су активности током тематске недеље успешно реализоване, ученици 

су били мотивисани за рад, тема и задаци су им били врло интересантни. Показали су да 

умеју да уче, успешно комуницирају и раде у групи, да су креативни и да знају да вреднују 

активности. 
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Од читања се расте – литерарни и ликовни радови 
 

Током часова тематске наставе Од читања се расте, одржаним у октобру 2022. године, 

ученици трећег разреда су писали саставе о читању и књигама и како се од њих расте и цртали 

илустрације својих омиљених књига. Представљамо најуспешније радове. 

 

 

Шта је за мене књига? 

Шта је за мене књига? Мислим да још нисам схватио. 

Ја за сада знам да ме књиге уче и помало муче, јер ме леђа боле док их теглим до 

школе.Мени мама каже да су књиге веома важне. Књиге су прозори у свет, путеви у нова 

открића. Са њима могу да посетим разна далека места, да упознам неке славне људе, али и неке 

обичне, као и стварне ликове, да осетим нове мирисе и укусе. На крилима књига летимо 

високо, чак до свемира и ронимо дубоко двадесет хиљада миља под морем. Књиге могу да нас 

одведу на путовање кроз време, у прошлост, кроз садашњост или далеку будућност. Неке нас 

насмеју, неке растуже, а неке застраше.  

Књиге су дефинитивно занимљиве, иако не причају, свашта знају. Мама је у праву. 
 

Максим Радмили III1 

 

Шта је за мене књига? 

Књига је одувек била уз мене, још одкад сам се родила. Моје полице су пуне књига и 

волим да их читам. 

Прво сам добијала мекане и шушкаве књиге за бебе. Мама ми каже да сам тако вежбала 

руке, гледала облике и боје и слушала звуке. Кад сам мало порасла, почела сам да добијам 

сликовнице са називима појмова и тако учила шта је шта око мене. Касније су дошле на ред 

кратке приче тврдих корица, које ми је мама читала пред спавање. Како сам расла, књиге су 

постале веће са меким корицама, пуне разних прича и бајки кроз које сам замишљала да сам 

неко од јунака. Сада када сам порасла и учим сама да читам, књига за мене представља и 

забаву и обавезу. Некада ми се и не свиђа све што је обавезно за читање, али некад је то 

обавезно и веома забавно као што је на пример књига „Од читања се расте”. 

У сваком случају одкад знам за себе, пред спавање морам да прочитам омиљену књигу у 

датом тренутку како бих могла мирније да заспим и сањам неке лепе ствари.  
 

Марта Николић III1 

 

 

Књига ме води у свет маште 

Ја сам једном пожелела да имам неку књигу. Отишла сам до библиотеке. Нашла сам 

књигу по имену „Златна девојчица”. По називу ми је деловало да је књига јако занимњива па 

сам је и узела.  

Стигла сам кући и једва чекала да седнем у фотељу, узмем књигу у руке и почнем да 

читам. Та књига је била о девојчици која је добила магију злата и сви су је звали златна 

девојчица, али и због тога што је имала добро понашање. То ми је била омиљена књига! Читала 

сам је сатима. Замишљала сам да сам та девојчица из приче. Маштала сам само о томе! Усред 

књиге је девојчица нашла право злато. Ох, како бих хтела да сам та девојчица из приче. После 

два дана читања остало ми је да прочитам још 16 страна. То је била књига од 126 страна. 

Размишљала сам о томе да ускоро завршавам читање целе књиге. А тако је била забавна... 

Прочитала сам је и одлучила да купим неку другу. Једва чекам да почнем са читањем 

нове књиге, али и са маштањем! 
 

Ена Борјан III1 
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Како сам порасла од књиге 
 

Књиге и ја дружимо се веома дуго, још од мојих првих корака. Мама ми их је читала 

стално, почевши од моје друге године. Сваког дана када би се вратила са посла, донела би ми 

неку нову књигу јер нам је књижара била поред зграде. Свака наредна била би занимљивија од 

оне претходне!  

Док су друга деца једва чекала нову играчку, ја сам једва чекала нову књигу. Мама ми је 

рекла да ме играчке баш и нису занимале и забављале, брзо бих их се заситила, али зато, када 

би ми читала књигу, не бих трепнула. Међутим, мама никада није стизала кући на време због 

гужве, па сам морала да чекам дуже на наш читалачки део дана. Била сам нестрпљива и веома 

изнервирана због тога. Зато сам сањарила о томе да научим сама да читам. Размишљала сам, 

зашто бих чекала маму и нервирала се док она не дође, када бих могла цео дан да читам сама. 

Тада сам донела одлуку да научим да читам. Сваки дан сам се распитивала код васпитачице, 

сестре, баке, тетке, шта одређено слово значи, како се изговара, како се чита, како изгледа, како 

се пише, по чему је препознатљиво и које је је место у азбуци. Била сам истрајна док нисам све 

савладала.  

Једно јутро, пробудила сам се пре маме, узела књигу и почела да сричем. Била сам тиха 

јер нисам желела да је пробудим. Међутим, она је кроз сан чула мој глас и, када је отворила 

очи, мислила је да сања. Када је схватила да не сања, била је поносна и пресрећна. Правили смо 

мало породично славље због мог успеха. Од тог дана сам читала све више и више – била сам 

фасцинирана књигама и њиховим ликовима. Приступила сам разним чаробним световима и 

местима на које не бих могла да идем да нисам читала књиге. Посетила сам: густе прашуме, 

најбоље делове океана, чаробне шуме, свет чаролије, далеки свемир, земљу чудовишта, густе 

пустиње... Дружила сам се са племенитим животињама, принцезама, принчевима, краљицама, 

чаробним биљкама, митолошким бићима, чудовиштима и херојима. Научила сам шта је 

храброст, упорност, племенитост, поштење, мудрост, пријатељство и вечна борба између добра 

и зла.  

Књиге су обогатиле мој речник, прошириле моје знање и дале још више простора да 

маштам и растем. Зато сам им много захвална. 

