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Реч главног и одговорног уредника 

 Драги ученици,  

Пред вама је први број школског листа Дисовци.  
Ово је још једно место где ваше стваралачке способности 
могу доћи до изражаја. Надамо се да ћете, на страницама 
овог листа, наћи занимљиве садржаје, који ће подстаћи вашу 
машту и стваралачку жељу.  Наредне странице листа 
посвећене су дешавањима у школи током школске 
2017/2018. године, јавним и културним дешавањима, дечијем 
стваралаштву, прослави Светог Саве и Дана школе.   

Свима који су уложили труд и несебично се залагали 
да сваку страницу листа испуне ликовним и литерарним 
радовима и фотографијама, Редакција се захваљује. На 
добром сте путу, да једног дана, постанете писци, новинари, 
уметници, јавни радници. 

Зато, маштајте, стварајте и уживајте у читању! 
 

                Редакција листа  
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Препоручујем књигу „Тајни врт“ 
Ф.Х.Бернет, јер нам развија машту 
прелепим описима и показује нам 
како је усамљена и мрзовољна 
Мери Ленокс уз помоћ својих 
нових другара један напуштени врт 
претворила у чудесно место из 
снова. Учи нас како да негујемо и 
одржимо другарство и како слога 
све може! 

Данијела Васић 5/3 

 

Препоручујем књигу „Магареће године“, Бранка 
Ћопића без које детињство не би било тако лепо. 
Другови у интернату покушавају да спале „црну 
књигу“, да ли ће успети или не, откријте сами, а ја сам 
се много смејала читајући ову књигу, уживала у 
јединственом и духовитом писању Бранка Ћопића и 
схватила да без другара нема лепог детињства, да уз 
њих свака авантура постаје потпуна; 

Такође и књигу „Ханин кофер“  коју је Карен Левин 
написала по истинитој причи. Инспирасана једним 
кофером, деца почињу да трагају да би сазнали ко је 
била власница и какав је био њен живот. Књига је 
тематски повезана са „Дневником Ане Франк“ и 
говори о тешком животу Јевреја за време Другог 
светског рата. Подсећа нас да би свет био много лепши 
кад не би било националиста, јер смо сви једнаки, и 
требало би да сви, свуда и у свако време будемо људи. 

Неда Стојановски 7/1  
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ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ 

 

          Сваке године осмог септембра се 
обележава Светски дан писмености.  

          Организација Уједињених нација за 
образовање, науку и културу прогласила је осми 
септембар за Међународни дан писмености 
1967. године са циљем да се истакне важност 
читања. 

                                                                      

          Ученици су заједно са 
наставницима српског језика и 
ликовне културе, учествовали у 
обележавању Светског дана 
писмености. Својим радовима, 
постављеним на паноу у холу школе, 
дали су допринос обележавању овог 
важног датума али и утицали на 
подизање свести о важности 
неговања писане речи и  
описмењавања.  
 
 
 

 

Међународни дан писмености - пано у холу школе 

Међународни салон стрипа 
 
Ученици 5. 6. 7. и 8. разреда са наставницом ликовне културе посетили су 15. међународни 
салон стрипа који се одржавао од 28.09. – 01.10. 2017. године. Међу ученицима је владало 
велико интересовање за посету салону стрипа јер се ученици већ од 5. разреда упознају са 
техником и начином израде стрипа. Пошто је стрип 9. уметност и за стрип кажу да је прича у 
слици, ученици  кроз стрип развијају матерњи језик, нарацију, а како је Салон стрипа 
међународног карактера могли су се упознати и са мотивима из других језика и културног 
наслеђа. Салон стрипа излаже награђене радове из више категорија – најбоља остварења у 
домену класичног стрип језика, у домену алтернативног стрип језика, најбољи сценарио, 
најбољи цртеж, специјална награда жирија за иновацију у стрип уметности, специјална 
награда ,,Млади лав“, специјална награда жирија за најбољу идеју, специјална награда 
жирија за зрео и маштовит израз и специјална награда жирија за младе ауторе, те су се 
ученици упознали са свим изложеним радовима у склопу Међународног салона. 
На Салону стрипа била је организована и Берза стрипова, што се ученицима веома допало. 

 
Ана Живковић, наставник ликовне културе 
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           За мене стрип је забава испуњена цртежима и дијалозима. Ја сам правио стрип на 
основу текста бајке „Биберче“. Истражујући на интернету о стрипу, пронашао сам да се стрип 
дефинише као прича представљена сликама праћених дијалозима и објашњењима. У скорије 
време постоје и стрипови само у сликама, без текста. Данас се стрип сматра врстом 
уметности, чак је и познат као „девета уметност“. Разликује се више жанрова стрипа: научна 
фантастика, фантастика, суперхероји, вестерн, пустоловни, хорор, комични, криминалистички 
и слично.                                                                                                  Александар Барош 5/2 

                                 Сара Манић 5/3 

 

                                                                                                      

                                                                                                                           Александар Барош 5/2                                 
Дечија недеља                                                                                               

            Прва недеља октобра је традиционално резервисана за обележавање Дечије недеље. 
Мото недеље је био ,,Градимо мостове међу генерацијама  за радост сваког детета“. Све 
планиране активности су реализоване у оквиру активности организације Пријатељи деце 
Звездаре, ГО Звездаре. Дечијој недељи је претходио ликовни конкурс за ученике основних 
школа на тему ,,Ја и моји пријатељи свих генерација“. Ученици наше школе су учествовали 
на овом конкурсу са својим радовима.  

Првог дана Дечије недеље, 2.10.2017. у Библиотеци ,,Бранко Миљковић“ отворена је изложба 
радова са овог ликовног конкурса и званично 
је отворена Дечија недеља на Звездари.  

У уторак, 3.10.2017. године реализоване су 
радионице у школи на тему безбедности деце 
у саобраћају. Радионице су биле планиране 
Пројектом ,,Безбедност деце на путевима ГО 
Звездара“ који трећу годину реализује у нашој 
школи, а њихова реализација се поклопила са 
обележавањем Дечије недеље. На 
радионицама су учествовали сви ученици 
првог разреда, учитељице Ана Милићевић и 
Невена Крастић и другари из предшколске 
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групе вртића ,,Зека“ са васпитачем Маријом Костић који реализују предшколски програм у 
нашој школи, а са којима имамо изузетну сарадњу и увек радо учествујемо у заједничким 
активностима. Припремљен је мали саобраћајни полигон у  фискултурној сали школе. 
Радионицу је реализовала учитељица Габријела Гаврић а присуствовала је педагог школе 
Јасмина Ковачевић. 

У среду, 4.10. 2017. у Музичкој школи ,,Драгомир Ђорђевић“ је одржана музичка радионица 
,,Музички загрљај“, за ученике основних школа и предшколце из звездарских вртића. На 
занимљив и креативан начин, потпуно прилагођен узрасту деце, професори музичке школе су 
упознали децу са елементима уметности која се назива музика. Циљ радионица је био 
развијање и неговање музичких и естетских вредности код најмлађих ученика. Радионици је 
присуствовало шест ученика 2. разреда и учитељица Габријела Гаврић. 

У четвртак, 5. 10.2017. у фискултурној сали ОШ,,Вељко Дугошевић“ је реализована плесна 
радионица ,,Плес за све генерације“ у сарадњи са Плесним клубом ,,Салса Примера“. Циљ 
радионице је био развијање и неговање плесне културе код деце, младих и старијих. Ученици 
3/1 одељења, њих седамнаесторо и учитељица Ружица Голубовић су присуствовали овој 
радионици. 

У петак, 6.10.2017. у Великој сали ГО Звездара је одржана трибина за младе ,,Отворено о 
свему“. Трибина је организована у сарадњи са саветовалиштем за младе Дома Здравља 
Звездара. Наставник српског језика Марија Анђелић и осам ученика 5. разреда су 
присуствовали овој трибини. 

Маскембал- Ученици 4/2                                           Хаљине и одела из младости наших бака и дека 
 

У нашој школи је истог дана организована Модна ревија ,,Хаљине и одела из младости наших 
бака и дека“.  Идеју за модну ревију су дали ученици одељења 4/3. Задатак је био да се 
ученици костимирају у одевне предмете њихових бака и дека. Припремљен је плакат за 
ревију, простор у свечаној сали школе је био организован као на модноим ревијама, исцртана 
је модна писта, припремљена је музика из перида 60.-их 70.-их  година која је била подлога 
током трајања ревије. Помоћно-техничко особље, све учитељице и психолог школе Милена 
Тарбук су били укључени у организацију и дали огроман допринос у реализацији ревије. 
Ревији су присуствовали родитељи, баке и  деке наших ученика. Утисци и коментари након 
ревије су били изузетни, а деца су била на висини задатка и одушевљена.  

У суботу 7.10.2017. ученици четвртог разреда наше школе су у организацији ГО Звездара и 
Савеза извиђача Београда, у оквиру Дечије недеље, посетили Београдски зоолошки врт. 
Ученици су у овом царству дивљих животиња имали низ активности, упознавали животиње, 
решавали загонетке, учили везивање чворова, цртали, певали и играли. 
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Показали су шта знају и умеју, научили пуно нових занимљивихствари. Од организатора су 
добили беџеве акције и разноврсне слаткише. Како је ова смотра била такмичарског типа, 
посебно се истакла екипа 4/3, учитељице Тање Галић која је освојила 3. место и добила 
пригодан поклон. И ученици и њихове учитњице провели су један сјајан дан испуњен богатим 
и интересантним садржајима.    

Током целе године, у школи се реализује акција ,,Чеп у џеп“, која је свој почетак прве године 
имала баш у дечијој недељи и постала је део наших живота. У акцији активнои учествују сви 
ученоици, становници нашег насеља. запослени у школи, родитељи и деца из вртића ,,Зека“. 
У холу школе годинама постоји место где се одлажу пластични чепови, а ГО Звездара 
организује превоз џакова са чеповима до места где се рециклирају. Акција нас учи 
солидарности али развија свест о значају очувања животне средине и важности рециклаже. 

Учитељица Габријела Гаврић 

 

Предавање о Исидори Секулић 

          Актив наставника српског језика одржао је у октобру 2017. 
године предавање о Исидори Секулић, најзначајнијој жени у српској 
књижевности. Ученици осмог разреда су учествовали кратком 
глумом, оживљавајући пред очима гледалаца ситуације између 
Јована Скерлића и наше уметнице и чланице САНУ. 

 

Отворени дан на аеродрому 
Батајница 

 

Ученици 3/1 су 20.10.2017. године, у пратњи учитељице и 
три родитеља, други пут посетили Војни аеродром 
Батајница у оквиру манифестацује Отворени дан на 
Аеродрому Батајница  и прославе Дана ослобођења 
Београда. Циљ посете је био упознавање са техником и 
средствима која се користе на аеродрому и дружење са 
старешинама и војницима.   
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Ученици су присуствовали програму који је 
припремљен у ту част, посматрали програм Акро 
групе Стрижи и налете наших авиона и хеликоптера. 
Њихово присуство су забележиле и телевизијске 
камере. Комплетан утисак је употпунило и путовање 
возом, које је већини ученика било прво.  

