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Ученичка редакција

РЕЧ УРЕДНИКА
Надам се да ће нови број „Светосавца“ улепша-

ти хладне зимске дане читаоцима. Приметићете да 
већину текстова и интервјуа прате фотографије. Овај 
детаљ заслуга је младих новинара који су осмислили 
акцију прикупљања помоћи за фотографски апарат. 
Ангажовањем учитеља, акцију су подржали ученици 
млађих разреда, па нови фотографски апарат марке 
Никон олакшава рад редакцији и побољшава квали-
тет листа. Хвала вам! Лепо се проведите на зимском 
распусту и предлажем да време искористите и за чи-
тање (не само „Светосавца“). 

Уредник Соња Ћоровић

Размишљања о чистоћи
• Кажете да је свет прљав? А да нисте можда Ви 
заборавили да обришете прозоре?

Арон Хил,  
енглески писац (1685-1750)

• Унутрашња чистота истинитог човека улепшава 
и његову спољашњост.

Старац Пајсије Светогорац,  
калуђер и мудрац (1924-1994)

• Боље би Вам било да се потрудите да будете 
ведри и чисти, Ви сте прозор кроз који морате да 
гледате свет који Вас окружује.

Џорџ Бернард Шо,  
енглески књижевник (1856-1950)

Зоран Арсенијевић I/1

Андреа Крњић III/3
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ШКОЛСКЕ СВЕЧАНОСТИ

ШКОЛСКА СЛАВА - САВИНДАН 2016

Хор

Млади музички таленти

Модерно и традиција

Глумци

Насмејана младост

Учеснице програма

Славски колач

Николија Вуковић
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Да ли сте задовољни послом  ♦
психолога?

- Јесам, веома сам задовољна. 
Част ми је што  имам прилику да 
радим са вама, са ученицима ОШ 
„Свети Сава“. Већ 13 година ра-
дим као наставник психологије и 
грађанског васпитања у Гимназији и 
Техничкој школи, али први пут ра-
дим као школски психолог.

Зашто сте изабрали баш по- ♦
сао психолога?

- Одувек ме привлачила та тема 
психичког живота, увек сам волела 
да слушам друге људе пре свега, у 
средњој школи вршњаке, да заједно 
решавамо своје проблеме. Још од 
средњошколских дана волела сам да 
помажем другарима да реше неки 
проблем.  

 Да ли сте Ви некада машта- ♦
ли да будете психолог?

- У средњој школи маштала сам о 
психологији. Као што сам већ рекла, 
играла сам се психолога са својим 
вршњацима, па сам их саветовала, 
слушала. 

О чему разговарате када Вам  ♦
се неко дете обрати? Како га саве-
тујете?

- Разговарамо о ономе због чега 
је то дете дошло. Деца долазе због 
различитих ствари- проблема у 
учењу, конфликата са вршњацима, 
неразумевања од стране родитеља... 
Ако је љуто на своје родитеље, јер 
га не разумеју и не подржавају, са-
ветујем га како да прича са својим 
родитељима, а по потреби позовем 
и родитеље на разговор да бисмо по-
могли детету да се осећа боље.

Која је разлика између педагога  ♦
и психолога?

- Педагог се бави образовним 
проблемима, проблемима ученика у 
вези са наставом и учењем, а психо-
лог развојним проблемима ученика, 
емоционалним, личним проблемима 
и такође проблемима ученика који 
проистичу из наведених. 

Да ли Ви помажете само деци  ♦
или помажете и наставницима?

- Помажем и наставницима, али не 
да решавају своје проблеме. Консул-
тујемо се о начинима помоћи учени-
цима како би што лакше разрешили 
проблем. Упознајем наставнике са 
индивидуалним потребама и спо-

собностима ученика. Ако наставни-
ци имају неке своје конкретне проб-
леме који могу да се одразе на рад са 
ученицима, посаветујем и њих, али 
ученици су на првом месту. 

Како се можемо изборити са  ♦
пубертетским проблемима?

- Пре свега треба да разговарате 
са родитељима, вршњацима, па ако 
проблем и даље постоји, онда се 
можете обратити психологу који ће 
вам дати савете. Потребно је знати 
да је период пубертета један при-
лично буран период са многим те-
лесним и психичким променама, 
али да је то пролазан период кроз 
који свако људско биће прође. То је 
нешто нормално и уобичајено је да 
су деца у том периоду осетљива, по-
себно на критике, да имају утисак да 
их нико не разуме, да су растрзана 
између тога што се у једном тренут-
ку осећају као одрасли а у следећем 
као деца... Зато деца треба да разго-
варају о томе са другима јер ће се на 
тај начин оснажити и лакше проћи 
кроз овај период.

У којим ситуацијама можемо  ♦
да Вам се јавимо?

- Ученици могу сами доћи код 
психолога ако имају неке емоцио-
налне проблеме: страх од одгова-
рања, стидљивост у контактима са 
вршњацима, осећај кривице, поро-
дичне проблеме, када се осећају ло-
ше или тужно, када немају довољно 

самопоуздања или су неуспешни у 
школи. Можете доћи сами, са роди-
тељима или са другарима.

Да ли Вам се може обратити  ♦
ученик због оцена?

- Ученици увек могу доћи код пси-
холога. Најбоље је да ученици дођу 
и уговоре састанак на одмору. Ако је 
нешто хитно, могу доћи било када у 
току радног времена психолога.