Књиге су и даље саставни део моје свакодневице, али постоји једна разлика. Сада не само 

што их читам, већ сам почела и да их пишем. Тренутно пишем једну књигу о чаробном свету и 

сценарио за дечији филм који носи назив ,,Дневник за девојчице“.  

Надам се да ће нека деца слична мени уживати у мојој књизи и да ће пропутовати кроз 

делић света моје маште.  
 

Анђела Арменко III4 

 

 

Како сам порастао од књиге  
 

Сваки пут када чујем да се мора прочитати лектира, па још и на летњем распусту, звучи 

ми веома досадно.  

Међутим, то осећање ме понекад превари јер у лектири буде занимљивих књига. Из сваке 

књиге научим нешто ново, развијам своју машту и пожелим да прочитам још једну књигу. 

Управо смо у школи завршили књигу ,,Од читања се расте“. Мени се баш свидела, а мислим и 

мојим другарима. Много је занимљива и шаљива, а говори о врло важној ствари. Један мудри 

дека је наговорио лењу девојчицу да чита и пише. Он је то успео јер јој је причао занимљиве 

приче. Читајући ово дело, научио сам да треба бити мудар, радознао и да стално треба учити 

нове ствари. 

Код нас у кући мама се труди да заволимо читање. Каже да су нам књиге пријатељи и да 

од њих растемо. 
 

Милан Обрадовић III4 
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Како сам порасла од књиге 
 

Књига коју сам недавно прочитала и која је оставила снажан утисак на мене је 

„Биографија Фриде Кало“. До пре неколико месеци била сам одушевљена само Фридиним 

делима, а од скоро и њеном животном храброшћу.  

Фрида Кало рођена је 6. јула 1907. године у Мексико Ситију. Временом је постала 

позната уметница, односно сликарка. Највише је цртала аутопортрете. Била је удата за Дијега 

Риверу. Када је имала шест година оболела је од дечје парализе, због чега јој је једна нога била 

краћа и тања. Са осамнаест година доживела је саобраћајну несрећу која јој је донела тешке 

последице.  

Након несреће, окренула се сликању. Слике су јој биле пуне тежине и туге, јер је у њима 

осликавала болове и муке које је имала са здрављем. Лепота њених слика је у томе што реално 

осликава стварност, користи јарке боје и цела њена биографија је видљива кроз њена дела. 

Фрида и Дијего су путовали у разне земље где су биле Фридине прелепе изложбе. Фрида је 

била необично лепа и са поносом је носила своје густе спојене обрве, као и наглашене 

науснице које није желела да уклони. Волела је да украси цвећем своје густе, црне плетенице, 

носи дугачке хаљине и шарене огрлице.  

Читањем о животу Фриде Кало сам научила да успех прати храбре и достојанствене људе. 

Схватила сам да је живот непредвидив, али да се увек треба максимално борити са свим 

неприликама које човека задесе. Такође, научила сам да се треба облачити и дотеривати у 

складу са својим стилом и оним што ти је Бог дао рођењем, а не по сваку цену пратити моду и 

трендове.  
 

Софија Јанковић III4 

 

 

Како сам порастао од књиге  
 

Књиге су место где се чаролија ствара. У њима су написане многе занимљиве приче и 

догађаји.  

Волим да читам дечије књиге и илустроване енциклопедије. Из ових књига могу доста да 

научим. Једна од мојих омиљених књига је ,,Сирмијумска авантура“ коју су написале Јелена 

Шупут и Горана Лемајић. Ово је књига о Сирмијуму, римском, царском граду, који се налазио 

на месту данашње Сремске Митровице. Кроз ову авантуру нас воде девојчица Анастасија и 

дечак Димитрије. Са њима сам успела да отпутујем у далеку прошлост. Срела сам многе 

занимљиве људе из прошлости. Сазнала сам где су и како живели, шта су јели, чиме су се 

бавили, како су се облачили итд.  

Моје путовање кроз Сирмијум је било веома занимљиво и поучно. Волела бих да и моји 

пријатељи прочитају ову књигу и уживају у авантури као што сам ja.  
 

Анастасија Степановић III4 

 

 

Како сам порастао од књиге 
 

Од раног детињства мама ми је читала. Радовао сам се свакој реченици.  

Књиге сам посебно заволео када сам савладао читање. Оне су мој савезник у свету маште. 

Кроз њих сам схватио како се превазилазе препреке, страхови, решавају загонетке, ребуси, 

зашто су занимљиве и забавне. Уз њих је све лако, могуће и изводљиво. Свака прочитана књига 

је за мене ново искуство. То је чаробно уживање. Осећај је незаменљив. Уз неке сам се 

забављао, смејао и опуштао. Из неких сам извлачио корисне савете. Дружити се са добром 

књигом је фантастично. То је уживање уз које се може научити да истина и правда увек 

побеђују.  

Књиге су биле мој учитељ одрастања.  
 

Андрија Лунић III4 



Маштарије    27 
 

 



Маштарије    28 
 

 

Како сам порасла од књиге 

За мој девети рођендан другарица ми је купила књигу 

„Мирабел спрема нове несташлуке“ коју је написала 

Харијет Манкастер. После читања ове књиге осетила сам 

као да сам се променила. У овој књизи се ради о томе да су 

Мирабел и њена породица отишли на вилинску забаву, а 

Мирабел је обећала породици да неће користити вештичју 

магију и да ће бити добра. Међутим, није послушала 

родитеље и понела је магију, и то се није добро завршило. 

Из књиге сам схватила колико је битно слушати своје 

родитеље. 
 

Јана Тодоровић III2 

 

 

Књига од које сам порасла 

Када сам кренула у први разред, мама ми је купила 

буквар. Тада нисам знала да читам и пишем.У буквар сам 

преписивала слова и речи. Кроз слике и текст сам научила 

сва слова. Понекад је било тешко неко слово или реч. Често 

сам имала и домаћи из буквара. Већина текстова је била занимљива, али искрено било је и оних 

досадних. Илустрације су биле лепе. Најзанимљивије је када смо учили слово а. Књига може да 

научи дете да чита и пише, због тога је буквар књига која је оставила најјачи утисак на мене. 