 

Сајам књига 

 

          Ове школске године ОШ 
„Владислав Петковић Дис“ је 
организовала посету Сајму књига 
25.10.2017. године. Циљ је био да 
ученици кроз различите садржаје 
развију љубав према матерњем 
језику и потребу да се он негује и 
унапређује, да развијају потребу за 
књигом, и способности да се њоме 
самостално служе као извором 
сазнања, да развијају поштовање 
према културној баштини и потребе 
да се она негује и унапређује али и 
да се поштује властити национални 
и културни идентитет на делима 
српске књижевности. 
Сајам су посетили ученици од петог до осмог разреда са библиотекарком Сњежаном 
Леканић, наставницима српског језика Маријом Анђелић и Олгом Крстић и наставницом 
физичког васпитања Весном Илић.  
 

На Сајму књига смо провели три сата 
обилазећи штандове издавачких кућа, 
упознавајући се са новим издањима и 
насловима. Имали смо прилике да 
уживамо у највећој манифестацији у 
част књиге и књижевности, 
проширујући своје  видике и знања. На 
овај начин негујемо љубав према  
српском  језик у и писаној речи. Надамо 
се да ће се ова традиција наставити, а 
ми прилажемо неколико фотографија у 
намери да докуметујемо добро 
расположење које нас је пратило током 
дана. 

            Ученици шестог разреда 
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 Одлазак у Степин гај 

Ученици нашег одељења провели су 
пријатно поподне у Степином лугу, 
надомак Великог Мокрг Луга. На другачији 
начин смо са нашом разредном Маријом 
Анђелић  одржали час одељењског 
старешине и бавили се рекреацијом у 
природи како бисмо показали у чему смо 
све вешти и како бисмо уживали у чарима 
природе у пролеће.  
                                   Ученици одељења 5/1 

 

 

         Како бисмо 
лакше научили 
стилске фигуре 
направила сам пано 
за нашу учионицу. То 
је кратак преглед и 
подсетник на стилске 
фигуре које смо учили 
у петом разреду.  

          Надам се да ће 
и вама ово сликовито 
представљање 
помоћи да лако и брзо 
запамтите стилске 
фигуре! 

            Ученици 5/1  
                                           Подсетимо се правила која треба 

               Маша Ристић 5/1 
                                                                                                   да поштујемо у својим учионицама!

 

Посета КIDS FEST-у 

   Ученици 4/1 и 5/1 са одељењским 
старешинама су посетили 13. дечији 
фестивал филма КIDS FEST.  Пројекција 
филма ,,Дневник Шоњавка: Дуго путовање“ 
у Таквуду одржана је 7.11.2017. године а 
филм је гледало 21 ученик из одељења 5/1 
и одељењски старешина Марија Анђелић. 
Циљ је био остваривање сарадње са 
организацијом 13. КIDS FEST-а, праћење 
актуелних културних дешавања, учење 
кроз забаву, неговање другарства. 

И ученици 4/1 и учитељица Душица Крстић 
су посетили су гледали пројекцију филма 
,,О совама и мишевима“ у Таквуду. Овом 
приликом су ученици употпунили своја 
знања из Природе и друштва (биологија, 
географија), развијали другарство и 
поверење. 

Марија Анђелић, наставник српског језика 
Душица Крстић, учитељица 



9 
 

Посета позоришту УК ,,Вук Стефановић Караџић“ 

 

У оквиру 14. позоришног фестивала 
,,Позориште Звездариште“, ученици 1/1 , 
1/2 и 4/2 са својим учитељицама су у 
организацији Градске општине Звездара и 
дечијег савеза 22.11.2017. године били и 
УК ,,Вук Стефановић Караџић“ и гледали 
представу ,,Сњежана и седам патуљака“, у 
извођењу Градског позоришта из 

Подгорице. И овом приликом, 
драматизацијом и колажом неколико 
дечијих бајки, ученици су се поново, на 
један другачији и модеран начин, дружили 
са јунацима и ликовима из света бајки које 
су читали. Сви ученици су били веома 
задовољни одгледаном представом и са 
собом су понели веома лепе емоције.

Угледни часови 
 

          У току школске 2017/2018. године одржано је 10 угледних часова.  Наставници и 
ученици су се потрудили да своје креативне идеје, савремене методе и обилке рада примене 
на овим часовима.  
Угледни час „Пипи упознаје нове пријатеље“, Астрид Линдгрен, одржан 30.11.2017. године у 
одељењу 3/2. Циљ часа је био да се ученици кроз књижевно дело ,,Пипи Дуга Чарапа“ 
оспособе и за друге видове медијске писмености. То је остварено кроз гледање цртаног 
филма, играњем књижевног дела по улогама, додеелом Оскара за најбоље одигран 
перформанс. Специфичност овог часа је била што су ученици могли да постављају питања 
главном лику, Пипи, у улози учитељице Милунке Јовић. 
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Угледни час из географије одржан у 6.6.2018. године је у одељењу 7/1. Наставна јединица је 
Откривање Америке. Час је осмишљен и реализован као луткарска представа. Осим 
корелације са историјом, биологијом, информатиком и српским језиком остварена је 
међупредметна сардања јер су ученици на часовима 
ликовне културе израђивали лутке и сценографију,а 
ученици су припремили и Power point презентацију која је 
употпунила час. Утисци ученика 7/1, предметног 
наставника али и наставника који су присуствовали 
Угледном часу су веома похвални. Предлог је да се ова 
луткарска представа понови као кратка приредба за 
ученике 4. разреда, будуће ученике 5. разреда. Циљ је 
да им се на креативан и интересантан начин представи 
предметна настава, пре свега географија како би им 
прелазак са разредне на предметну наставу буде што 
мање стресан.  

 

Ђачка песничка сусретања 

          Ђачка песничка сусретања су традиционални програм који 
Пријатељи деце Звездаре реализују у сарадњи са Библиотеком „Вук 
Караџић.  
Циљ ове манифестације је развијање љубави према поезији и писаној 
речи . 
На финалном сусрету 1. децембра 2017. године,  од 25  школских 
победника, за сваку категорију жири је доделио неколико награда. У 
конкуренцији млађих узраста, Ученица 4/2, Дариа Живаљевић, 
песмом Новембар освојила је трећу награду, а ученица осмог 
разреда Богдана Новаковић песмом Трен као вечност освојила 2.  
место. Ученике је на такмичење водила учитељица Габријела Гаврић. 
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Дан људских права 

Десетог  децембра 2017. године на 
часу Грађанског васпитања обележен 
је Међународни дан људских права. На 
часу су ученици говорили о важности 
обележавања Дана људских права и 
наводили примере из свакодневног 
живота којима се крше људска права. 
Критичко размишљање ученика о овој 
теми показало је да се развијају у 
хумане и толерантне чланове нашег 
друштва.   

 
Пано о људским правима су урадили ученици 5/1 са наставницом Грађанског васпитања 
Јасмином Ковачевић. 
 
 

Литерарни дан о саосећању 

 

          Актив наставника српског језика организовао у сарадњи са псохологом школе 27. 12. 
2017. године литерарни дан о саосећању, са циљем промовисања лепог писања и емпатије у 
међуљудским односима.  Најуспешнији радови су похваљени, а одломци прочитани. Веома 
смо поносни на своје ученике који су на веома зрео и озбиљан начин приступили теми. 
 

 

 

 

 

 

 

Обавезни смо и кад нам је најтеже 
да поступамо човечно 

 
Кад нисмо јаки желимо да нас остали 
оставе на миру. Тад је најтеже остати 
човек. Постоје ипак људи који ће, ма 
колико да им је тешко, увек помоћи 
другима, који ће бити у стању да ураде 
све за добробит других и поступити 
човечно. У сваком тренутку морамо 
помагати једни другима и поступати 

човечно. 
Ана Батаковић 

Када би се сви држали у љубави 
и ова земља би била рај 

 
Понекад бих волео да је живот као на филмуЧ 
зелени травњаци, топле куће и мноого људи 
којима ништа не фали и који су срећни и сви се 
воле. Живот није филм.  
Живот није лак. Људи умиру, остају без свега, 
живе са тешким мислима. Вредни рад и мучење 
не доводе до циља. Када бисмо бар помагали 
једни  
другима, било би другачије.  

 

Бојан Вељовић 
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Новогодишњи вашар 

 

          Ученици од петог до осмог 
разреда, чланови моделарске секције, 
учествовали су у припремама за 
новогодишње празнике и Божић. Са 
неколико креативних идеја које су 
спровели у дело, ученици су показали 
своје вештине и умеће.  
          Направили су камин који 
је  постављен у предворје школе и 
који је био декорација за     
Новогодишњи вашар и новогодишње 
и божићне празнике. Такође, 
моделарска секција је правила и 

накит за школску јелку од рециклираног материјала.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Чувајмо се нељуди, али се још више чувајмо да ми не постанемо нељуди“ 

Данас можеш бити високообразован, али то не значи да ћеш имати добар посао и углед. У животу често 
боље прођу они који нису добронамерни. Данас многи глуме. Али не у филмовима, већ у стварном 
животу, преваре те на одглумљену доброту да би стигли до свог циља. Кад у томе успеју, забораве те као 
да ниси ни постојао. Тебе то заболи, а њих нимало. Ипак такве људе не зовемо људима, већ нељудима, а 
нажалост има их све више.  
Данас човек не зна да ли треба да буде добар или зао да би успео у животу. На то питање још увек не 
знам одговор, али се надам да нећу бити принуђена да постанем једна од њих. 

Сташа Крагуљ 

 

Мало маште и љубави и 
Божићна чаролија може 

да се деси! 
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Пливање за Часни крст 
 
           У јануару 2018. године је одржана 
општинска манифестација на којој су ученици 
пливали за Часни крст.  
Ученик Страхиња Радоњић 4/3 је освојио 1. 
место а ученица Милица Илић 3/2 заузела је 2. 
место. 
 

Милица Илић и Страхиња Радоњић 
 
 
 

Предавање о Његошу 
          Актив наставника српског језика (Јелена 
Игњатовић - Живић, Марија Анђелић и Олга 
Крстић) одржао је предавање о Петру Петровићу 
Његошу и његовом утицају на српску културу, 
историју и писменост 26. 1. 2018. године. 

                                                                                                      
                                                                                  
                                          Детаљ са предавања о Његошу 

 

Свети Сава – школска слава 
 

Ученици 3/1 и 4/1,4/2, и 4/3 су припремили програм поводом 
обележавања Светог Саве школске славе. Програм је садржао колаж 
текстова, песама, игара и драматизација о животу и делу Светог Саве, 
комплетирана пригодним костимима и сценографијом, који су 
допринели утиску. Ученици су са лакоћом и великим задовољством, а 
на одушевљење публике, извели комплетан програм без проблема, уз 
максималну подршку учитељица, са којима су програм и припремили.  
   Павле Новаковић 8/2                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Детаљи са 
светосавске академије 
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Ученици старијих разреда су на 
часу историје припремили пано о 
српској архитектуру средњег века 
који је био изложен у холу. А 
ученици 8. разреда су за час 
биологије израдили пано о 
биљкама које су коришћене у 
време Светог Саве.  