Да ли вршњачки притисак  ♦
озбиљно утиче на тинејџере?

- Свакако да утиче. Деца у пери-
оду пубертета имају снажну потре-
бу да буду прихваћена од својих 
вршњака и често под притиском 
вршњака раде неке ствари које ина-
че не би урадили. Вршњачка група 
захтева оданост чланова и због тога 
могу настати проблеми. Група може 
утицати и позитивно, јер се на тај 
начин дете одваја од родитеља, учи 
се самосталности, изграђује свој 
идентитет и формира ставове, инте-
ресовања и вредности.

Колико је тешко и да ли је за- ♦
нимљиво обављати Ваш посао?

 Понекад може бити тешко ако су 
проблеми тешко решиви и не зависе 
само од ученика него и од породи-
чне или социјалне ситуације, али је 
углавном занимљиво. Лепо је ради-
ти са младима и помагати им.

Која Вам је омиљена књига? ♦
- Моја омиљена књига је „Тврђа-

ва“ Меше Селимовић.

Јована Јоксић VI/4,  
Николина Ковачевић VI/1,  

Јана Марковић VI/4,  
Валентина Глигић VI/ ,  

Милош Тадић VIII/4

Ивана Селинић - школски психолог
Одговари на питања чланова новинарске секције ОШ „Свети Сава“

Ивана Селинић
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- Географија би била занимљивија уз „паметне табле“ и рачунаре

Географија је школски предмет 
који има широку примену у свако-
дневном животу. Новинари „Све-
тосавца“ интервјуисали су наста-
вницу географије Драгану Јевђенић.

Колико дуго предајете геогра- ♦
фију?

- Предајем већ 19 година.
На који начин би географија  ♦

била занимљивија?
- Географија би била много зани-

мљивија да имамо боље услове за 
рад, уз коришћење савремених сред-
става као што су „паметне табле“ и 
рачунар. Ученици би лакше разуме-
ли градиво.

 Да ли волите да будете раз- ♦
редни старешина?

- И да и не. Већином, то је лепо 
и пријатно искуство; боље упознам 
ученике и њихове особине, лакше 
и боље успоставимо сарадњу. Али 

истовремено то је обавеза која носи 
доста одговорности.

 Да ли бисте волели да посе- ♦
тите неку планету?

- Нисам о томе размишљала. Ле-
по ми је и наЗемљи. Није без раз-
лога једино она насељена. За друге 
цивилизације не знамо.

Ваш хоби је...? ♦
- Недостаје ми слободно време за 

неки хоби-читање књига.
Која Вам је генерација остала  ♦

у сећању?
- Свака генерација је занимљива 

на свој начин. Не могу да издвојим 
неку.

Да ли сте задовољни радом у  ♦
школи?

- Јесам. Сваки дан је некако друга-
чији и посебан. Волим децу тако да 
ми је рад са њима право уживање.

Ко је Вама предавао географију  ♦
у школи?

- У основној школи то је била 
Милка Јоветић, а у средњој Војо Ја-
рић. Били су веома строги, али изу-
зетни предавачи. Надам се да сам 
бар малим делом успешна као што 
су они били. 

Како би требало да ученици  ♦
уче географију?

- Требало би да више користе кар-
те, као и савремене могућности које 
им данас пружа модерна техноло-
гија и да мало сами истражују.

Какав сте ђак били? ♦
- У основној школи сам била од-

лична, у средњој врло добра – од-
лична, како кад.

У којој школи сте похађали  ♦
наставу?

- У Основној школи „Рајак Па-
вићевић“.

Који Вам је омиљени предмет  ♦
у школи?

- У основној то је била биологија, 
а у средњој географија.

Да ли сте предавали још неш- ♦
то осим географије?

- Једно време грађанско васпи-
тање.

Чиме се бавите у слободно  ♦
време?

- Већ сам напоменула да немам 
слободног времена. Када га имам, 
проводим га у шетњи и читању. 

Јована Јоксић VI/4, Јана Марковић 
VI/4, Нела Бошковић VI/4, Анђела 
Пајић VI/4 и Тања Јовановић VI/4

ДраганА Јевђенић - Наставник географије 

Драгана Јевђенић са новинарима

Милица Зарић I/3 Сања Марковић III/2
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Који су начини учења енглеског  ♦
језика?

- Страни језик се може учити на 
више начина. Најбоље би било учи-
ти га у окружењу изворних говор-
ника, али мало је таквих прилика. 
Међутим, онај ко жели, може учити 
у школи, на курсевима, али и инди-
видуално уз помоћ адио-визуелних 
средстава, тј. компјутера. Добар на-
чин да се страни језик усавршава је 
слушање музике, гледање филмова, 
читање часописа, играње игрица...

Колико година радите као про- ♦
фесор енглеског језика?

- Иако немам утисак да као про-
фесорка енглеског језика радим 
већ тридесет година, толико траје 
моја мисија у којој покушавам да 
код ученика развијем љубав према 
енглеском језику и култури. Онда 
они сами улазе у дуготрајан процес 
учења и унапређују своје знање.

Какав је значај учења енглеског  ♦
језика?

- У данашње време једноставно 
се подразумева да је солидно вла-
дање енглеским језиком неопходно. 
Модерне технологије намећу мла-
дом човеку да учи и савлада основе 
енглеског језика. Пожељно је владати 
бар још једним страним језиком. Тада 
су могућности за сналажење у живо-
ту и проналажење бољег посла веће.