Буквар су написале Душка Милић и Татјана Милић. Њих две су моје хероине. 
 

Ива Милошевић III2 

 

 

Како сам одрастао од књиге 

Књига која је на мене утицала и научила ме да игра у животу није једина ствар зове се 

„Најлепше бајке и басне“. Прве приче које сам сам читао су биле из ове књиге и оне су ме 

научиле стварном животу. 

Басне су кратке приче и оне описују животиње и њихове добре и лоше особине. Сви 

догађаји и особине из тих басни могу се јавити и код људи.Бајке су дуже приче у којима се 

описује прошлост и борба добра и зла. У бајкама ми је било занимљиво описивање ликова, 

места и догађаја. Моје омиљене басне су: „Лав и миш“, „Магарац и коњ“, „Цврчак и мрав“, 

„Лисица и гавран“, „Корњача и зец“... Читајући ове басне научио сам да разликујем добре од 

лоших особина.  

Ова књига ме је променила и научила како се треба понашати према другима. И даље 

растем уз те бајке и басне док гледам сваког дана стваран свет у коме живим.  
 

Андрија Илић III2 

 

 

Како сам порасла од књиге 

Ја сам неко ко много воли да чита. Свака књига је занимљива на свој начин и из њих сам 

научила многе нове ствари.  

Књига од које сам ја порасла се зове „Дечја енциклопедија“. Из ње сам научила: шта је 

енергија, зашто се сладолед топи, колико је животиња на свету, колико је Земља велика… Уз 

њу сам научила да брже и изражајније читам. Постала сам богатија за нова знања. Од читања 

сам постала паметнија и маштовитија. 

Од читања се лакше заспи и тако растемо.  
 

Лола Вукићевић III2 
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Како сам порасла од књиге 
 

Још од најранијег детињства уживала сам и успављивала се сваке вечери уз разне приче, 

бајке и песме које је мама читала мом брату и мени. А онда, када сам напунила пет година, 

брат и ја смо добили књигу која нам је заувек обележила детињство и уз коју смо најлепше 

одрастали. 

Та књига се зове „Пет пријатеља“ из фантастичног серијала романа чији јунаци Џулијан, 

Дик, Ен, Џорџ и пас Тими доживљавају различите авантуре. Читајући „Пет пријатеља“ много 

ствари сам сазнала, доживела и научила. Јунаци романа пролазе кроз разне ситуације, понекад 

опасне, и из њих сам научила да увек треба помоћи свакоме ко се нађе у невољи, да треба бити 

храбар, да треба што више слободног времена да проводимо дружећи се са својим пријатељима 

и у природи. Такође, схватила сам да колико год смо сви различитог карактера, као што су и 

ликови у књизи, да разумевањем, слогом и љубављу сваки проблем може бити решен. Уживала 

сам у прелепом односу деце са животињама и љубави коју деца гаје према псу Тимију. 

Упознала сам и прелепе крајеве и природу у Енглеској, као и навике, обичаје и систем 

школовања главних јунака. 

Захваљујући незаборавним доживљајима из романа „Пет пријатеља“, трудим се да, кад 

год имам слободног времена, будем у природи и дружим се са другарима, пењем се на дрвеће, 

пливам и уживам у новим авантурама. 
 

Лена Стојановић III5 

 

 

Како сам порастао од књиге 
 

Када сам имао пет година, читао сам са мамом роман „Пет пријатеља“. У сваком новом 

делу криле су се и нове поруке. Главни ликови су деца Џорџ, Дик, Џулијан, Ен и пас Тими. Уз 

ту књигу сам порастао и сазнавао нове речи. Научио сам да треба помоћи другима у невољи, да 

треба уживати и проводити што више слободног времена у природи, дружећи се са другарима, 

да треба бринути о животињама и волети их. Читајући ову књигу, схватио сам да храброст, 

љубав и слога побеђују све препреке и неприлике. Авантуре које су деца из овог романа 

доживљавала, отвориле су ми један прелепи поглед на природу која нас окружује и на време 

када није било мобилних телефона, таблета, лап-топова и друге технологија са којима данас 

живимо и уз коју одрастамо. Тај прелепи период који је описан у роману „Пет пријатеља“ 

приказао нам је како се деца играју и како одрастају истражујући природу, пењући се по 

дрвећу, планинама, пливајући и возећи се чамцем до острваца, проводећи се на излету, у 

пећини, истраживајући старе замкове, решавајући разноразне мистерије... 

Волим ову књигу јер је пуна занимљивих догађаја и сјајних авантура, великих мистерија, 

а посебно је обожавам због тога што сам уз књигу „Пет пријатеља“ схватио да дружење са 

својим пријатељима, са животињама и у природи је најлепше у одрастању сваког детета и ту 

истинску срећу ништа не може да замени. 
 

Михаило Стојановић III5 

 

Како сам порасла од књиге 
 

Свака књига коју сам прочитала ме је нечему научила. Мислим да сам од књиге „Шумска 

школа“ највише порасла. 

У тој књизи другари који су, у ствари, животиње иду у школу. Учитељица је сова 

Мудрица. У ту школу сви су добродошли, па и оне животиње које нису из шуме. Они сваког 

дана имају различите авантуре. Свако поглавље је поучно и из сваког се нешто сазна. Научила 

сам да се не треба ругати другачијима од себе, да треба помагати другима у невољи и да 

тимским радом све може да се реши. Препоручујем вам ту књигу да прочитате.  
 

Милена Тишма III5 
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Како сам порасла од књиге 
 

Свако дете расте када добро ручка, и 

такав раст се мери у центиметрима. А да ли 

сте знали да дете може да расте и од књиге? 

Ево како ја постајем велика док читам разне 

приче, песме, занимљивости. 