 

 
 
 

Панои у холу школе који су припремили ученици 
 
Свечану атмосферу у школи је употпунила је изложба уметничких слика наших ученика 
Катарине Младеновић 4/1 и Павла Новаковића 8/2. Тиме је школа, на овај свечани дан, 
пружила подршку талентованим ученицима да своје радове изложе у холу школе и да их 
виде ученици, њихови родитељи и гости који су присуствовали свечаној академији. Изложба 
уметничких слика је била веома  запажена и посећена. 

Уметничка слика                          Уметничка слика 
Катарине Младеновић 4/1           Павла Новаковића 8/2 
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Ноћ читања хорор прича 

 
Актив наставника српског језика организовао је 
2. Фебруара 2018. године, у касном вечерњем 
термину Ноћ читања хорор прича.  
Под светлошћу свећа  читали смо приче Едгара 
Алана Поа. 

 
 

                                                             

 Ускршњи вашар 

Ученици од првог до четвртог разреда са учитељицама, организовали су Ускршњи вашар. У 
припремама за Ускршњи вашар укљућени су били и родитељи. Много креативних идеја је 
спроведено у дело па су ученици су показали своје вештине и умеће. 
Организована је и продајна изложба, која је била веома посећена. Новац који су ученици 
зарадили продајом својих рукотворина, подељен је одељењским заједницама, а они су се 
између себе договорили на шта ће бити утрошен. И родитељи и ученици су били 
презадовољни организацијом и реализацијом ове акције. 
Припреме за Ускршњи вашар, рад у групама. 

 

Припреме за Ускршњи вашар, рад у групама 

 

 

 

 

Креативни ученички радови за Ускршњи вашар  
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Сајам образовања у организацији Градске општине Звездара 

У просторијама Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија дана 27. 
марта 2018. године одржан је Сајам образовања за ученике основних школа са Општине 
Звездара. Сајам су посетили ученици 8. разреда, чланови Ученичког парламента и 
Вршњачког тима наше школе заједно са психологом Миленом Тарбук и педагогом Јасмином 
Ковачевић. На сајму је представљено више од 20 средњих стручних школа и гимназија. Свака 
школа је имала свој штанд који је био опремљен флајерима, фотографијама, презентацијама. 
Профсори и ученици су несебично давали све информацијије основцима заинтересованим за 
њихове школе. На појединим штандовима ученици наше школе су, на опште изненађење и 
одушевљење, имали прилику да им средњошколци демонстрирају знања и вештине које су 
стекли школовањем у средњој школи. Сајам је у потпуности испунио циљ, као и очекивања 
наших ученика. 

Јасмина Ковачевић, педагог 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Фотографије са Сајма образовања у Високој пословној школи струковних студија 

Сајам образовања на Београдском сајму 
 
          И ове школске године, у духу завршетка основног образовања, наши ученици осмог 
разреда су 12. априла 2018. године посетили, сада већ традиционални, IV Сајам средњих 
стручних и уметничких школа на Београдском сајму. Свака школа се представила на свом 
штанду са разним презентацијама, флајерима, ученичким радовима, занимљивим пројектима 
и перформансима. 
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Добили смо корисне информције и уживали у лепом дружењу. 
Ученике су пратиле одељењске старешине и заинтересовани 
наставници и родитељи. 
На сајму смо срели и бивше ученике наше школе који су сада 
представљали своје средње школе будућим средњошколцима. 

                                          

               

 

Дружење са песникињом 

Наша школа је имала ту част да нас 
посети Виолета Бабић, савремени писац. Провела је, надамо се, са 
нама једно лепо преподне. Од ње смо сазнали много поучних савета, 
посебно везаних за правилну употребу језичких израза и речи у 

нашем српском језику. Прво нам се представила рекавши да је рођена 1953. године у 
Београду, да је по вокацији професор српског језика, да је радила као професор, али  и као 
лексикограф на великом пројекту стварања речника САНУ у оквиру Института за Срспки језик 
и да је и лектор. Упознала нас је са својим књигама детаљно представљајући сваку, са нама 
се сликала, делила аутограме и потписивала књиге.  
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Подсетила нас је да се правилно каже бициклом а  не са бициклом (инструментал средства), 
штриклирати а не штиклирати и говорила нам је о тешкој ситуацији у којој се налази наш 
матерњи језик и како се морамо борити за њега тако што ћемо пре свега правилно говорити. 
Скренула нам је пажњу да нам у томе поред стандардних речника, правописа и приручника 

могу помоћи и њене чувене „Језичке цртице“ које су већ штампане у великим тиражима у три 
издања. Било нам је пријатно и много смо тога научили. Надамо се да ће нам Виолета Бабић 
опет доћи у посету да провери како примењујемо оно што читамо у њеним књигама. 

 

Маша Анђелковић 5/1 

Саобраћајна секција 

 

          Доласком лепих и 
сунчаних дана, ученици 
саобраћајне секције су изнели 
полигон за вежбање. Ђаци су 
вредно радили, учили тестове 
и вежбали разне вештине у 
вожњи бицикла. Саобраћајна 
секција омогућава ученицима 
боље разумевање свих 
учесника у саобраћају. 
Посебно смо се бавили 
правилима и обавезама које 
пешаци имају у саобраћају и 
како се одвија саобраћај из 
перспективе возача и на које све незгоде наилазе и други учесници у саобраћају. Треба 
нагласити да практична знања која ђаци сада усвоје, у будућности ће им бити од помоћи  при 
полагању тестова за возачки испит. Марљиво су савладавали препреке, учили како са изведу 
„осмицу“ а да не поруше ни један чуњ, вежбали су пролазак кроз слалом носећи лоптицу у 
руци и друге вештине на које нисмо навикли приликом обичне вожње бицикла. 
Дивно је било проводити дане на сунцу , на отвореном, испред школе. Било је такође дивно 
гледати ђаке како  напредују, и при томе им је телефон служио само за пуштање музике и 
опуштање. 

                               Бранкица Димић, наставник технике и технолигије 
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Ребусијада 
 

          Наставница Српског језика је пред ученике петог разреда поставила један занимљив 
изазов: направити ребус чије ће решење бити граматички или књижевни  појам.  
          Иако нам је деловало тешко, чим смо почели да правимо ребусе, схватили смо то као 
игру и уживали у такмичењу ко ће направити бољи, интересантнији и тежи ребус. Наше идеје 
су пред вама, а ви покушајте да их решите или чак покушајте и сами да направите слично!            
                                                                 Ивона Аћимовић 5/2 

 

 
 
 
 
 

 
Шта знаш о Црвеном крсту 

 
         Дана 21.4.2018. године  осам  ученика  
четвртог  разреда  учествовало је на 
општинском такмичењу Црвеног крста из 
области „Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви?“. Ђаци су 
били  задовољни организацијом такмичења  
и заузели су  4. место.  
           
Основни циљ ове активности Црвеног крста 
је ширење знања о овој организацији 
,добровољном давалаштву крви, као и 
развитак хуманих вредности  код 
најмлађих.  
Ово такмичење представља један од  
начина да  велики број деце научи основне 
ствари о историјату организације  Црвеног 
крста и давалаштву крви. 
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Дан планете Земље 
 

У школи је обележен Дан 
планете земље. Циљ је био развијање 
еколошке свести ученика и указивање 
на опасности које прете животу на 
Земљи. 

Ученици су на часовима 
биологијe, георафије и грађанског 
васпитања говорили о важности 
обележавања Дана планете Земље. 
Упознали су се са појмовима: глобално 
загревање, озонске рупе, ефекат 
стаклене баште, киселе кише, 
обновљиви и необновљиви извори 
енергије и енергетска ефикасност. Ученици су постављали питања наставници о томе како 
треба да изгледа незагађена животна средина и дискутовали како човек утиче на загађење 
природе. Наводили су примере из свакодневног живота и понашања људи: бацање отпадака 
на улици, небрига о штедњи електричне енергије или воде, превише трошења фосилних 
горива и слично. Ученици су схватили да је свако од нас одговоран за будућност наше 
планете.  

Своје виђење важности очувања планете Земље ученици нижих разреда су насликали 
на часу ликовне културе. Од одабраних радова направљен је пано који постављен у холу 
школе.  
 

 
 

Ученички парламент и Вршњачки тим 
 
 

          У петак 11. маја 2018. године је организована посета биоскопу у тржном центру Ушће. 
Реализовали су је чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима са координаторима. 
Гледали смо филм по нашем избору ,,Изван граница реалности“.  Допао нам се. Баш смо се 

лепо дружили после 
пројекције филма у шетњи по 
тржном центру и у том делу 
Новог Београда. Пре 
поласака смо се сликали код 
наша три дрвета, које смо 
посадили ове године за 
педесет година постојања 
наше школе. И они лепо 
напредују и расту као и ми. 
Радимо, дружимо се и 
уживамо.                                                     
                   Снежана Леканић,  

                        библиотекар 
 
 

Чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима 
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ДИСОВА МАЛА ГАЛЕРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даница Алексић 8/2 

 

 

        Мојсевић Александра 7/2 

Николина Лакић 8/1 

 

 

Теодора Богдановић 6/2                                                                                                                     

            Маша Ристић 5/1                                                                   

Тамара Зафировић 7/3    
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Драгана Баџа 8/2  
 
 

 
 
                   

Драгана Баџа 8/2 
 
               
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Наталија Миленковић 8/2 
 

                                 Ћирић Љиљана 6/1 
 
 

 

 

 

 

 

Сара Минић 5/3                    Маша Анђелковић 5/1 



23 
 

ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ – ДАН ШКОЛЕ 

          Традија школе је настављена и ове године, обележавањем Дисовог пролећа и Дана 
школе у месецу мају. Овогодишње Дисово пролеће реализовано је у периоду од 21. маја  до 
25. маја 2018. године, када је изведена свечана академија за Дан школе. 

Првог дана обележавања Дисовог пролећа организован је квиз знања из Енглеског језика. 
Ученици су се такмичили у показивању знања и вештина везаним за енглески језик: 
одговарали су на питања везана за градиво са часова, плесали уз песме са енглеског 
подручја, причали шале и водили дијалог, као и певали на енглеском језику. Сва три 
одељења су показала висок ниво знања, такмичарски дух и жељу за победом. Најбоље је 
било одељење 5/2 по жирију, који су чинили ученици осмог разреда. Похвале за ученике 
осмог разреда, који су били и водитељи и већ поменути жири. Атмосфера је била веома 
позитивна, пријатна и подстицајна, ученици су схватили да се знање језика може применити у 
различитим областима – остварена корелација из више предмета. 

Другог дана је био квиз знања из Математике. Ученици су били веома марљиви и пажљиви на 
квизу. Похвале за веома занимљива питања које је у одличној презентацији припремила 
наставница Математике. Најбоље и најбрже су решили задатке ученици 5/1 који су и 
победили. Честитке за показано знање и за посвећеност такмичењу и одржавању позитивне 
атмосфере за време такмичења. 