Да ли је добро што се енглески у  ♦
нашим школама учи од првог разреда?

- Што је млађи узраст на којем 
ученици почињу да усвајају језичке 
вештине, то је сигурнији напредак 
у учењу енглеског и сваког другог 
страног језика. Деца млађег узраста 
лакше опонашају изговор, уче кроз 
игру, песму и глуму и немају ону ба-
ријеру која постоји код старијих.

Како ученици још боље могу  ♦
савладати енглески језик?

- Као што сам раније напоменула, 
начина за учење и усвајање је данас 
више него икада.  Почевши од пи-
сане речи па до савремених аудио 
визуелних начина уз помоћ компју-
тера или апликација на мобилним. 
Ко хоће да учи, све му је доступно, 
па и самостално учење.

Какви су резултати на такми- ♦
чењу из енглеског језика?

- Ученици наше школе заиста се 
могу похвалити завидним резулта-
тима и освојеним местима на свим 
нивоима такмичења већ дуги низ 
година. Веома сам задовољна и по-
носна због тога, али морам да напо-
менем да су таквом успеху доприне-
ли, наравно, и сами ученици, али и 
моје млађе колегинице које предају 
у млађим и старијим разредима, 
која својим радом и трудом допри-
носе да заједно постижемо успех и 
представљамо школу у којој радимо 
у најлепшем светлу. И ове године 
имали смо представника на репу-
бличком такмичењу, Катарину Јова-
новић, ученицу 8. разреда.

Како бисте оценили уџбенике  ♦
„Hot spot” и „Messages”?

- Оба програма су добра и садр-
жајна и покривају све четири језич-
ке вештине. Издавачке куће Oxford 
и Cambridge су међу најпозанатији-
ма у свету. Теме наставних јединица 
су модерне и прилагођене узрасту, а 
лексичка и граматичка грађа пред-
стављена на једноставан и јасан 
начин. Поред тога, оно што се мени 
генерално и свиђа у енглеским уџ-
беницима јесте упознавање са кул-
туром, традицијом и начином живо-
та у срединама у којима је енглески 
матерњи језик. Тако се осим самог 
језика стичу и шира знања.

Који разред је по Вашем  ♦
мишљењу најтежи за учење 
енглеског језика?

- Навешћу један пример: Недавно 
је код мене дошао мој бивши ученик 
који је сада одрастао човек и одличан 
мајстор. Питао је да му дајем часове, 
тј. убрзани курс јер му се пружа мо-
гућност доброг запослења у Ирској. 
То је била скоро немогућа мисија, јер 
је имао врло слабо почетно знање. 
Каје се што није учио у школи кад је 
требало, тј. тек сада је свестан колико 
би му то значило и олакшало ситу-
ацију. Уз пуно муке смо некако успе-
ли, али све би било много једностав-
није да је учио постепено и на време. 
Учење страног језика је дуготрајан и 
сложен процес који никада не прес-
таје. Наравно да никад није касно 
за учење страног језика. Стручња-
ци (психолози) тврде да је корисно 
учење у трећем добу као превентива 
неких болести. Али, што се раније 
почне, то је боље. Највећа радост и за-
довољство ми је када чујем да су моји 
ученици постигли успех на личном и 
професионалном плану захваљујући 
знању енглеског језика.

Јована Јоксић VI/4,  
Јана Марковић VI/4,  
Нела Бошковић VI/4  

и Јована Ђукановић VI/3

ANA DRAGOJLOVIĆ - profesor engleskog

Ана Драгојловић и Катарина Јовановић

- Највећа радост и задовољство ми је када чујем да су моји ученици постигли успех на личном и 
професионалном плану захваљујући знању енглеског језика

Тијана Тодоровић I/3 Алекса Ђорђевић I/3
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Одлазак у пензију једна је од жи-
вотних прекретница. Пензионер 
има више времена на располагању, 
али, струка му може недостајати. 
Ту су и умањена примања, вишак 
слободног времена... Поводом одлас-
ка у пензију, разговарали смо са на-
ставником математике Миодрагом 
Лазићем.

Зашто сте изабрали да буде- ♦
те наставник математике?

- Родити се у селу и прве године 
живота провести у њему у очима де-
чака, а и у његовој глави није била 
чињеница за радост. Дилема – оста-
ти у селу и бавити се тешким посло-
вима или учити школу и бавити се 
неким примамљивијим послом од-
вела ме у гимназију. Природне науке 
биле су ми блиске и лакше сам „пли-
вао“ у њима, па је то и одредило да 
будем наставник математике.

Који Вам је предмет био  ♦
омиљен док сте ишли у школу?

- Кроз моје школовање, као и дру-
гој деци, нисам ја изузетак, физич-
ко васпитање је омиљени предмет. 
Па, младости то припада. А, поред 
тога, све природне науке сам волео, 
јер сам то лако учио. И сада се радо 
сећам хемије и драге професорице 
које су се сви плашили, а ја је во-
лео.

Шта сте имали из матема- ♦
тике док сте били ученик?

- Током школовања, математика 
је била на посебном месту. Увек сам 
имао одличне оцене. Умео сам да 
размишљам правилно и да лако на-
лазим решења тешких задатака.

Да ли сте задовољни својим  ♦
радом у школи?