Ако читајући наиђем на неку реч која се 

користила у прошлости, питам своје родитеље 

да ми објасне шта значи и замишљам како је 

некада било и постајем велика јер учим о 

пореклу и развоју свог народа. Ако прочитам 

нешто о некој држави, пробам да је нађем на 

мапи и видим каква је застава. А онда када 

тата гледа фудбал, можда успем и да 

препознам – читањем постајем татин 

спортски другар! Када мама спрема нешто у 

кухињи и заборави рецепт, замоли ме да јој 

прочитам – тако постајем мамин асистент у 

кухињи. А када пред спавање читам књигу са 

вицевима, онда засмејем целу породицу – 

умем да изазовем осмех и радост код чланова 

своје породице. 

Од читања се расте – учимо нове речи, 

упознајемо свет и лепо се осећамо! 
 

Андреа Пејовић III5 

 

 



Маштарије    31 
 

Вук Караџић 

Тематски дан посвећен Вуку Стефановићу 

Караџићу одржан је 7. новембра 2022. године у 

одељењу II2. Ученици су час српског језика, 

математике, дигиталног света, музичке културе и 

физичког и здравственог васпитања посветили 

реформатору српског језика Вуку Стефановићу 

Караџићу. Дан су започели песмом „Распевана 

азбука“, игром „Асоцијација“ и биографијом Вука 

Караџића кроз презентацију, а затим су 

анализирали кратке народне умотворине. Уследио 

је кратки квиз у ком су учествовали сви ученици у 

такмичарском духу. Час је завршен уз народни 

инструмент гусле, учитељица Снежана Ђуричковић 

је рецитовала песму „Дете“ уз пратњу гусала које 

је свирала тетка једне ученице. На часу 

математике ученици су решавали задатке из теме 

обрађене у претходном периоду. На часу 

дигиталног света презентовали су своје практичне 

радове у вези са Вуковим животом урађене у 3Д бојанци и виртуелно посетили Музеј Вука и 

Доситеја. На музичком су обрадили песму „Хвала Вуку!“ На физичком су уживали играјући 

елементарне и штафетне игре из прошлости. Посебно им се допало такмичење – скакање у 

џаковима. 

Снежана Ђуричковић 
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Андреа Цветковић II2 
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О дугмету и срећи 

У сарадњи библиотекара и учитеља 

обрађен је роман „О дугмету и срећи“ 

Јасминке Петровић са ученицима четвртог 

разреда на часовимаа тематске наставе у 

децембру 2022. Током два часа српског 

језика ученици су анализирали роман и 

одређивали начин на који се главни јунак 

Јован мења, од прве реченице „Неки људи 

баш немају среће! Ево на пример ја.“ до 

последње „Неки људи баш имају среће! Ево 

на пример ја.“ Разговарали су о томе како се 

Јованова осећања мењају током дешавања у роману, како дечак који је због болести тужан, 

усамљен, уплашен, несрећан и нема пријатеља поступно мења понашање, прихвата себе 

таквог какав јесте, открива да постоје ствари у којим је веома успешан (креативан је и 

духовит и уме лепо да пише, брзо размишља, зрео је за своје године…), стиче самопоуздање 

и пријатеље и постаје срећан. Ђаци су одређивали на који начин се друга деца и одрасли 

понашају према Јовану због тога што се разликује од друге деце – подсмевају му се, дају му 

погрдне надимке, сажаљевају га, насилни су… Повезивали су то са темом толеранције и 

говорили о важности толеранције. Ученици су одредили тему и поруке романа и откривали 

како те поруке могу да искористе у свом животу, како да стекну самопоуздања, буду 

толерантни и лакше се изборе са животним потешкоћама. У вези са насловом романа и 

начином на који Јован проналази срећу, ученици су говорили о томе шта је за њих срећа. 

На часу одељењског старешине тема разговора је била срећа. Ученици су читали 

песму Душка Радовића „Освајање среће“, тумачили је и повезивали са садржајем романа „О 

дугмету и срећи“. Подсетили су се детаља из живота и рада Душка Радовића и тако се 

прикључили обележавању сто година од његовог рођења.  

 На часу ликовне културе ученици су имали задатак да нацртају дугме и у њему 

испишу шта је за њих срећа. Њихови радови су постављени на паное на ком су исписане 

реченице из романа и стихови и реченице Душка Радовића о срећи. 

 

Слађана Галушка 
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Деца у рату 

На часовима српског језика и књижевности у новембру 2022. реализовани су часови 

тематске наставе у одељењима VII1, VII4 и VII5 на тему Деца у рату. Ученици су били 

инспирисани песмом „Крвава бајка“ Десанке Максимовић, „Дневником Ане Франк“ и 

приповетком „Последњи час“ Алфонса Додеа. Ову тему ученици су приказали на вишеструк 

начин, кроз писање, цртање, израду презентација. Неки су правили и паное на којима су 

представили децу као жртве током Другог светског рата, говорили о данашњој ситуацији у 

Русији и Украјини, а све то кроз везу са поменутим књижевним делима као саставним делом 

школског програма. Кроз презентовање радова, рађених у групама, ученици су 

закључивали о томе колико је слобода за човека важна, али су отворили и битно питање: 

Умемо ли да ценимо слобоу? 
 

Ана Стојановић, наставник српског језика и књижевности 
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Ученици ствараоци 

 

Јесен 

Ученици II2 су писали о јесени у октобру 

2022. Представљамо најуспешније радове.  

 

 

 

 

Миришу плодови зрели 

 

Јесен је стигла у наш крај, 

као да сам стигла у прави рај. 

Донела нам је плодове лепе, 

попут јабуке и шаргарепе. 

Пашће и орах и лешник зрели, 

ал’ ће бака да се весели! 

Све ћемо плодове покупити, 

и најлепше торте направити. 
 

Андреа  Цветковић  II2 

 

 

 

Миришу плодови зрели 
 

Јесен ме весели,  

миришу плодови зрели. 

Има грожђа, јабука, крушака 

и за школу нових руксака. 

У току јесени  

долазе нам и кестени. 

Ораха на гомиле има, 

спремајмо се, стиже зима! 
 

Југ Мустур II2 

 

 

 

Зрели плодови  
 

Јесен је доба  

када све треба да се проба:  

што је зрело, што мирише, 

што сазри после сунца и кише. 
 

Јесен је доба 

када дани нису више врели. 