Квиз знања из драме и Вешто перо организовано је трећег дана. Квиз из знања драме је 
допринело дружењу, остваривању блискости између ученика, бољој сарадњи и стицању 
поверења једни код других. Ученици су били веома културни, савесни и одговорни, послушни, 
сарадљиви. Ученици млађих разреда су били увод у такмичење, веома су одговорно и 
занимљиво приступили глуми и извели по један комад за похвалу. Посебне похвале за 
ученике 5/2 који су били изванредни у глуми, показали су огроман таленат и схватили да 
слогом и радом могу постићи значајан успех. 

Ученици од 5. до 8. разреда су се такмичили се за награду Вешто перо. У свечаној сали 
школе, изражајно су читали одломке из својих литерарних радова, који су оцењени највишим 
оценама. Пријатна и топла атмосфера је обележила је ову манифестацију у којој су ученици 
разменили своје утиске и дружили се. 

Четвртог дана одржано је предавање наставника српског језика и ученика старијих разреда о 
Растку и Надежди Петровић. Ученици су на веома занимљив начин сазнали детаље из 
живота и рада ове две значајне личности за српску прошлост и културу. 

Приредба за Дан школе 

Свечана и озбиљна академија 
поводом обележавања 150 
година од оснивања Народног 
позоришта. Ученици су веома 
озбиљно приступили раду и 
показали висок ниво 
одговорности и посвећености. 
Публика се упознала са 
хронологијом настанка и 
постојања Народног позоришта и 
при томе су ученици наше школе 
показали разна умећа, вештине и 
знања.   
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У суботу, 26. маја 2018. године је одржан спортско-
хуманитарни дан – Play day. Идеја о хуманитарном 
турниру је потекла од родитеља одељења 2/2 и 2/3, 
Митић Љиљане и Анђеловић Јасмине, како би се помогло 
болесној девојчици Маши А. из ОШ ,,М.Ђ. Милићевић“.  
Организоване су игре на којима су учествовали ученици, наставници и родитељи наше 
школе.  Котизација за учешће на турниру је била уплатница за помоћ Машиној породици. 
Велику подршку и помоћ у реализацији ове дивне идеје дала је ГО Звездара, Теквондо клуб 
Милоша Петковића и извиђачки одред ,,М.М.Луне“.  
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Интересовање ученика, наставника и родитеља 
је било велико. Овакви видови активности код 

ученика развијају свест о сарадњи, фер-плеју, емаптији, солидарности али и развијају 
социјализацију, толеранцију и низ других позитивних вредности код деце, тако да је акција у 
потпуности успела. Помогли смо болесној другарици а ученици су се лепо забављали и много 
тога научили. 

 

 

ЈДП представа „Тартиф“ 
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Ученици одељења 5/2 су као награду за освојено прво место на квизу у драматизацији 
књ.дела Д. Радовића „Капетан Џон Пиплфокс“ 7.јуна 2018. године са својом разредном и 
наставницом Српског језика посетили Југословенско драмско позориште и гледали представу 
„Тартиф“ у режији чувеног Егона Савина. Имали су прилике да упознају и виде како глуме 
познати и признати српски глумци великани попут Драгана Мићановића, Слободе Мићаловић 
и других. 

 

„Свет из доба јуре – уништено краљевство“ 

Ученици одељења 5/1 су у петак 8.јуна после часова са разредном отишли у синеплекс 
биоскоп на пројекцију филма „Свет из доба јуре – уништено краљевство“. Ученицима је било 
веома забавно и незаборавно! Овај филм је, свакако, за препоруку како деци тако и 
одраслима! Веома динамичан, занимљив, у 3Д пројекцији узбудљив веома јасно и сликовито 
дочарава време диносауруса. Научили смо много о томе колико је важно бити физички 
спреман за разне непредвидиве изазове, колико је важно бити вербално јак, како треба бити 
опрезан при процењивању особа из околине; подсетили смо се разних области из Историје, 
Биологије, Физичког васпитања итд. Пре свега се потврдила она народна: Не судите о књизи 
по корицама. 
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Посета Ботаничкој башти Јевремовац 

 

Поводом обележавања Светког дана биодиверзитета, у 
петак, 8. јуна 2018., најбоље ученике петог разреда у посету 
ботаничкој башти “Јевремовац” водиле су наставница 
биологије Мирјана Георгијев, географије Данијела 
Младеновић и одељењски старешина Душица Стевановић. 
Ученици су могли да виде биљке о којима су целе ове 
школске године учили на часовима биологије. Неке су већ 
видели и препознали, али неке су, за њих, биле право 
откровење. 
Видели су и чули, од стручног водича, много тога о флори 
која није заступљена у Србији нити на нашем континенту.  
Део Баште је под условима тропских кишних шума, те тамо 
расту банане, ананас .. и многе друге биљке са подручја 
Средње Америке. Незаобилазна су била питања о Амазону. 

 
У делу Баште прилагођеном 
животу у пустињама ученици 
су чули и видели доста тога о 
кактусима и неким другим 
врстама које насељавају 
пустиње. Велико 
интересовање ученика је изазвао Јапански врт – урађен по угледу на вртове у Јапану. 
Ученици су постављали многобројна питања, на која им је стручни водич, задовољан 
заинтересованошћу ученика, врло радо одговарала. 
По завршетку обилска Ботаничке баште, питали смо их за утиске, и заиста су били 
импресионирани оним што су видели и чули. 

 

ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ 

Мењајући себе – мењаш свет  

Пројекат у области унапређења 
безбедности ученика „Мењајући себе 
– мењаш свет“ реализoван је у 
одељењима од 4. до 8. разреда у циљу 
подизања вести, знања и вештина 
ученика у вези са заштитом од 
злоупотребе психоактивних супстанци. 
Пројекат је финансирала Општина 
Звездара. 
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У периоду од октобра до децембра 
2017. у 15 одељења је, на часу 
одељењског старешине, изведена 
серија од 5 радионица из програма 
„Вештине за адолесценцију“: 

 
1. „Троножац самопоуздања“ чији 
је циљ био да ученици науче шта је 
самопоуздање и како оно може да се 
унапреди; 
2. „Унапређење односа са 
вршњацима“, чији је циљ био да се 
истражи пријатељство и нађу 
особине узорног пријатеља; 
 3. „Размишљање о утицајима“- 
циљ је био да се испитају утицаји и 
притисци који утичу на изборе 
младих; 
4. „Испитујемо утицај да 
користимо дроге“;- разматрање 
начина да се заузмемо за себе и да се одупремо притиску да користимо дрогу; 
5. „Како да се супротставимо притиску да користимо дроге“- демонстрација употребе 
вештина асертивности приликом одбијања дроге. 
           
          У сарадњи са Црвеним Крстом Звездара реализовано је предавање „Програм за 
превенцију наркоманије“ за ученике 7. разреда. Евалуацијом реализованих активности 
утврђено је да је дошло до унапређења знања и вештина код ученика у области заштите од 
злоупотребе психоактивних супстанци, као и до унапређења односа у вршњачкој групи. 
Ученици су веома позитивно реаговали на активности и задатке у радионицама. Упућени су у 
опасности и изазов еадолесценције и на то  да треба да граде свој идентитет, став и 
вршњачку мрежу. Од испитаних 192 ученика из 10 одељења 86% сматра да су ове теме за 
њих важне. Као најзанимљивију, ученици доживљавају 1. Радионицу о унапређењу 
самопоуздања (35% ученика), а затим 4. која се бави разматрањем начина да се одупремо 
притиску да користимо психоактивне супстанце (22% ученика); 25% ученика садржај 
радионица оцењује као знање које је за њих ново и поучно, док 66% ученика каже да је нешто 
о томе већ знало, па им је понешто ново. Већина ученика наводи да ће применити стечена 
знања (79% ученика).  
 
По процени одељењских старешина није било потешкоћа приликом реализације радионица. 
Одељењске старешине, као и ученици радионице сматрају веома корисним и задовољни су 
партиципацијом ученика. 
Резултате пројекта је координатор, психолог представила у Општини Звездара на састанку на 
коме су представљењни сви пројекти у области унапређења безбедности. Наш пројекат је 
био запажен и похваљен, па ћемо се и убудуће трудити да се бавимо значајним темама за 
унапређење безбедности у школском окружењу.  
 
У сарадњи са Општином Звездара у наредној школској години  бавићемо се развојем 
толеранције међу ученицима у оквиру новог  пројеката „Хармонија различитости“. 

 
Милена Тарбук, психолог 
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МАШТАМ И ПИШЕМ 

                                                 Описаћу наставницу 

 
 Она је веома драга и блага особа. Част ми је да пишем о њој, о наставници Биологије 
Смарагди Цицмил. Сматрам да она треба да буде и да је узор свим наставницима. 
 Од самог представљања и од првог часа Биологије у петом разреду, увек је насмејана 
и ведра, својим топлим осмехом осветљава нашу учионицу и очарава сваки наш школски 
дан. Ведра, расположена, увек пуна вредних и корисних савета предаје нам озбиљне лекције 
уз шалу. Има седе власи, правилне црте лица, благи али кад треба, ипак и  строг поглед. 
Тако сам се  ја једнога дана, добивши четворку из Историје, веома растужила и разочарала. 
Наставница Смарагда ми је тихо пришла и ауторитативно објаснила да не треба да се  
осећам тако због оцене, већ да размишљам како да учим и како да је поправим. Сигурност 
коју ми је улила дала ми је крила да лако савладавам лекције. Посебно из Биологије, јер 
начин на који она преноси знање је веома једноставан и леп. Воли да практикује, она је пет 
особа у једној, а као прво нама ученицима је мајка, бака, тренер, психолог и биолог. Њена 
врлина, коју ја највише ценим, јесте  умиљатост и то што сузе са дечјих лица претвара у 
осмехе на лицу. Све што она ради је нежно и стрпљиво. Спонтана и блага, увек пронађе 
начин да нас заинтересује за свој предмет. На њеним часовима никада није досадно, јер је 
спремна да нам увек дочара градиво. Жао ми је што знам да ће ускоро у пензију и што нашем 
одељењу неће више предавати. 
 Наставнике треба чувати као што и они чувају нас и треба памтити те племените 
људе, јер су нам усадили многа знања. Ја ћу свакако увек памтити моју наставницу Биологије  
Смарагду Цицмил. 

Јована Величковић 5/3 
 

ИНТЕРВЈУ са Смарагдом Цицмил, наставницом биологије 

     На крају ове школске године, после 20 
година рада у нашој школи, у заслужену пензију 
одлази наша драга наставница Смарагда 
Цицмил. Позната у школи као стручна, савесна 
и одговорна особа, која је свој наставнички 
посао обављала са великим уживањем и 
ентузијазмом.  
     На крају њеног радног века, одлучили смо да 
с њом обавимо интервју, да чујемо још неки 
савет, мада знамо да нас она неће заборавити 
и да ће бити увек ту за нас, кад год нам буде 
била потребна њена помоћ и лепа реч. 