- О томе треба да суде други. Сви 
смо ми мало субјективни, о себи 
мислимо најбоље и понекада не ви-
димо своје слабости. Трудио сам се 
током целог свог радног века да пру-
жим највише што могу, а да ли је то 
било у датом тренутку довољно, мо-
гу да суде генерације које су прошле 
поред мене.

Да ли Вам је жао што идете  ♦
у пензију?

- Када сам почињао да радим, 
пензија ми је била нешто далеко, у 
магли, и мислио сам да то никада 
неће доћи. А, ете, стигло је. Човек 
се навикне на све, па и на пензију. 

Жао ми није, јер ја сам свој макси-
мум који сам могао пружити ђаци-
ма превазишао, године су учиниле 
своје, а мало и болест. Човек треба 
да ради неки посао док му он пружа 
задовољство. Када то задовољство 
престане, логично је да се повуче.

Колико година сте предавали  ♦
математику?

- Математику сам предавао 41 го-
дину, колико сам радио у школи. И 
у оно време када сам био директор 
школе, предавао сам, тако да је пуно 
генерација слушало моја предавања 
и стицало знања.

Да ли сте предавали још неш- ♦
то осим математике?

- Стицајем околности предавао 
сам и физику када није било струч-
ног наставника, а док сам радио у 
Босни и Херцеговини, и друге пред-
мете ако је било потребно.

Волите ли да читате? ♦
- Да, читати и само читати. Мој 

савет младима је да што више чи-
тају. Читањем се открива непознат 
и далек свет, разумеју се људски 
карактери, продире  у судбине не-
познатих, сазнаје се и оно о чему се 
може само сањати, а у књизи прочи-
тати. 

Какав значај има математи- ♦
ка као школски предмет?

- Свака наука, па и математика, 
има своје циљеве и задатке које тре-
ба остварити кроз школовање. Али, 
ни један школски предмет, као ма-
тематика не нуди толико изазова. У 
математици истина је једна, а путеви 

до те истине су разни. Проналажење 
тих путева, откривање најбржих и 
путева са мало препрека је драж коју 
вам може пружити само математика. 
Због тога што је математика толико 
комплексна, толико универзална, и 
толико недовољно истражена, треба 
је развијати и истраживати и иско-
ристити шансу.

Која Вам је генерација остала  ♦
у сећању?

- Свака генерација остави траг, 
нешто по чему је била препознатљи-
ва, по чему је се сећам. Некада је то 
сећање по добром учењу и владању, 

некада по супротном. Али, свака 
младост је лепа и оригинална. Свих 
својих генерација се радо сећам, па 
ма каква су то сећања.

Омиљени спорт Вам је...? ♦
- Некада сам се бавио спортом, у 

гимназији атлетиком, а сада волим 
да погледам неку кошаркашку утак-
мицу или тенис, а посебно „жен-
ски“.

Јесте ли дружељубиви? Има- ♦
те ли праве пријатеље?

- Волим  добро друштво и дру-
жим се са добрим и веселим људи-
ма. Нисам избегавао окупљања, ни 
кретања у добром друштву. Да ли 
имам праве пријатеље? То бих мо-
гао одговорити ако бих запао у неку 
велику невољу. Мислим да имам, 
али никада се не зна.

Јована Јоксић VI/4,  
Јана Марковић VI/4,  
Нела Бошковић VI/4  
и Анђела Пајић VI/4

ИНТЕРВЈУ

MIODRAG LAZIĆ - nastavnik matematike

Миодраг Лазић у посети редакцији

- Када сам почињао да радим, пензија ми је била нешто далеко, у магли...
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Какав је осећај бити ђак гене- ♦
рације?

- Добијање признања ђак генера-
ције за мене је била велика част и на 
мене је оставило посебан траг, јер 
сам током досадашњег школовања 
уложио доста труда што се на крају 
исплатило.

Коју си школу уписао? ♦
- Уписао сам природно-матема-

тички смер у гимназији „Јосиф Пан-
чић“.

Зашто си одабрао баш ту  ♦
школу?

- Зато што је гимназија „Јосиф 
Панчић“ једна од најозбиљнијих и 
најбољих гимназија на нашем прос-
тору.

Када би могао да одеш у ино- ♦
странство да похађаш школу, да 
ли би отишао?Зашто?

- Да имам могућност да наставим 
школовање у иностранству, веро-
ватно бих то и урадио. Мислим да 
је у иностранству школство доста 
развијеније и да у иностранству има 
више могућности за даље усаврша-
вање.

Свиђа ли ти се школа коју си  ♦
уписао? Зашто?

- Да, веома. Свиђа ми се и одељење, 
али и професори који умеју одлично 
да преносе знање на ђаке.

Који ти је омиљени предмет?  ♦
Зашто?

- Подједнако волим све предмете, 
и не бих један предмет могао посеб-
но да издвојим, али када бих морао 
да бирам, то би вероватно била ма-
тематика или енглески. Увек сам 
био заинтересован за те предмете.

Који ти се наставник највише  ♦
свиђа? Зашто?

- Професорка која је на мене ос-
тавила велики утисак у протеклих 
неколико месеци јесте професор-
ка српског језика, Георгина Ђурић. 
Она је једноставно међу најбољим 
педагозима и професорима.

Да ли си са неким из старог  ♦
одељења?

- Да, са неколико другова и друга-
рица, али сматрам да стално треба 

стварати нова пријатељства и у но-
вом одељењу сам пронашао доста 
нових другова са којима сам се брзо 
спријатељио.