Време је да зимницу 

украсе плодови зрели, 

желиш да им приђеш ближе, 

јер то здравље диже! 

Живео мирис  

који дели тај плод зрели! 
 

Данило Павић II2 

 

 

 

 

 

 

 

Јесен 
 

Стигла је јесен.  

Носе се капути,  

паркови су жути. 

Пијаце су пуне, 

а кад ветар дуне, 

гране зањише,  

са пијаце воће замирише, 

грожђе, јабуке, шљиве, 

крушке и брескве миле. 
 

Валентина Бунчић II2 

 

 

 

Миришу плодови зрели 
 

Јесен је и лишће пада,  

магла је изнад села и града. 

Сви су у кући, ватра гори  

док се лишће са ветром бори. 

Миришу плодови зрели,  

пролазе дани врели. 

Плодови разни, јабуке, шљиве 

стижу из воћњака и из њиве. 

Џем мирише из бакине куће, 

све се крчка и још је вруће. 

Када је јесен и плодови су зрели, 

сви смо срећни и весели! 
 

Раде Ћорић II2 

 

 

Ученици - ствараоци 
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Песничка сусретања деце и младих 

У Библиотеци града Београда, одељењу „Петар Кочић“ на Врачару, одржано је 7. 

децембра 2022. општинско такмичење „Песничка сусретања деце и младих Врачара. Нашу 

школу су представљали ученици Ђурђа Ћирјанић IV1 и Игор Обрадовић IV3, као 

представници млађих разреда, и Немања Павловић VIII2 и Стефан Нецић VIII2, као 

представници старијих разреда. Ђурђа Ћирјанић је освојила 1. место у категорији млађих 

разреда, а Немања Павловић 2. место у категорији старијих разреда. 

 

 

Тајна 

 

Сваки пут кад зора заруди, 

Једна светлост у оку се буди. 

 

То је светлост блистава и сјајна, 

А тај пламен, то је тајна. 

 

Нико не зна да она постоји, 

Њу само моје срце кроји. 

 

Тајна о магичном свету, 

Што не расте нигде на свету. 

 

Тај цвет је у дечијој глави, 

У њој цвета и борави. 

 

Он је извор дечије среће, 

Од које на свету нема веће. 

 

Ђурђа Ћирјанић IV1 

 

 

 

Машта 

 

Кад стварно преча посла немаш, 

Лези на кауч, ал' немој да дремаш. 

 

Да урадиш свашта  

Помоћи ће ти машта. 

 

Да помогнеш свету  

И обиђеш планету. 

 

Док зуриш у плафон, ти обиђи  

Кину и Африку врућу али фину. 

 

Скакући по свету као зека мали 

и у логору ватру запали. 

 

Такође можеш да пецаш  

рибе мале и гледаш коале. 

 

Кад све ово урадиш  

смислићеш свашта 

јер у томе помаже ти машта. 

 

Игор Обрадовић IV3 

 

Облак 
 

Када облак модре боје, 

слети на кров моје зграде, 

обавије мисли моје, 

моје жеље, моје наде. 
 

Пође ниже са мог свода 

и прекрије све прозоре. 

По балкону тихо хода, 

мрак се спусти све до зоре. 
 

А кад зором сунце гране, 

облак побегне са зграде, 

мисли су ми разигране, 

слободне су жеље, наде. 
 

Стефан Нецић VIII2 

 

 

Моја земља 
 

Док моји родитељи слушају вести, 

и страх се међу људима диже, 

пре неко вече на памет ми пада 

песма што из очаја стиже. 
 

Можда сам млад, али ипак знам, 

моја ће земља ходати права, 

моја ће земља, остати здрава, 

за мене никад неће бити мала, 

увек је храбра остала. 
 

Људи стрепе, забринутих лица, 

јер тмурни су неки пред нама дани, 

немојте тако, дигните главе, 

за будућност се старамо сами. 
 

Можда сам млад, али ипак знам, 

моја ће земља ходати права, 

моја ће земља остати здрава, 

за мене никад неће бити мала, 

увек је храбра остала. 
 

Нека вам један дечак каже, 

да храбро срце, храбра дела чини, 

једном велики бићемо ми мали 

и бринућемо о нашој отаџбини. 
 

Можда сам млад, али ипак знам, 

моја ће земља ходати права, 

моја ће земља остати здрава, 

за мене никад неће бити мала, 

увек је храбра остала. 
 

Немања Павловић VIII2 
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Песма рода мог 

Ученици наше школе учествовали су на радионицама у оквиру литерарног конкурса 

и пројекта „Песма рода мог“, у организацији ВрачАРТ и Друштва ветерана фолклора 

„Споменар“. Први део радионице подразумевао је разговор са писцем Петром Арбутином 

и професором Младеном Станићем. Разговарало се о поезији Ђуре Јакшића, о љубави и 

отаџбини. Други део радионице одржан је 11. децембра у кући Ђуре Јакшића, где су, уз 

пратећи програм, прочитани похваљени и награђени радови.  

Ученици VIII1 освојили су свих пет, и то: 1. место Марта Попмихајлов, 2. место 

Андреј Симонић, 3. место Димитрије Белић, 4. место Богдан Поповић, 5. место Јована 

Дрчелић. 

Похваљени су радови Миљане Вулевић V4, Дуње Костић V4 и Елене Илић VIII4. 
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Конкурс „Песма рода мог“ – Награђени и похваљени радови 
 

 

 

Љубав 
 

„Реци Љубав!”, 

у Риму ми казаше те зиме. 

„Реци на језику народа свога!“ 

А ја сам тихо изустила твоје име, 

те се задивише сви лепотом живота мога. 
 

„Како се код вас дозива неко ког сви воле?” 

А ја им рекох просто твоје име. 

„Па како се онда људи код вас моле?” 

А ја се поносно похвалих именом твојим,  

као да другим немам чиме. 
 

Рекли су ми: 

„Немогуће да је тако! 

Само једна реч да све то значи,  

причати језик тај изгледа веома лако!“ 
 

А ја им, не трошећи сувишне речи, 

рекох да једно просто име 

мења језик родни и сваку жалост лечи. 
 