 Шта Вас је навело да радите у 
просвети као наставница Биологије? 

 У својој основној школи и у гимназији имала сам увек одличне професоре и то ме је 
навело да будем наставница Биологије. Као дете сам замишљала да сам професор и често 
цртала и писала по табли и „предавала“ као професор.  

 Колико година радите у школи? 

У нашој школи сам о 1997. године,  а пре тога сам радила у Босни од 1977.године. 

 Које су врлине, а које мане Вашег позива? 
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Пошто волим да радим са децом, сматрам врлином овог позива то што се упознају деца 
различитог карактера. А што се мана тиче, у последње време све више их има због данашњег 
закона. 

 Да ли је раније било лакше радити са децом него данас? 

Много лакше. Била је већа дисциплина деце, поштовали су се наставници и могло се од деце 
захтевати много више да уче и раде него што је то случај данас. 

 Знате ли колико сте генерација извели? Кога памтите и по чему? 

Око пет генерација. Било је више добрих генерација. Да не бих некога увредила, не бих 
издвајала генерације. Рећи ћу имена ученика које памтим: Ана Јоноски, Наташа Илић, Петар 
Ивковић, Марија Карличић, Марија Биочанин, Милена Манџуковић, Снежана Миленковић... 
Било је много успеха, посебно на такмичењима, не могу то ни да набројим и ти ученици се 
такође памте, сви су освајали једно од прва три места на општинским и градским такмичења. 
Ипак и да наведем неке: Марина Николић, Валентина Томасовић, Јасмина Фијуљанин, 
Анђелка Илић, Ана Ћирић, Александра Петковић, Данијела Бурило, Марија Ковачевић, Ана 
Ковачевић, Милан Стаменковић, Наташа Димић, Светлана Јовановић, Јелена Ивковић, 
Александра Савчић, Андријана Јовановић, Виолета Томић, Соња Сретковић, Марија 
Китановић, Анђела Грујић, Ивана Величковић, Драган Маринковић, Никола Ристић, Тијана 
Дурковић, Вукашин Милошевић, Марија Стевановић, Теодора Богдановић,  и садашње 
школске генерације: Даница Алексић, Немања Ћирић, Катарина Богдановић, Мина Чедић, 
Зоран Стаменовић.  На све њих сам посебно поносна.  

 Да се нисте одлучили за овај позив, чиме бисте се бавили? 

Била бих лекар. То је хуман позив и на мојим часовима многи ученици ми траже савете, а ја 
им помажем. Код неких ученика приметим здравствене проблеме и родитељи ми се касније 
захваљују. 

 Ускоро одлазите у пензију. Шта бисте поручили деци, а шта колегама? 

Деци бих поручила да више и пажљивије слушају на часовима, а да мање користе мобилне 
телефоне. А колегама да имају више разумевања за дечје несташлуке. 

 Реците нам нешто за крај. 

Желим да кажем да ће ми недостајати овај рад са децом, као и разговори са колегама и 
особљем. Сматрам да сам себе и своје срце унела у овај рад. 

Разговор водиле: Неда Стојановски, Јована Кривокућа, Нина Ивановић, ученице 7/1 
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Описаћу наставника 

 
 Улазим ја у школу и чујем као да грми! Знам да није олуја, јер је напољу сунчано, 
такође знам да није ни Зевс, грчки бог  господар,  јер нисмо у Старој Грчкој. Онда схватам да 
грмљавина долази из сале за физичко и да то може само да буде мој омиљени наставник 
Милош, наставник Физичког васпитања.  
 Наставник је крупан човек широких рамена. Глава му изгледа као рукометашка лопта, 
а када се наљути, скоро па да му не изађе ватра из уста, као код малопре споменутог Зевса. 
Једном се тако наљутио на групу ученика нашег одељења, те смо сви морали да трчимо шест 
кругова. Сматрао сам да кажњава због других и нас недужне, па сам био бесан. Међутим, 
када сам на неком од наредних часова ја био причалица, опет смо сви морали да трчимо 
„почасне“ кругове. И тако сам схватио да нас наставник, у ствари, учи да будемо сложни  и да 
нас као одељење награђује или кажњава. Често се шали и тако лако упамтимо вежбе. Сви 
сад знамо шта је то спетни став, јер је наставник тада скренуо пажњу да не раширимо ноге 
као Чарли Чаплин, већ да урадимо онако како нам наставник показује. Једино што се тад 
чуло у сали за физичко био је весео смех ученика. 
 Већ дуго идем на часове код наставника Милоша и схватио сам да су ми старији ђаци 
погрешно описивали наставника како би ме само уплашили као најмлађег  ђака петака у овој 
„старијој“ смени. Наставник не виче само, већ се и шали, похваљује нас, бодри нас, подстиче 
нас и што је најважније учи нас животу. Он је добар, племенит, паметан, спреман да нас 
научи дисциплини. Допада ми се и ја му се дивим.   

                                                                                                                   Зоран Стаменовић 5/3 
 
                                                                                                          
Мој деда 
  
Да видите само какав је мој деда! 
 
Погурен је мало и брада му је седа, 
наочаре носи и кроз њих ме мило гледа, 
коса му је мека као плишани меда, 
само је ја чешљам, а другоме не да. 
 
Много га ја волим, јер и лепо приповеда, 
пуна је авантура његова беседа. 
Ал' и мене много воли деда, 
у његовим очима ја сам свега вредна. 
 
Ипак, призначу да би било реда:                                                    Немања Милосављевић 8/3 
да ово напишем, помогао ми је баш деда. 
 
                                    Маша Анђелковић 5/1 

Трен као вечност 
 

Трен, секунд  вечности, 
Вечност, трен  секунде, 

                Секунд, трен вечности, 
                Трен, вечна  секунда. 

                                                                  
Богдана  Новаковић  8/3 

 
Немања Стојановић 8/3 
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Школа 
 
Та зграда није као што сви мисле: 
свако у њој нема мисли исте. 
Школа нас  свему научи, 
мада зна да нас понекад и намучи. 
 
Зато брже књиге у руке  
да после не буде муке! 
Нека свако стекне знање, 
јер је то кључ  за самопоуздање. 
 
Ах, баш оцене најчешће брину, 
иако немају свима исту тежину 
Неко стално ту бригу брине,                                                   Андријана Андрашевић 5/1 
док је неко одмах са грбаче скине. 
 
Петице, двојке и остале вајне цифре не муче, 
њихов задатак је да нас добром науче: 
будимо добри људи, никад не одустајмо, 
гледајмо напред и не посустајмо! 
                               
                               Марија Николић 5/1 
 
                                                                                                     
      Песма о мом деди 
 
     Дека мој мајстор је прави, 
     све поправља као у шали.  
     Поправља и поправља ствари по цео дан, 
     из гараже он не излази док не прође дан. 
 
     Мој дека је исто спавалица права, 
     Док неку други ради, он понекад спава. 
     Могао би да спава цео дан, 
     али му посао у гаражи не да сан. 
 
     А кад приче на ред дођу, 
     Ја у реду прва станем. 
     Прича ми приче занимљиве 
 
     све док у миран сан ја не упаднем. 
 
     Највише на свету деку волим ја! 
     ... јер, он као да је књига: 
     све одговоре на питања зна! Ана Јовановић 8/1 
 
                              Данијела Васић 5/3                                      
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Нова година 
 
Велике снежне звезде 
низ шарене пруге брзо језде.  
Са собом носе радост, 
бришу сву тугу, сузе и жалост. 
 
Ускоро нам стиже један стари дека, 
радује му се чак и мој зека. 
Он носи поклоне за сву децу, 
ја сам наручио шареног друга Нецу. 
 
Са њим нам стиже година Нова, 
дочекаћу је уз смех мојих другова. 
Нек' сви буду срећи и здрави 
и да се другарство никад не заборави. 
                                                                                                       
Драгана Баџа 8/2 
Андреја Маринковић 5/1 
 
Моја бака 
 
Када грми, када сева,  
кад се плаче, кад се пева, 
она увек стоји јака: 
моја мила, слатка бака. 
 
Наљути се некад тако, 
Ја јој кажем: ,,Бако, бако! 
немој много да се љутиш, 
боље ти је да прећутиш! 
 
Џабе причаш, бако мила, 
иста ја си некад била. 
Није тајна, знаш и сама, 
таква била је и мама.“ 
 
Рамена само слегне, 
загрли ме, па ме стегне 
мала, слатка дебељуца, 
моја драга баба Буца! 
 
Сара Манић 5/3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бака и дека 
 
Неко има бабу, а неко и деду, 
ја сам срећно дете: имам све по реду.    
 
Моја баба има крупе плаве очи, 
кад ме њима гледа, срце ми поскочи. 
Њене руке радне, а уједно нежне, 
милују ми лице к'о пахуље снежне. 
 
Косу има проседу, негде до рамена, 
није што је моја бака, ал' је лепа жена. 
Увек спрема моју омиљену храну, 
моја бака нема баш ни једну ману! 
 
Сад да кажем нешто и о своме деди. 
Он је крупан човек, а коса му седи. 
Очи крупне, плаве, красе му лице, 
његов хоби је да посматра птице. 
 
Толико је добар: све за мене чини, 
понекад више од свих, а ти, бако, извини. 
Да ме неко пита кога више волим, 
гласно бих му рекла: ,,За обоје се Богу 
молим!“ 
 
То је љубав велика и снажна, 
поносни су на мене и много сам им важна. 
Зато, децо, волите своје бабе и деде, 
јер са њима се детињство најлепше 
проведе. 
 
                                      Лена Јанковић 5/3
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Дечији чувари 
 
Моја баба Дара 
све редом очара. 
Моја баба Боба 
осетљива је баба. 
 
Моја баба Рада 
не бежи од рада. 
У њиви деди помаже, 
Ал' се сваки дан кремом намаже. 
 
Оне држе све у реду, Маша Ристић 5/1 
и моју малу сестру Луну 
чувају као чувари златну круну. 
  
Лука Штрбац 5/1 
 
 
Новембар 

 
Гледам у облаке, 
тмурне љуте 
на црвеном небу 
нешто  муте. 
Хладно  бива 
све  више и више 
спремају  облаци   
јесење  кише. 
 
Брзо  зађе  сунце  мило, 
и  њему  је хладно било. 
 
Ветар је већ  
оголио гране, 
није  сачекао 
ни да сване. 
У  кући  је  топло 
пећ се жари, 
мирис  кестења 
то су јесење  чари. 
 
Док сањам ове  кишне  ноћи 
знам, и новембар ће проћи. 
 
Дариа  Живаљевић 4/2 

                                                  
 

 

 
 

Тишина 

Тишина је тако лепа, 
тишина је тако фина, 
пссстм пссст, пссст, 

тишина, тишина! 
 

Права је вештина 
да је на часу буде, 
молим без шапата, 
молим без шума, 

јер само је у тишини 
могуће јачање ума. 

 
Лазар Николић 8/2 

 

 
Неправда 

Пажња, пажња, драги моји, 
неправда је начињена тешка, 

кад смо уморни, нисмо скроз своји, 
али ово није већине грешка! 