Ко ти је разредни стареши- ♦
на?

- Професорка српског језика Ге-
оргина Ђурић.

Ко су ти најбољи другови и дру- ♦
гарице?

- Имам доста другова и другарица 
и не могу издвојити само неколико.

Када си се заинтересовао за  ♦
математику?

- Моје интересовање за математи-
ку почело је у првом разреду и траје 
још увек и надам се да ће још дуго 
трајати.

Волиш ли да читаш? ♦
- Да, али немам увек времена за 

читање.
Која ти је омиљена књига? ♦

- Све о Хари Потеру.
Волиш ли спорт? ♦

- Да и мислим да је спорт веома 
битан за развој младих.

Ена Савељић, Николина Ковачевић, 
Марија Рађен, Јована Маринковић

Лазар Димитријевић  
са разредним старешином

Ђак генерације – ЛАЗАР ДИМИТРИЈЕВИЋ

Носиоци Вукове дипломе у школској 2015/2016

Новинари листа „Светосавац” разговарали су са ђаком генерације, Лазаром Димитријевићем

Марија Катанић (VIII/1), Душица Голубовић (VIII/1), Лазар Димитријевић (VIII/1), Дане Аврамовић (VIII/1), Ђурђина 
Васиљевић (VIII/2), Филип Зарић (VIII/2), Маријана Николић (VIII/2), Мајда Савељић (VIII/2), Ања Аврамовић (VIII/3), 
Наталија Тошић (VIII/4), Катарина Јовановић (VIII/5), Наташа Божић (VIII/5), Александра Димитријевић (VIII/5) 

и Исидора Спасојевић (VIII/5)
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Други угао
Хладњикави летњи сумрак, око седам сати је. 

Небо је из минута у минут тамније. Понижава себе 
да би се додворило свом новом госпoдару. Како би  
се Месец засветлео, небо се мора помрачити.

Полако корачам, уморно дишем и понекад треп-
нем. Наизглед безбрижно ходам са рукама у џепо-
вима, наизглед…  

Опис из овог другог угла лако завара, други угао 
је само онај ситан делић који човек може да види. 
У ствари ја сам се изгубио и заплео у своје мисли. 
Изгубио сам се, али знам где сам, знам како и где да 
се вратим. Међутим, у неком ћошку главе, у само 
неколико милиметара квадратних се одвија хиљаду 
ствари истовремено .

Испод мојих ногу пријатно пуцкетају каменчићи. 
Све што  видим је макадам, само макадам. Видљи-
вост се смањује сваког минута, али се све још јасно 
види. Камење, све у просеку сивих нијанси од црне 
до беле, склопљено је као мозаик, а у средини само 
по која зелена травка. Около је шума која ме као зид 
одваја од блиставог Месеца. У тим спорим и лага-
ним корацима уопште нема никаквог осећаја умора 
и бола. Хиљаду мисли, за сваку одвајам по две- три 
секунде,надовезују се једна на  другу. Ипак напада 
ме једна, како  да решим на десетине проблема.  

Макадам! Он је метафора живота. Обоје су из-
грађени од ситних каменчића. Широк је само метар 
и по - два и ако сиђеш са њега чека те непријатна 
ситуација, трње, змије, као кад упаднеш у туђи жи-
вот. У сваком тренутку можеш  да паднеш ако ти и 
најмањи камичак излети испод ноге, а на његовом 
крају пређеш на асфалт или кренеш некуд где нема 
пута.  

Коначно ми се опет укаже прилика да видим, 
сад већ комплетно осветљен Месец, али још није 
ноћ, небо се још бори да остане плаво. Ипак, тама 
све више продире у већ исцрпљену светлост која 
почиње да бежи за сунцем. У том величанственом 
тренутку видео сам оно најлепше у мом животу, 
најлепше лице које ми се јавља с времена на време, 
и тада престаје цвркут птица, а у мојим ушима одз-
вања реч НЕ. Тада се насмешим, иако бих се бацио 
на земљу и плакао, осмехнем се да будем занимљив 
и мистериозан ономе што гледа из „другог угла“ …

Иван Богдановић, VII разред
ОШ „Свети Сава“ Бајина.Башта

Иван Богдановић, уче-
ник VII разреда, освојио је 
другу награду за прозу на 
овогодишњем републич-
ком конкурсу, на који је 
стигло 700 радова, у ок-
виру манифестације „Да-
ни дечје поезије и прозе” 
која је установљена пре 
31 годину у Драгинцу код 
Лознице. Посвећена је 
сећању на масовно стра-
дање житеља овог села 
1942.године.

Даровитом Ивану ово 
вредно признање донео је 
његов прозни текст „Дру-
ги угао”. Награђен је вред-
ним књигама.

Уз песнике Љубоми-
ра Ћирилића, Дејана 
Алексића, Свету Тешма-
новића и Милана Ивано-
вића, Иван је  учествовао у 

раду округлог стола на  те-
му „Књижевност за децу и 
књижевни подмладак”.