Марта Попмихајлов VIII1 

 

 

 

Желим 
 

Ја желим 

Да побројим све облаке 

На путеве уцртам ознаке 

Ја желим. 
 

Кад покријем се преко главе 

Да заборавим све морале 

И отпловим у боља времена 

Где ме није и где ме нема. 
 

Ја желим 

Да украдем највећу јабуку 

За тебе да украсим улицу 

И поспем по асфалту цветове 

За боље људe и боље светове. 
 

Ја желим 

Кад реч ти са усана исклизне 

И лош дан те пристигне 

Поклонићу ти букет обећања 

Мало пажње и своја осећања. 
 

Андреј Симонић VIII1 
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Љубав 
 

Док изјутра када зора сване, 

Пружам руке новом дану беломе, 

Поглед бацим на врбине гране, 

Како висе - што се не преломе? 

 

Можда још и не треба да схватим, 

Млад сам ваљда да бих о том писао, 

Али често не знам шта да пратим, 

Да ли своје срце или своју мисао. 

 

Али кад се чини да љубави нема, 

И када ноћима не сањам више, 

Онда се кроз ветар хладна киша спрема, 

Онда срце не размишља, оно само пише. 

 

Димитрије Белић VIII1 

 

 

Јевропи 
 

Опет си овде, стара тиранко! 

Као и пре један и по век.  

Увреде твоје, сплетке, неправде, 

спроводиш овде уз закон прек. 
 

И многи ратови опет се воде 

да ти интерес оствариш свој, 

опет се браћа међ' собом кољу, 

а градове руши ратни строј. 
 

Узалуд нам је долазити к теби 

да правду тражимо на свом суду 

јер нема правде тамо где радо 

распињу Христа, а славе Јуду. 
 

Тражиш, претиш, обећаваш лажи 

само да издамо завет косовски 

и пристанемо да светиње наше 

отете буду на начин лопвски. 

Пале нам цркве! 
 

Али ниси више у пуној снази 

и диже се гнев народа твога 

јер имаш газду који те гази 

и златно теле славиш кaо бога. 

Људи, немоjте трпети тиране  

и загрмеће глас свих к'о један 

„Човек је рођен да буде слободан“! 

 

Богдан Поповић VIII1 
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Сећаш ли се  
 

Сећаш ли се 

пре много година 

када смо биле мале, 

како смо се играле 

сваког дана. 

 

Као да је било јуче 

свет детињства 

кловнови и слаткиши 

и летњи дани без краја 

кад смо играле жмурке 

од четири поподне до мрака 

а онда седеле на степеништу 

и слишале зрикавце 

и терале комарце 

и причале о сновима 

и шта ћемо радити када одрастемо 

све док нас мајке не би позвале унутра. 

 

Да ли се сећаш 

оне зиме када је снег падао 

данима и данима без краја 

и када смо покушале да саградимо игло, као 

Ескими? 

Или када смо измислиле 

да сакупљамо лишће 

по читавој улици 

док нисмо направиле 

највећу гомилу на свету 

па ускочиле у њу? 

Или када смо брале зову 

у твом дворишту 

и продавале је суседима? 

 

А велики дан када су коначно 

скинули помоћне точкове  

са наших бицикала 

па смо могле слободно 

да истражујемо свет 

поподне 

док год останемо у нашој улици? 

 

Али ти дани су прошли 

и одрасле смо, као сва деца 

док нисмо стигле до дана када смо 

сматрале да смо сувише велике 

да се играмо између дрвећа у летњим 

ноћима... 

 

 

 

 

И кад те сада видим 

променила си се необјашњиво 

личиш на ружу која прерано процвета 

и постане жртва 

фебруарског мраза. 

 

Јер видим да су ти фармерке претесне 

показујући раст који није твој, 

а лице ти је бледо и зелено 

не изгледаш и добро. 

 

Видим те како се мрштиш на улици 

кроз прозор своје собе, 

јако те ретко виђам да се смешиш. 

 

А када се напољу заустави ауто 

ти трчиш низ степенице и кроз врата 

са коферима у рукама 

и ауто одлази 

и девојке из суседства више нема. 

 

А ја поново чезнем 

за летњим данима 

када сам стајала на твом прагу 

и лупала на твоја врата 

и звала те да изађеш напоље да почнемо 

наше поподневне авантуре. 

 

Хоћеш ли да поново да изађеш, да се 

играмо? 

Јер још смо тако младе... 

 

Јована Дрчелић VIII1 
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Тајне 
 

Кад завириш тамо 

У свет маште 

Видећеш звездана вратанца 

У чаробном зраку. 
 

Отвори их! 

Погледај башту! 

У њој – велико 

Чаробно дрво 
 

У њему писмо 

У ком пишу 

Тајне доброг човека. 

Не могу ти их открити… 
 

Откриј сам! 
 

Дуња Костић V4 

 

 

 

Лепи цвету 
 

Ја умем да волим. 

Мени је лепо и ја волим 

и ову јесен и лишће, и твој ход... 

 

Добро си чула, твој ход, лепи цвету, 

ти за мене си све на свету. 

Постепено схватам да без тебе 

не могу да живим јер 

твојој лепоти се непрестано дивим. 
 

И седим сада овде сама, у тами, док ме 

свешчица са песмама неописиво мами. 

Не знам како да разумем  

овај осећај лепи, 

када некога кога толико волиш, 

да због њега можеш да поново оживиш. 
 

И остаје ми нада да ће неко некада, 

негде... далеко 

схватити колико га је волео неко, 

неко ко је живот свој  

посветио теби, лепи цвету, 

који као увели лист на ветру  

никада није дозволио 

да га омету друге ствари у животу. 

 

Елена Илић VIII4 

 

 

Отаџбина 
 

Отаџбина је наслеђе моје, 

све што је остало од предака ми, 

моје име, презиме, родослов, 

прошлост на коју смо поносни сви. 

 

Волим њен грб, заставу њену, 

оно по чему је свако знаде, 

а ја сам поносна када јој певам, 

најлепшу химну „Боже правде“! 