 
У школи треба да влада дисциплина, 

али за то неко често не мари, 
не знам да ли им је у глави празнина, 

па да нам увек час поквари. 
 

Треба неко њих да казни, 
а не одељење цело, 

нека пишу домаће разне, 
јер то је њихово дело! 

 
Матеја Богдановић 8/2 
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Тишина 

 

Док седимо у клупи, 
и док траје час, 
нисмо тол`ко глупи 
али причамо на сав глас. 
 

Наставница рече: 

„Глишићу, ућути!“ 
ал` је њему прече 
шта ће од нас чути. 
 
Нема се паметно 
ништа од нас чути, 
ништа изузетно, 
само атрибути.  
 
Матија Стакић 8/1 

 
 
Несташно мече 
 
Драго  мече, 
 
Мајка твоја ти рече 
да утонеш у зимски сан, 
а ти си будан већ трећи дан. 
 
Ја бих ти дао савет мали: 
Мече, мече не будали! 
Иди и спавај зимски сан 
да не би на пролеће био гладан и 
уморан. 
 
Кад падне снег и прекрије брег, 
твоја ће њушкица храну да тражи, 
али зими хране нема, 
јер и она испод снега дрема. 
 
Зато иди, и лепо спавај 
са својом мамом зимски сан, 
а када дође пролеће 
бићеш леп и насмејан. 
 
А  тек када поједеш кантицу меда 
и крушкицу  са гране, 
шетаћеш расцветалом шумом 
уздигнуте главе. 
 
           Петар Станковић  4/3 

                                                                                   
                Жуте ципеле 
 
И тако иду сати и дани: 
и прође лето и јесен опет дође, 
и распуст опет прође, 
и школа опет отвори врата, 
и за главу се хвата и мој бата, 
и мама опет на посао крене, 
и тата оде па се увече касно врати, 
и ја седим тужна и сама, 
у новим жутим ципелама. 
 
 
И стално се питам 
шта да радим сама 
и где да пођем у тим житим ципелама? 
 
Па ми страшна идеја на ум паде 
и другарице шта да раде... 
Направићу свакога дана  журкицу   
малу 
за све мале даме које су код куће саме. 
 
 
И кад оне сваког дана код мене дођу 
шта ћеш више?! 
Због чега песма да се пише? 
 
                        Милица Кнежевић 3/3 
                                                              

Тишина 

У тишини седим, 
наставница слово држи, 

сад моранм да ћутим 
јер језик је од мозга био бржи! 

 
У тишини седим 

док песму ову пишем, 
уместо да сада 

у соби кликћем мишем. 
 

У тишини седим, 
не мрдам са места 
и онда се сетим: 
Имам IQ двеста!   

 
Филип Јовановић 8/1 

 

Мој друг 
 
Имам  друга , Душан  му  је  име 
четири  године  дружим се са 
њиме. 
 
Заједно се играмо, учимо и 
дружимо. 
Пријатељство право један другом 
пружамо. 
 
Фудбал  је  нама заједнички  хоби, 
нама није  важно  ко од  нас води. 
 
За  живот  цели  нашао сам друга, 
неко са  ким  се  дели  срећа  и  
туга.                                           

   Михаило  Гашевић  4/2 
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Најбољи радови похваљени за „Вешто перо“ 

И ове године стручни актив наставника српског језика организује манифестацију која 
промовише неговање српског књижевног језика, стила и лепих мисли.  Међу ученицима од 
петог до осмог разреда који су на писменим задацима добијали највише оцене, одабрани су 
најуспешнији да буду носиоци дипломе за најбоље литерарне радове у овој школској години. 
 
Oписаћу наставника 
  
Од самог представљања и од првог часа 
Биологије у петом разреду, увек је 
насмејана и ведра, својим топлим осмехом 
осветљава нашу учионицу и очарава сваки 
наш школски дан. Ведра, расположена, 
увек пуна вредних и корисних савета 
предаје нам озбиљне лекције уз шалу… 
Наставнике треба чувати као што и они 
чувају нас и треба памтити те племените 
људе, јер су нам усадили многа знања. Ја 
ћу свакако увек памтити моју наставницу 
Биологије  Смарагду Цицмил.  

    Јована Величковић 5/3 
 

 
Зимско јутро у Великом Мокром Лугу  
 
Чекам, још увек ми је само тишина другар у 
неизвесности. Али се брзо прекида и 
почиње лавеж паса из комшилука налик 
концерту. Највреднији је наш комшија Миле 
који сваког јутра гребе лопатом стазу и тим 
звуком би пробудио и медведа из дубоког 
зимског сна, а камоли нас, ђаке, који 
устајемо и тромо се спремамо за школу док 
напољу снег сипа, ветар фијуче, и мислим 
да је тамо напољу торнадо, а не наша 
једноставна зима која нас мало, мало 
обиђе као маму комшиница кад дође на 
кафу.  

Данијела Васић 5/3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зимско јутро у Великом Мокром Лугу 
 
Волим зиму, тада све постаје бело и чисто 
и свуда влада спокојан мир. Снег у мени 
буди два супротна осећања. Срећу, јер 
обожавам веселе дечје игре на снегу када 
се ори смех, када нам се образи зарумене, 
када као пијани ходамо по пахуљама 
наслаганим само за наше ноге. И туга, јер 
ми се све некако чини да то брзо прође, 
брзо се бели прекривач замени зеленим. И 
тада је све другачије.  

Сара Манић 5/3 
 
Зимско јутро у Великом Мокром Лугу 
  
Тог јутра сам устала док је још био напољу 
мрак. Отворила сам књигу и уживала у 
свом омиљеном чају од бруснице. Пажњу 
ми је ипак привукао један други необичан 
призор. Први пут сам видела сунце које се 
тек рађа у рано, рано зимско јутро. Као 
велика црвена лопта над Великим Мокрим 
Лугом. У почетку стидљиво, а касније 
смело.... Понекад треба све оставити и 
само уживати опијен лепотом зимског 
јутра.  

Ивона Аћимовић 5/2 
 

Зимско јутро у Великом Мокром Лугу 
  
Буђење у мом родном крају током зиме  је 
бајковито. Прво чујем како дрвеће подиже 
своје гране, јер подрхтава од јутарњег 
свежег даха и као балерине у белим 
прозирним хаљинама полако почињу свој 
круг док их обасјавају јаки зраци сунца као 
рефлектори. Почињу са дрвећа да падају 
сурове леденице и тада природа свира као 
ја на трианглу. Онда крећу људи на посао и 
магија се полако мења под корацима 
забринутих и смрзнутих људи.  

 
Исидора Јовић 5/1 

 
Лидија Пешић 8/2
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У свету јунака, аждаја и вила  
 
Из ове авантуре Звончица је научила да 
поштује и слуша родитеље, као и да ма 
колико неко био смотан, због љубави ће 
урадити све. Порука сваком детету које 
расте у правично биће је  да љубав чини 
чуда и да она увек побеђује зло. Али и да 
слушамо своје родитеље!  

Маша Анђелковић 5/1 

                       Андреја Јовановић 5/2 
 

Била сам јунак бајке  
 
Наш дечји свет је дивно и чаробно место. 
Понекад мали човек може победити и 
већег од себе. Добро срце побеђује све!  

 
Николина Стојилковић 5/3 

 
 

Мој љубимац и ја  
 
Пошто сам стигао у свој нови дом, све ми 
је било непознато и далеко. То се брзо 
променило, јер су ме сви брзо окружили 
великом љубављу. Имао сам своју корпу у 
којој сам се осећао као краљ. Упркос томе, 
највише сам волео да спавам у 
газдаричином крилу. Ништа не може да 
пружи сигурност као човек који те воли. 
Љубав је снага. Зато ћу ја својим 
власницима увек да будем добар пријатељ 
и чувар.  

Александар Барош 5/2 
 
 
 

Мој љубимац и ја  
 
Наш први сусрет је био необичан. Ушао је 
тај радознали дечак са мамом и одмах је 
пожелео да ме помази. Ја, опрезан пас, 
брзо сам реаговао како ми се тада учинило 
да треба, ујео сам га за руку. Сада се 
кајем, јер то је рука која ме најчешће данас 
пази, храни, милује и чува. Покушавам да 
ту пажњу узвратим псећом пажњом: чувам 
га од сваког ко га чак и задиркује, те сад 
друге уједам. Често му тако дођу другари, 
ја то не волим и одмах их уједем, за сваки 
случај, јер морам да чувам свог власника . 
Дечак зна да сам ја пргав, па се само 
насмеје и они наставе да се друже.  

Андреја Јовановић 5/2 
 

Једна авантура моје дружине 
 
 Толико нам је било занимљиво, 
понављам, да смо закаснили кући. Е ту смо 
се провели као Нушићеви хајдуци! Код куће 
су нас дочекале забринуте мајке са 
грдњама.  Мој тата је био љут на Нушића и 
рекао је да ниједну књигу више не смем да 
прочитам. Срце ми је заиграло од среће. А 
мама је бранила Нушића као да јој је род 
рођени. Рекла ми је да морам да учим и 
поново претила чистачем улица. Као увек, 
говорила ми је: „Уроше, ако нећеш да 
будеш добар ђак, чисти улице, неко мора и 
то да ради!“ Не знам како је било код 
другара, али код мене је било чупаво.  
Није лако бити хајдук.Али често и сада у 
мени, у грудима,  заигра хајдучко срце, па 
желим као птица да полетим, сакупим своју 
дружину и кренем у нову сличну авантуру.  

Урош Петровић 5/1 
 
Лик из епске песме коме се дивим  
 
Млада Гојковица ће увек остати симбол и 
знак пожртвованости и поштовања. 
Генерације ће је памтити као племениту 
младу жену, младу мајку и добру супругу  
која је храбро поднела велику жртву, као 
жену коју су грубо и сурово отели од њене 
породице и која је остала заробљена међу 
зидине града. Памтићу је и ја.  

Марија Николић 5/1 
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Мост из мог сећања  
 
Андрић је говорио да је мост успех за 
човека, јер је ту човек наишао на препреку 
и није стао пред њом. И зато ја скидам капу 
том обичном а великом човеку који не 
одустаје кад наиђе на проблем у животу.  

Стефан Јовановић 5/1 
 

О одраслима 

Одрасли често не цене оно што имају. 
Када не успеју у реализацији својих 
планова  постају потиштени и разорчарани. 
Не умејуда чувају оно што  воле. Требали 
би да гледају срцем, а не само очима. 
Потребно је по некад  да послушају савете 
своје деце: да се више смеју, јер смех је 
свима лек.  Зато, хајде да се играмо јер 
живот и треба да буде игра!  

Милица Марковић 6/3 
 
Аутобиографија 
 
Како описати себе? Да ли је потребно да се 
погледаш у огледало да би знао себе да 
опишеш? Да ли је вежно како изгледам, да 
ли сам ниска, дебела, плава? Важно је 
знати ко си и колико можеш. Важно је које 
је боје твоја душа. Важно је да волиш себе, 
баш такав какав јеси. Важно је да поштујеш 
друге, па ће и други поштовати тебе. 
Важноје да знаш колико вредиш, па ће и 
други знати од чега си саткан и сачињен.  