Наставница:  
Ведрана Милета

Иван Богдановић

УСПЕШНИ

„Други угао“ донео Ивану другу награду
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ПРЕДМЕТ УЧЕНИК РАЗРЕД РАНГ 
ОПШТИНСКО

РАНГ 
ОКРУЖНО

РАНГ 
ДРЖАВНО НАСТАВНИК

СРПСКИ 
ЈЕЗИК

Михаило Миличић V II II Ведрана Милета
Александра Тошић V III Јелена Камберовић
Ена Савељић V III Мирјана Јовановић
Лука Маринковић V III Јелена Камберовић
Милош Вујић V III Ведрана Милета
Марта Илијашевић V III Ведрана Милета
Николија Вуковић VI II Биљана Савељић
Његош Николић VI II I Јелена Камберовић
Милојко Стаменић VI III Биљана Савељић
Михаило Марковић VII II Јелена Камберовић
Душица Голубовић VIII I III Мирјана Јовановић
Маријана Николић VIII II Мирјана Јовановић
Ђурђина Васиљевић VIII II III Мирјана Јовановић
Наталија Тошић VIII II Биљана Савељић
Катарина Јовановић VIII II Биљана Савељић
Мајда Савељић VIII II III Мирјана Јовановић
Снежана Арсентијевић VIII III Мирјана Јовановић
Катарина Максимовић VIII I пласман Биљана Савељић

МАТЕ-
МАТИКА

Миња Лукић III II Анђелка Ђурић
Ива Живановић III III Весна Марјановић
Иван Савић III похвала Весна Марјановић
Милица Маринковић III похвала Анђелка Ђурић
Емилија Јарић III похвала Маријана Лукић
Миленко Стаменић III похвала Анђелка Ђурић
Ђорђе Димитријевић III похвала Анђелка Ђурић
Филип Ђокић IV I Слађана Радовановић
Петар Докукин IV II Слађана Радовановић
Јана Марић IV II Драгана Радојичић
Богдан Бошковић IV похвала Слађана Радовановић
Драга Милић IV похвала Слађана Радовановић
Урош Бајић IV похвала Ивана Срдић
Вукашин Марић IV похвала Слађана Радовановић
Ена Савељић V II Дубравка Лечић
Михаило Миличић V III Дубравка Лечић
Николија Вуковић VI I III Зорица Бодирога
Михаило Марковић VII II Зорица Бодирога
Марија Катанић VIII I Миодраг Лазић
Дане Аврамовић VIII II Миодраг Лазић
Лазар Димитријевић VIII III III Миодраг Лазић

ГЕО-
ГРАФИЈА Лазар Димитријевић VIII II III Драгана Јевђенић

БИОЛО- 
ГИЈА

Тошић Александра V III Пурић Тихана
Његош Николић VI III Пурић Тихана
Марија Тимотијевић VII II Пурић Тихана
Јован Ивановић VII III Пурић Тихана
Лазар Димитријевић VIII II Пурић Тихана

ФИЗИКА

Дрина Марковић VI I Љиљана Екмешчић
Николија Вуковић VI II Љиљана Екмешчић
Ксенија Бижић VI III Љиљана Екмешчић
Бојана Крлић VI III Љиљана Екмешчић
Јован Ивановић VII I Љиљана Екмешчић
Михаило Марковић VII II Љиљана Екмешчић
Јована Ивановић VII III Љиљана Екмешчић
Марија Катанић VIII I II Љиљана Екмешчић

РУСКИ 
ЈЕЗИК Ђурђина Васиљевић VIII III III учешће Олгица Филиповић

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК

Лазар Димитријевић VIII III Татјана Ђурић
Катарина Јовановић VIII III III учешће Ана Драгојловић

СМОТРА 
РЕЦИ-

ТАТОРА

Филиповић Славица III I Лукић Маријана
Савељић Ена V II Биљана Савељић
Ђокић Сандра VIII I Биљана Савељић

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
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ТАКмИЧЕњА

ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Атлетика 
Мушка екипа Основне школе „Свети Сава“ на 

општинском такмичењу из атлетике је освојила  пр-
во место, као и на окружном и  оствариле пласман на 
међуокружно такмичење. Екипу су чинили: 

- Никола Митровић
- Лазар Бајић
- Иван Вучетић
- Никола Скокић 
- Филип Зарић
- Ђорђе Гавриловић
- Милош Ђурић
- Давид Лукић
- Марко Орашанин

Екипу је за такмичење припремила наставница 
Звјездана Јосиповић.

Женску екипу су чиниле:
- Ивана Јелисавчић
- Тара Марковић
- Андријана Катанић
- Наталија Катанић
- Дрина Марковић
- Теодора Милошевић
- Бојана Крлић
- Маријана Николић
- Дијана Обреновић 

Девојчице су освојиле друго место на општинском 
такмичењу.

Појединачно на окружно такмичење се пласирала 
Андријана Катанић – 300 м. 

Успешна на кросу – Андријана Катанић
Од почетка школовања Андријана Катанић (VII/3) 

постиже добре резултате на кросу. Тим поводом, одго-
варала је на питања новинара „Светосавца“.

 Какав је осећај бити прва на кросу? ♦
- Добар осећај. Јако сам задовољна.

Колико година побеђујеш на кросу? ♦
- Од другог разеда.

Да ли се бавиш атлетиком? ♦
- Бавила сам се, ишло је јако добро, али нисам могла 

да постигнем и одбојку и атлетику. Определила сам се 
за одбојку, јер то дуже тренирам.

Какав је осећај био док си трчала? ♦
- Добро се осећаш када све време водиш трку.

Желиш ли да наступиш на неком већем атлет- ♦
ском такмичењу?