 

Пашњаци, шуме, равнице, реке, 

планине, градови, звезде далеке, 

села, житна поља, цркве, манастири, 

Брзи потоци, стада што чувају пастири. 

  

Све је то је земља у којој живим, 

све је то Србија којој се дивим! 

Моја су крила, застава Твоја, 

волим Те, Србијо, отаџбино моја! 

 

Имаш најлепше и најбоље људе, 

природу на којој Ти завиде сви. 

Цветај и расти к’о поља Твоја, 

Заједно са Тобом растемо и ми. 

 

Србијо, најлепша, најдража моја! 

Буди ми јака, поносна буди! 

Остани лепа, слободна, цела, 

да буду срећни сви Твоји људи! 

 

Миљана Вулевић V4 
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Књижевно вече 

У свечаној сали школе одржано је 26. децембра 2022. књижевно вече „Да би се 

истински волело потребно је одрасти до детета“. У извођењу програма учествовали су 

ученици V4, VIII1, VIII3 и VIII4. Програм је приредила наставница српског језика Александра 

Протић. Ученици су читали своје ауторске похваљене и награђене радове са конкурса „Песма 

рода мог“, рецитовали стихове наших великана, пригодну песму коју је написала њихова 

наставница Александра Протић, извели прилагођене драматизације, а приређен је и кратак 

музички програм. Једна ученица је прочитала своју бајку. Гости, ученици наше школе, бивши 

ђаци и родитељи, куповали су обележиваче за књиге, које је са ученицима израдила мр 

Ивана Смиљковић Чевизовић, а прикупљен новац уплаћен је у хуманитарне сврхе.  

 

Александра Протић 

 

 

Другарство 

 

Љубав је кад се сви сложе, заједно све се може! 

Увек веруј своме другу, љубав лечи сваку тугу! 

Бризи овде није место, са другарима смејемо се често! 

Ако си тужан, ти другу реци, помоћи ће при препреци! 

Веруј сад у свако слово, а саслушај и ово:  

 

Веру мора да има свако, са вером све је лако! 

Емпатија, толеранција, топла реч, загрљај,  

Разумевање, љубав, пажња – за тим је данас велика потражња! 

Али међу нама тога има, и ово је наша порука свима:  

 

Не дај да ти ништа осмех и срећу квари! 

Ако некада и паднеш – ту су другари! 

Друг ће увек руку да ти пружи, другарство томе служи! 

Ако некад ове ствари и заборавиш, застани, сети се… 

 

Другу увек можеш да се вратиш!  

 

Александра Протић 
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Потрага за чаробним леком 

Пре много година, иза 

седам мора и седам гора, у 

малом сиромашном селу 

живели су девојчица Милица и 

њен старији брат Милош. 

Једног дана се Милица 

јако разболела. Село је било 

мало, па није било ни доктора 

ни апотеке, а Милица се 

осећала све горе. Милош је 

много волео своју сестру и 

толико се растужио због ње да 

је потрчао до шуме која се 

налазила поред села и почео је да плаче.  

Плакао је и плакао док није чуо нешто необично. Био је то нечији глас! Много се 

уплашио, али није био потпуно сигуран да ли је стварно нешто чуо или му се само учинило. 

Одлучио је да приђе дрвету иза кога се чуо глас, а онда се десило нешто чудесно. Иза дрвета 

је било мало светлуцаво биће! То је била вила! Милош се много уплашио и хтео је да 

побегне, али пре него што је успео, вила га је зауставила и питала га шта је било. Објаснио 

је зашто плаче и њој је било много жао. Вила није више хтела да гледа тужног дечака, па је 

одлучила да ће му помоћи. Рекла му је да постоји чаробни лек који може излечити било коју 

болест. На жалост, тај лек се налази у пећини коју чува страшна вештица. Брат се препао 

када је то чуо, али свеједно је одлучио да оде ради своје сестрице. 

Милош и вила су дуго путовали до пећине, дечак је ходао, а вила је летела изнада 

његовог рамена и говорила му куда да се креће. Пећина је била мрачна и застарашујућа, али 

када се ради о сестри, онда за дечака страх више није постојао. Уосталом, вила је била 

поред њега. Чим што су направили неколико корака, испред њих је искочила ружна стара 

вештица! Милош није знао шта да ради, али одлучио је да зграби најближи камен и баци га 

на вештицу. Успео је да је удари, али она је опет устала. Срећом, вила је просула толико 

шљокица на вештицу да ју је ослепела. Вештица је немоћно тумарала, Милош је узео лек и 

он и вила су изашли из пећине. 

Милица је била излечена и брат и сестра су живели срећно до краја живота. Вила је 

постала њихова другарица и често их је посећивала. 
 

Катарина Цветковић V4 
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Литерарни и ликовни радови ученика 

Кад душа заболи1 

Гледам у небо. Посуто је звездама као кад сликару испадне четкица, па се беле тачкице 

распрше по смеђем паркету. Буку око мене заменио је тајац који ми у исто врме прија и 

изједа. Очи су ми постале велике и надувене од плача. Наравно да ме боле, али ово није 

исто као када ми чили паприка или лимун заврше у оку, већ ово боли и изнутра. 

Пријатан ветрић поиграва се мојом косом. Колико ли је овај северац пропутовао света? 

Вероватно је видео више страхота него што могу да замислим. Видео је смрт и плач детета 

чији отац иде у рат. Гледао је децу, клонулу од глади, а и ону која весело отварају поклоне. 