 Николина Калајџић 6/3 

Породица 

Како бих ја, да сам родитељ, васпитала 
дете? Па, не знам.... Време у коме живимо 
је потупно лудо.  Вероватно бих се водила 
оним: своје не дам, туђе не дирам. Мислим 
да реч једног родитеља не треба да обара 
други. Треба наћи златну средину. 
Подупрети кад је тешко. Пустити да се 
понекад падне, не чека нас увек меки јастук 
и родитељска рука. Потребно је причати. 
Мислим да на то заборављамо. Не, 
наређивачки, већ равноправно и да се 
слушамо. Сад се сви надвикујемо, причамо 
једни преко других. Мислим да је то велика 
грешка. То што се не видимо, не чујемо, па 
се ни не разумемо.  Важно је да чујемо 
предлоге и једни и други. Потребно је 
правити тактике, имати први и резерни 
план. Ми смо тим и сви играмо за исту 
ствар, а то је породица.   

Тамара Ивановић 6/3 
 
 
Посматрам себе у шестом разреду  
 
„Ево ме на часу српског, радим писмени. 
Разредна нам је дала три теме и ја не знам 
коју да озаберем. Мислим да је најбоља 
друга, Посматрам себе у шестом разреду. 
Све до овог тренутка нисам ни 
размишљала колико сам се променила у 
пдносу на претходне разреде.“  

Ана Батаковић 6/2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Драгана Баџа 8/2 
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Јесен 

Сунце се успавало.Небо тмурно и суморно. 
Досадна киша данима ме подсећа да је 
дошла јесен. Краљица, јесен наредила је 
својим слугама: хладном ветру и густој 
магли да најаве њен долазак. Ветар је 
својом силином оголео дрвеће, а магла 
сакрила улице. Свет је обавијен тајном.   

Елена Макић 6/1 

Марија Николић 5/1 

Моји преци 

Поносна сам на своје претке  и трудим се 
да их будем достојна. Часни, пожртвовани, 
храбри борци који су свесно дали  живот за 
отаџбину и слободу. Они су својим 
храбрим делима учинили свет бољим за 
нас.  Данас, да није било њих, не би ни ми 
били слободни. Вечна им слава.  

Мина Чедић 7/3 
Пријатељство  
 
Људе можемо поделити на оне, којима 
човек може да завиди, оне који имају бржи 
мозак од језика, оне који за сваки проблем 
траже најбоље решење и оне са којима је 
милина поразговарати. Међитм, постоје и 
они који у сваком решењу траже проблем, 
који желе да буду најбољи и најмоћнији. 
Шта рећи таквим људима? Да ли се само 
окренути и игнирсату их? Не треба бежати 
и избегавати их. Не треба сваку увреду 
схватати озбиљно. Важно је ићи напред. 
Будите у друштву које вама одговара. Ако 
га сада немате, стећићете га сигурно током 
живота. Не дозволите да вас окруже 
тешким, црним облацима. Будите комадић 
плавог неба који ће отерати све облаке. 
Треба сигурно и паметно корачати стазама 
пријатељства.         Јован Недељковић 7/3 

Моје странице дневника 

„Хајде, реци ми“, чула сам као у одјецима 
док сам се предомишљала да ли да му 
кажем; јер шта ако почне да ми се 
подсмева! А шта ако каже да се и он осећа 
исто? Могла сам само да нагађам и тиме 
гајим своју несигурност. „Нећу тако“, била 
је то тешка одлука, али сам храбро рекла 
шта заправо осећам. У том тренутку је 
сунце јаче засјало и било ми је топло...  Не 
треба се плашити да искажемо своја 
осећања, јер није храброст само победити 
неког физички, храброст је и обасјати 
нечије лице осмехом. Ако тај други не 
осећа исто, барем ћеш бити поносан на 
себе због одважности и даље ћеш се 
смејати.“  

„Волела бих пријатеља попут Малог 
Принца. Он и његова ружа. Неважно је где 
си, шта имаш, шта носиш, важно је имати 
неког крај себе. Звррр-звррр! Телефон 
звони. Одох да видим да ли ме то зове мој 
пажљиви најбољи пријатељ.“  

 „Нисам могла да верујем. Неко кога толико 
година познајем, са ким сам ближа него са 
својом породицом – да ми то уради! Била 
сам бесна, хтела сам да вичем, да свашта 
кажем. Али сам застала. Бићу онда попут 
њих. Обратила сам се психологу и селе 
смо све заједно да попричамо, другарски, 
правично, људски. Закључила сам да 
решење не треба тражити у насиљу, сви 
можемо да погрешимо. Ми смо се 
договарале и објашњавале. И даље смо 
најбоље другарице, јер како каже Јанковић 
Стојан: „Ласно ћемо ако јесмо људи!“  

Неда Стојановски 7/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андреа 
Јовановић 8/2 
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Спорт даје крила. Увек сте спремни за нови 
лет. Ако желите да будете самопоуздани, 
тренирајте спорт. Научиће вас да будете 
упорни и истрајни. Моја је грешка била што 
сам на тој утакмици постала неопрезна. 
Повредила сам ногу. Тај дан је био један 
од мојих најнапорнијих дана. Отада се 
понашам као прави спортиста: борим се, 
али опрезно!  

 Јована Кривокућа 7/1 

                               Никола Раденковић 7/2 
Гордост 

Гордост је мајка осуђивања. Људи су 
склони да ниподаштавају друге и да 
величају себе. Човек городга срца жели да 
влада. Не трпи прекоре, не одише 
смирењем, из њега извире надменост. Иза 
те надмености крију се увреде, 
непослушност, гнев, оговарање, самовоља. 
Најблаже речено то је губитак целокупног 
душевног богатства.  

Ум царује, снага кладе ваља 

Ум је најјаче оружје које човек има. Убеђен 
сам да ментална снага има већу моћ од 
телесне. Постоје ствари које ментално јаки 
људи не чине. Никада се не сажаљевају  и  
не беже од проблема. Не понављају исте 
грешке. Такви људи никада не примењују 
физичку силу да би дошли до свог циља.  

Никола Раденковић 7/2 
 

„Људи се у ствари боје, зато су сурови“ 

„Кроз векове свога постојања, људи су се 
борили за опстанак на овој планети. Не 
постоји човек који у себи нема вере. Свако 
верује у нешто, мада ни све вере нису 
исте...“ 

Данило Јовановић 8/1 

 

Најлепше ствраи у животу нису ствари 

„Кажу да је увек најбоље почети од 
проблема. Како, где и када је почело 
отуђивање људског рода, и шта је то што је 
утицало на стварање огромног јаза међу 
људима? Систем вредности, управо тако. 
Нека је проклет дан када су људи на прво 
место поставили материјално.“  

Филип Јовановић 8/1 
 
По овоме ћу памтити основну школу 

„Кроз маглу гледам хрпу незрелих 
седмогодишњака који на глас звона 
отпочињу трку ка учионици. Јуре, саплићу 
се, вичу, цела школа одзвања од трескања 
вратима, шкрипања шарки. Напокон, 
тишина“.  

Матеја Богдановић VIII2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Урош Петровић 5/1 

 

О овоме сам одувек желео да пишем 

„Србија је моја отаџбина, земља у којој 
живим и коју волим. ТЗемља у којој живе 
мени веома драги људи. Међутим, 
финансијска ситуација у Србији је очајна, 
плате су мале, људи живе на ивици 
сиромаштва.“  

Лазар Николић 8/2 
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О овоме сам одувек волела да пишем 
 
„Можда бих могла да пишем о моћи коју 
имајуречи и како су оне често немоћне. 
Наш глас је утишан. Одговоре на важна 
питања не добијамо, а не дозвољавају нам 
да их захтевамо. Додељен нам је један 
глас, мекан као свила, танак и нежан.“  

Тијана Весић 8/1 
 

У нашим најдубљим мукама наши 
родитељи могу мало помоћи“ 

„Падам уморно на кревет, као да сам 
трчала маратон. Све има своје решење, не 
треба бринути унапред. Понекад треба и 
потражити помоћ.“ 

Лидија Пешић 8/2 

 
О овоме сам одувек желео да пишем 
 
„Отворише се врата куће и диже се велика 
прашина, није се могао видети ни прст 
пред оком. Из тог облака прашине појави 
се омањи страчић, поштапајући се штапом. 
Стајали смо као скамењени, без гласа и 
покрета. – Хоћете да крадете крушке – 
рече старац – сад ћу да вам дам по туру!“ 

 Немања Ћирић 8/2 
 
Најлепше ствари у животу нису ствари 

 

„Рекао бих да ме је погодила и баш 
натерала да се замислим фотографија на 
којој је веома богат човек у инвалидским 
колицима. Са терасе гледа сиромашног 
човека који хода. Сигуран сам да би дао 
много тога само да поново осети слободу 
особе која хода.“   
                           Алберт Филип Морган 8/3 

 
Људи се у ствари боје, зато су сурови 

„Људи се у ствари боје да покажу своје 
слабости, јер се плаше да ће их то скупо 
коштати. Понекад, можда, и не треба да их 
откривамо...“  

Сташа Крагуљ 8/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ана Батаковић 6/2 
 
 
Осмех је друга најбоља ствар коју 
можеш да урадиш са својим уснама 

„Специфична ствар код осмеха је то што, 
иако је то најједноставнији покрет за 
мишиће, од нас захтева много више. Служи 
да бисмо некоме рекли да је све у реду, 
иако смо сломљени у најситније делиће. 
Служи да бисмо улепшали некоме дан...“  

Тијана Петровић 8/3

 

 

 

 

 

Нада Жигеровић 5/3 

                        Тијана Весић 8/1 
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СРЕЋНО ОСМАЦИ, ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ 

Као и сваке школске године, за ученике 8. разреда планирана је и реализована 
Професионална орјентација.  

Психолог школе је ученике упознала са корацима у избору занимања и са најчешћим 
грешкама при избору будуће средње школе. У холу школе педагог и психолог су припремиле 
инфо-пано за ученике 8. разреда. 
За родитеље ученика 8. разреда 
одржан је заједнички родитељски  
састанак 23. маја 2018. године.  
Родитељи су упознати са 
реализацијом припремне наставе, 
информацијама о резултатима пробног 
завршног испита, као и активностима 
током предстојећег завршног испита и 
уписа у средњу школу.  Психолог је, 
поред тога, родитеље упознала са 
факторима избора школе и занимања, 
као и  типичним странпутицама 
приликом одабира школе.   