- Да, веома желим, али определила сам се за одбојку.
Јована Јоксић VI/4, Јована Ђукановић VI/3,  
Јана Марковић VI/4 и Нела Бошковић VI/4

Виктор Саковић III/2 Ивана Миловановић III/2
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Новинарска секција ОШ „Свети 
Сава“ укључила се у пројекат „Ђак 
репортер“ чији је иницијатор Савез 
за школски спорт Србије. Коорди-
натор Савеза за школски спорт Ср-
бије Сања Угрен и идејни творац 
пројекта и спортски новинар Ка-
тарина Синђелић посетиле су у ја-
нуару 2016. године нашу школу и 

презентовале пројекат малим нови-
нарима. Циљ пројекта је да укључи 
новинарске секције школа, које ће 
извештавати о школским спортским 
такмичењима. Ученици су чули о 
новинарским формама и снимању 
ТВ прилога.  Савез за школски спорт 
Србије покренуо је дечији спортски 
лист „Пламенко“ који излази као до-
датак часописа „Спортски журнал“. 
Извештаји се шаљу у виду текста, 
ТВ прилога или фоторепортаже. 
Новинарска секција наше школе 
укључила се у пројекат ТВ прило-
гом - анкетом „Који ти је омиљени 
спорт?“ ТВ прилози емитују се на 
РТС и  СОС каналу у оквиру спорт-
ских емисија за младе. Чланови но-
винарске секције учествовали су и 
у пројекту „Твој лајк за наш плес“. 
Осмислили су занимљиву кореогра-
фију и забележили је на ЦД-у у фор-

ми видео клипа. Плесна тачка обја-
вљена је на фејсбук, јутјуб страници 
као и сајту Савеза за школски спорт 
Србије.

С.Ћ.

СЕКЦИЈЕ

„Ђак репортер“ у нашој школи

Чланови новинарске секције радосно су се укључили  
у пројекат „Ђак репортер“

Здраво, другари! Ја сам Ена Са-
вељић и ученица сам 6. разреда. 
Од 5. разреда сам члан новинарске 
секције. Кад сам на првом часу ви-
дела колико је забавно, препоручи-
ла сам је својим другарима који су 
се одмах пријавили. После тога се 
број чланова повећавао. На крају 
нас је било можда и 15. Првих пола 
године радили смо паное и писали 
чланке за „Светосавац“. После нас 
је наставница изненадила једном 
вешћу. Рекла нам је да ћемо сви 
постати ђаци-репортери, пошто 
ће почети да се снима нова емиси-
ја „Школски спорт Србије“. Након 
неколико недеља, дошли су Сања 
Угрен и Катарина Синђелић са сни-
матељем. Сања Угрен и Катарина 
Синђелић су оснивачи програма. 
Они су нам објашњавали шта ћемо 
радити и кад ћемо почети. После 
тога,сви смо били пуни утисака. 
Прво смо снимали децу са наме-
рама да откријемо који је омиљени 
спорт у нашој школи. Тај снимак 
је на фејсбук страници „Школски 
спорт Србије“. Можете га погледа-
ти ако хоћете. Затим смо били на 
одбојкашком турниру. Учествовали 
смо на такмичењу „Твој лајк за наш 
плес“. Зовемо се „The Star”. Можете 
погледати наш плес на YOU TUBE-
у. Радимо многе занимљиве ствари 

у новинарској секцији. Ако вас за-
нима, можете се пријавити. Ако се 
пријавите, ВИДИМО СЕ!!!

Здраво, другари! Ја сам Валенти-
на Глигић. Идем у шести разред Ос-
новне школе „Свети Сава“. Прошле 
године сам се уписала у новинарску 
секцију. Много је забавно. Такође 
смо уредници у часопису „Светоса-
вац“. Учествовали смо у споту „Твој 
лајк за наш плес“. Овде ми се најви-
ше свидело то што сви учествујемо 
у раду и лепо се договарамо. Јако 
бих волела да нам се још неко при-
дружи. Позивам остале ђаке који су 
заинтересовани да нам се прикљу-
че. Врата су вам широм отворена!

Ћао, другари, и ђаци свих узра-
ста! Ја сам Николина Ковачевић. 
Шести сам разред. Члан сам нови-
нарске секције и много је забавно. 
Ту су и друга маштовита деца.. Уре-
дници смо сјајног часописа „Свето-
савац“. Такође смо и ђаци репорте-
ри. Идемо на разне спортове и ин-
тервјуишемо много деце. Упишите 
се и ви у неки спорт и можда ћемо и 
вас интервјуисати. Ако хоћете, при-
дружите нам се. Можете пробати и 
100% ћете и ви некога интервјуиса-
ти. Много вас поздрављам и видимо 
се ако дођете.

Хеј, ви тамо, слушајте ме! Ја сам 
Огњен Печеница и ученик сам 6. 
разреда Основне школе „Свети Са-
ва“. Волим што сам члан новинарске 
секције. Занимљиво је и духовито. 
Правили смо разне плакате, писали 
чланке за „Светосавац“. Током рада 
у новинарској секцији прикључио 
сам се пројекту „Ђак репортер“. То 
је пројекат у коме ђаци новинар-
ске секције интервјуишу спортисте 
наше школе. У оквиру тог пројекта 
емитује се емисија „Школски спорт 
Србије“. Прилози се постављају на 
интернет, а текстови се штампају и 
излазе у часопису за децу „Пламен-
ко“. Зато вас позивам да се упишете 
у новинарску секцију, јер ћете виде-
ти колико је занимљиво, духовито и 
забавно.