Уздахнула сам. Ветар је произвео звук који би древна племена знала да растумаче. Звучао је 

као мешавина најгорих и најбољих емоција, па и оних које нисам знала да постоје. Кад сам 

била мала, речено ми је да гледам ведрију страну неба, али у неким тренуцима изгледа као 

да је све црно. Јутрос је једној малој животињи престало да ради срце као кад код машине 

дође до квара који је непоправљив. Због тога пожар је захватио једну шуму. Сваки пламен 

иде у различитом правцу и изводи плес који се састоји од окретања и померања лево-десно, 

толико брзо да заболи глава. У средини те шуме је моја душа. Гори и производи звуке од 

којих би се човек окренуо и побегао главом без обзира, а демон се трзао. Није само моја 

душа та која се овако осећа, већ многе душе производе овакве звуке болом испуњене. Овог 

пута не могу да замислим ту дивну пољану са подељеним небом на пола. Тренутно сам у 

црној рупи где секунде постају минути, сати и дани, месеци и године, а пожар гори све јаче и 

јаче. Али, ту има једно уже за које се грчевито хватам и не пуштам све док године не постану 

месеци, дани, минути и секунде и враћам се на пољану опет обасјану сунцем, знајући да 

увек постоји ведра страна, без обзира колико била тешка за уочити. Заспала сам за столом 

са осмехом на лицу. 

Андреа Радић VI2 

                                                 
1 На литерарном конкурсу „Кад душа заболи“, који организује Удружење грађана Свет речи из 

Велике Плане, рад је освојио четврто место.  
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Прича о прецима 

Девојчица са чупавим плетеницама 

боје жира, прошараним златним 

праменовима улази у учионицу. Носи црне 

кломпе, браон сукњу која прелази преко 

колена и смеђи џемпер. Старински црни 

ранац јој се љуљушка лево-десно. 

Седа у прву клупу, решена да што 

више научи. Бука је свуда око ње. Звоно се 

оглашава. Професор улази. Има зализану 

косу и строг поглед. Сви устају и 

поздрављају га. Он полако предаје нову 

лекцију, а девојчица све упија као сунђер. 

Зна да треба добро да овлада матерњим 

језиком да би остварила свој сан - да 

постане доктор. Чим би наставник нешто 

питао, њена би се рука прва нашла у 

ваздуху. Звоно се опет оглашава и она се 

припрема за следећи час. 

Деценије су прошле од тог дана и 

некада коса боје жира сада је седа. Њој 

телефон вибрира у џепу. Она га вади и 

јавља се на позив. Види насмејано лице 

своје унуке која сад креће у школу. На њу 

је сада ред да оствари своје снове. 

 

Андреа Радић VI2 

 

Ирина Михајловић VIII3 
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Причали су ми о прецима 

Волим да проводим време са 

својом баком. Уживам у сваком 

тренутку. Разговарамо о свему, о 

прошлости, садашњости, будућно-

сти. Често гледамо старе фотогра-

фије и бака ми прича о нашим 

прецима и њиховим занимљивим 

животима. Недавно сам тако 

упознала бака Анку. Она је била 

бака мојој баки. Рођена је и живела 

у Ваљеву почетком 20. века. Била 

је увек другачија, живела је у 

царству књига и речи. Била је једна 

од малобројних жена која је 

завршила гимназију и уписала 

светску књижевност на Филозофском факултету у Београду. Окрутни Први светски рат 

успорио је бака Анку у образовању, али је она и тада била активна и бринула о повређеним 

српским борцима у Колубарској бици. За свој допринос у борби против непријатеља бака 

Анка је и одликована. По завршетку рата наставља студије у Београду, али убрзо, као 

стипендиста француске владе, добија прилику да похађа Универзитет у Паризу. Тамо је 

учила дружила се и у истој соби живела са Десанком Максимовић. О том дивном 

пријатељству сведоче бројне заједничке фотографије и писма које су две другарице 

размењивале током живота. На тим сликама оне су веселе и младе девојке, а у писмима нам 

откривају сву трагедију рата и тешкоће живота у послератној Србији. Још је један сведок тог 

пријатељства остао - бака Анкин дневник који личи на споменар. Бака га је сачувала и 

поклонила мени. Волим да га читам и упознајем ту храбру и одважну жену. Своју љубав 

према књизи је пренела на децу јер је радила у Ваљевској гимназији као професор. До краја 

живота се дружила и дописивала са Десанком Максимовић. 

Поносна сам на своју баку Анку која је знала шта жели и у мушком свету успела да се 

избори за своје место и показала својим потомцима значај образовања. 
 

Софија Ристић VI2 

 

Божић - празник радости 

Корачам утабаном стазом. Свеж снег ми је под ногама. Ветар прави вртлог од пахуљица. 

Свака од њих је другачија, прелепа, баш као и људи. 

Северац ме води са собом. Летим преко бескрајног неба посутог сребрним звездама. 

Стижемо у једно домаћинство. У њему влада хармонија и срећа. Јела су распрострта по столу 

у свим бојама. Мириси се боре за превласт и у тој борби се мешају. Два дечака са искрама 

које горе у златној боји јуре један другог и кикоћу се. Тај кикот се успорава и води ме у собу 

обојену сивилом. У њој је десеторо деце. Десеторо младих људи којима је цео свет на 

леђима. Остали су без родитеља и њихово срце бије тешку битку, толико тешку да би многи 

људи одустали. Та битка се зове живот и у њему се не може бити ни победник ни губитник. 

Само треба да наставимо. Из тих мисли пренуо ме је плач девојчице, толико тужан да ми 

цепа срце.  

Ишчезава неприметно, све дотле док се не нађем у продавници играчака. Све се 

шарени и сви су весели. Флуоресцентно жуто светло је јако и због њега морам да чкиљим. 

Мајка и отац, ћутећи, разгледају играчку коју не могу да приуште. Једва да могу да задрже и 

свој мали стан. Мајчине очи се пуне сузама, али се она бори с њима док је девојчица са 

кикицама прошараним златним праменовима гледа погледом пуним поверења. Очево лице је 

гордо као да је исклесано од камена. Дала бих све да могу да им кажем да је све у реду и да 

ћу им помоћи, али ми се глас претвара у ветар. Бака долази и даје новац жени. У очима те 

старице је сјај. Тај сјај ми дотиче срце, греје га и не осећам више хладноћу. Мој тата ми 

показује небо. Посматрамо ватромет који се развија у бескрајно шаренило боја. 

Божић је празник радости, праштања и дружења. Желим да грејем срца другима као 

што они греју мени. 

Андреа Радић VI2
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