                                                                               Пано Професионална орјентација у холу  
                                                                          школе за ученике осмог разреда 

 

    Трибина за родитеље будућих прваке 

          Трибина за родитеље будућих првака на 
тему ,,Зрелост и припрема деце за полазак у 
школу“ одржана је 10.04.2018. године. Учионица 
је била пуна родитеља и њихове деце а наших 
будућих првака. Док су родитељи пажљиво 
пратили презентацију педагога и психолога 
школе, будући прваци су цртали, а њихови 
цртежи су на крају трибине представљени 
присутнима.  
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Циљ трибине је био да се пружи подршка родитељима 
да на прави начин припреме и децу и себе за полазак у 
школу. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Психолог и педагог школе 

        

 

 

 

 

 

Наши будући прваци и њихови родитељи                             Цртежи будућих првака 

Растанак 

Још једна генерација ученика је заршила основно образовање. Дошла је и последња година 
дружења, у истом саставу, у истој учионици, школском дворишту, са истим или различитим 
жељама и мислима. Али дошло је време да кренете корак даље. Пред вама је је један нови 
почетак, једна велика животна раскрсница, са пуно обавеза и задатака.  Зато храбро напред. 
У нову школу, у нову учионицу, у ново друштво. Многи од вас ће пронаћи нове пријатеље и 

љубави, али ће остати 
фотографије, успомене и 
сећања на незаборавне 
екскурзије, најбоље 
другове, прве симпатије и 
понеке несташлуке. Али 
оно што је сигурно је да је 
ово један од најлепших и 
најбезбрижнијих периода у 
вашим животима. Желимо 
вам да успешно завршите 
Малу матуру и да ваша 
нова школа буде она прва 
са Листе жеља.                               

Јасмина Ковачевић, 
педагог 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

Уживали смо на излету 

Ученици првог и другог разреда су 28. маја 2018.године у оквиру једнодневног излета 
посетили Ваздухопловни музеј у 
Београду, манаситир Фенек и Бојчинску 
шуму. 

По доласку у Ваздухопловни 
музеј, најпре је групу ученика прихватио 
стручни водич који је ученике упутио у 
биоскопску салу, где је после 
упознавања ученицима приказан краћи 
филм са ваздухопловном тематиком у 
трајању од 20 минута. Вођење групе је 
било прилагођено узрасту као и 
величини групе.Ученици су имали 
прилику да бораве у лепом и пријатном 
амбијенту. 

 Потом смо кренули у манастир 
Фенек. У манастиру нас је сачекао монах 
који је  ученицима одржао краће 
предавање. Сви садржаји су примерени 
за ученике и омогућавају да се на 
најбољи начин упознају са значајним 
периодом наше историје, квалитетно 
усвајају и повезују знања и поштују 
културу и традицију свог народа. 

          На крају смо посетили Бојчинску 
шуму.  
Ученици су се вратили задовољни и пуни 
утисака. 
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Излет за ученике трећег. и четвртог 
разреда 

 
 
Ученици 3. и 4. разреда су 29. маја 2018. 
године ишли на излет на релацији Велики 
Мокри Луг – Топола – Опленац – 
Аранђеловац – Буковичка бања – Велики 
Мокри Луг. Први одмор је био недалеко 
одТополе, у подножју брда Опленац, где су 
обишли Карађорђев конак, сачувани део 
некадашњег града – утврђења, где су имали 
могућности да разгледају предмете и 
документе, реликвије и слике из живота 
Карађорђа, у амбијенту у коме је Вожд 
живео и радио. Уз конак су посетили 
Карађорђеву цркву која је посвећена рођењу 
Пресвете Богородице. Саграђена је као 
задужбина Карађорђа Петровића, по угледу 
на српске средњовековне владаре. Посебан 
драгуљ ове цркве је иконостас у дуборезу, 
јединствено уметничко дело, врло 
маштовито урађен.  
 
 
 

 
Након тога су посетили цркву Светог Ђорђа 
на Опленцу, задужбину краља Петра I 
Карађорђевића, у којој су гробови умрлих 
чланова династије Карађорђевић. Такође су 
посетили и Петрову кућу. У кући се налази 
изложен низ докумената, уникатних, као и 
личних предмета чланова краљевске 
породице од вредности. 
 
 
 
У парку Буковичке бање ученици су имали 
слободно време за шетњу, игру, куповину 
сувенира, пили су минералну воду... Вратили 
су се кући срећни и пуни утисака. На излету је 
реализован интердисциплинарни приступ 
настави,где су садржаји свих наставних 
области тематски повезани. 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Излет ученика петог разреда 
 
Ученици петог разреда су у среду 30.маја ишли на једнодневни излет. Била је авантура да 
поново сва три одељења буду заједно у аутобусу на спрат тако да је цели пут пратила песма, 
прича и отварање слаткиша. Било је занимљиво видети Ергелу „Љубичево“ и дивити се свим 
освојеним трофејима, као и забавити се и показати своју спретност у авантура парку у оквиру 
ове ергеле. Најпоучнији део је био у Галерији „Барили“, где смо научили доста о Милени 
Павловић Барили, овој нашој и светској сликарки, и упознали се са надреализмом као 

сликарским правцем.  
 
Најзанимљивији део 
излета одиграо се на 
обалама Сребрног 
језера, где смо се и 
забавили и сложно 
играли одбојку. Цео 
излет је пратио смех и 
вратили смо се у 
Београд уморни, али 
веома задовољни пре 
свега једним лепим 
дружењем. 

 
Ученице 5/3 

 
 

Излет ученика шестог разреда 

Једнодневна екскурзија за шести 
разред  изведена је 31. Маја 2018. 
године и обухватала је обилазак 
манастира Раванице, Ресавске 
пећине и манастира Манасија. У 
оквиру овог програма, ученици су 
имали прилике да се упознају са 
бројним наставним садржајима, 
пре свега из области историје и 
географије. Манастир Раваница, 
задужбина кнеза Лазара, грађен је 
у периоду од 1375. до  1381. 
године. Посвећен  је  Светом спасу 
– Вазнесењу Господњем и током 
средњег века представљао је значајно средиште духовног, културног и књижевног живота 
тадашње Србије. Ресавска пећина је заштићени споменик природе и налази се на 20км од 
Деспотовца, у кречњачком брду Бабина Глава.  Дуга 2.800м и богата кристалном калцитном 
орнаментиком, спада међу највеће и најлепше пећине у Србији.  Манастир Манасија, 
задужбина деспота Стефана Лазаревића, један је од најзначајнијих споменика српске 
средњовековне културе и најзначајнија је грађевина  „Моравске школе“. Грађен од 1407. до 
1418. године, посвећен је Светој Тројици а живопис манастира спада у ред највећих домета 
средњовековногсликарства.                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Светлана Стојевић, наставник 
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ЗНАЊЕ, ВЕШТИНЕ, УСПЕСИ 

Успеси наших ученика у школској 2018/2019. години 

Српски језик: општинско такмичење:   

Граматика  

- Тамара Илић  6/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 
- Маша Анђелковић – 5/1 – освојено 3. место 

Књижевна олимпијада 

- Мина Чедић 7/3 освојено 2. место  

Ђачка песничка сусретања  

- Дариа Живаљевић - 4/2 - освојено 3. место,  
- Богдана Новаковић - 8/3 - освојено 2. место 

Рецитатори  

- Урош Јовановић 5/2 - Похвала  

 Српски језик: градско такмичење: 

Књижевна олимпијада 

- Мина Чедић - 7/3 освојено  3. место  

Биологија:  општинско такмичење: 

2. место - Стефан Јовановић – 5/1 и пласман на градско такмичење 

2. место - Зоран Стаменовић – 5/3 и пласман на градско такмичење 
2. место - Теодора Богдановић – 6/2 
3. место - Ана Батаковић – 6/2 
3. место - Љиљана Ћирић – 6/1 
2. место - Даница Алексић – 7/2  
3. место - Нина Ивановић – 7/1 
3. место - Мина Чедић – 7/3 
3. место - Немања Ћирић – 8/2 

Биологија: градско такмичење: 

- Стефан Јовановић – 5/1- освојено 3. место 

- Зоран Стаменовић – 5/3 – освојено 3. место 

Географија: општинско такмичење: 

- Јован Недељковић 7/3 – 2. место и 
пласман на градско такмичење 

Ликовна култура:општинско такмичење:   

- Дајана Воларац – 5/3 – 2. место – 
ускршњи конкурс 
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Музичка култура: општинско такмичење:  

Мали инструментални састав 

-Зоран Стаменовић, Данијела Васић, Катарина Јашић – 5/3 

освојено 1. место и пласман на градско такмичење 

Соло певачи  

                   -   Народна песма – дует - Ања Дабић и Дијана 

Петровић  - 6/1 - освојено 1. место  

                        и пласман на градско такмичење 

- Класична и савремена соло песма – Урош Јовановић 5/2 - освојено 1. место и 
пласман на градско такмичење 

- Јована Јованоски – 5/2 – 3. место 
- Дует – Нада Жигеровић и Милица Лазић 5/3 – освојено 3. место  

Музичка култура: градско такмичење: 

- Соло песма - Урош Јовановић 5/2 - освојено 1. место  
- Дует - Ања Дабић и Дијана Петровић  - 6/1 - освојено 1. место 

Музичка култура: републичко такмичење: 

- Такмичење оркестара – ученици од 5. до 8. разреда - освојено 2. 
место 

 
Физичко васпитање: општинско 
такмичење:   

 
- одбојка - дечаци  7. и 8. разреда – 

освојено 3. место 

 

Ракетно моделарство: општинско такмичење:   

– Немања Милосављевић – 8/3 – освојено 2. место и пласман на градско 
такмичење 

Авио моделарство: општинско 
такмичење:   

– Данијел Васић - 8/3 - освојено 2. место и 
пласман на градско такмичење 

 

Православни катихизис: 
општинско такмичење: 

- Школска екипа – освојено  2. место 
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ШАРЕНА СТРАНИЦА 

 
Занимљива математика  
 

1. РЕШИТЕ 

У запису следећих бројева и знакова треба ставити једну цртицу тако да једнакост буде 

   истинита 

                   1+1+1+9-1=150 

2.  ПУТОВАЊЕ ЦИФРАМА 

Поћевши са 1 у горњем левом углу,треба стићи до 9 у доњем десном углу тако да збир 
пређених бројева буде 100 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

3. НОВЧАНИ ПОКЛОН 

Један отац је дао свом сину 150 динара,а други своме 100 динара.Међутим, укупан поклон 
оба сина износи само 150 динара.Како то објаснити? 

 

Да ли сте знали....? 

 
*Милешевски ,,Бели анђео“ био је међу првим кадровима који 
су представили Европу Северној Америци у првом 
сателитском преносу видео сигнала између два континента, 
1963. године. Европљане је током 20. века очарао лик ,,Белог 
анђела“ – Архангела Гаврила који, обучен у бели хитон, 
раширених крила седи на камену и мироносицама (женама 
које су носиле мирисно уље).  

 
 

 

*Чак 17 римских царева је рођено на тлу данашње Србије. То су Деције Трајан, Хостилијан, 

Клаудије II Готски, Аурелијан, Нарко Аурелије Проб, Максимилијан, Констанције I Хлор, 

Галерије, Максимин даја, Флавије Валерије Север, Константин Велики, Лициније, Констанције 

II, Ветранион, Јовијан, Грацијан и Констанције III. 
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