Ђаци репортери

Чланови новинарске секције једва 
чекају да се докажу као ђаци 

репортери

Катарина Синђелић и Сања Угрен 
презентују пројекат Ђак репортер у 

школској библиотеци

Новинарска секција
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нОВИНАРИ У АКЦИЈИ

СЕКЦИЈЕ

Маштовити и предузимљиви но-
винари „Светосавца“ организовали 
су приредбу за ученике млађих раз-
реда како би сакупили новац за фо-
тографски апарат, потребан за рад 
новинарске секције. Гледаоци су 

учествовали активно, одговарали 
су на питања из анкете о насиљу. 
Ангажовањем учитеља и одзивом 
ученика сакупљен је већи део нов-
чане суме за фотографски апарат 
марке „Никон“. 

Приредбу су осмислили и во-
дили Марија Рађен, Ена Савељић, 
Огњен Печеница, Валентина Гли-
гић, Јована Маринковић и Тања 
Јовановић. 

С.Ћ.

Млади новинари помажу у библиотеци Маштовити и предузимљиви новинари

Новинарска секција

Анаатасија Васић III/2 Aлександра Вујић III/4
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Пешаци и бициклисти, нарочито 
млади, спадају у угрожене учеснике 
у саобраћају. Познавање саобраћај-
них прописа од великог је значаја за 
безбедност пешака. У ОШ „Свети 
Сава“ саобраћајну секцију води на-
ставник Дејан Пурић. 

Зашто је значајна саобраћајна  ♦
секција?

Дејан Пурић: Саобраћајна секци-
ја је у оквиру предмета Техничко и 
информатичко образовање. Значајна 
је за ученике јер у оквиру ње могу 
да науче саобраћајне знакове и пра-

вила понашања у саобраћају, која 
могу применити као учесници у са-
обраћају. Такође стичу вештину уп-
рављања бициклом, а развој такми-
чарског духа и дружење не треба 
изоставити.

Да ли сматрате да се уче- ♦
ници придржавају правила о са-
обраћају? 

Дејан Пурић: Већи број ученика 
се понаша по правилима саобраћаја, 
али има и изузетака који та правила 
не поштују и тиме угрожавају своју 
безбедност. И сам, као учесник у са-
обраћају, видео сам да ученици не 
прелазе улицу на пешачком прелазу, 
или возе бицикл у супротном сме-
ру од дозвољеног. Зашто? Мислим 
да ученици нису свесни опасности 
и последица које могу настати њи-
ховим непоштовањем правила са-
обраћаја.

Шта све ученици могу научи- ♦
ти у саобраћајној секцији?

Дејан Пурић: Могу научити са-
обраћајне знакове, правила пона-
шања у саобраћају. Стичу вештину 
вожње бицикла, а пре свега уче да 
буду добри људи и ученици.

Да ли волите рад са ученицима? ♦
Дејан Пурић: Наравно да волим. 

На избор занимања којим се бавим 
управо је утицало и то што волим 
децу и рад са њима. Пре свега, тај 
рад је изузетно занимљив, али и 
одговоран. Свако дете је различи-
то, мали човек који одраста, а ви у 
томе учествујете. Рад са децом оп-
лемењује и чини човека срећним и 
задовољним.

Шта бисте препоручили уче- ♦
ницима који се двоуме око уписа у 
саобраћајну секцију?

Дејан Пурић: Препоручио бих 
да дођу, да нас посете и упознају 
са нашим радом. Такође могу стећи 
знања применљива у савакодневном 
животу, на путу до школе, приликом 
вожње бицикла и касније у разним 
животним приликама.

Да ли се поносите успесима  ♦
својих ученика на такмичењима?

Дејан Пурић: Наравно да сам по-
носан. Најпре ученицима,јер су то све 
дивна деца и добри такмичари. Та-
кође и успесима. Сваке године имали 
смо ученике који су се пласирали на 
окружно или републичко такмичење 
„Шта знаш о саобраћају“. На такми-
чењима су достојно представљали 
нашу школу и град. Сваки успех је 
вредан пажње, али истакао бих успех 
Николе Караклића: прво место на ок-
ружном и пласман међу првих десет 
на републичком такмичењу.

Пуно успеха у раду новинарске 
секције!

Чланови саобраћајне секције ра-
до су прихватили разговор са нови-
нарима „Светосавца“.

Зашто си одабрао/ла са- ♦
обраћајну секцију?

Валентина: Зато што се учи о са-
обраћају.

Немања: Зато што ме занима са-
обраћај.

Лазар: Да учим о саобраћају.
Шта се ту може научити? ♦

Валентина: Могу се научити прави-
ла о саобраћају. саобраћајни знаци...

Немања: Уче се прописи, знако-
ви и како се треба понашати у са-
обраћају.

Лазар: Учи се да се вози бицикл 
по путу.

Да ли вам се свиђа та секција?  ♦
Зашто?

Валентина: Да, зато што учимо 
правила понашања у саобраћају.

Немања: Да, зато што учимо про-
писе.

Лазар: Да, зато што учимо о са-
обраћају.

Какви су вам успеси са такми- ♦
чења?

Валентина: Најбољи.
Немања: Добри.
Лазар: Супер.

Шта мислите ко је најбољи у  ♦
саобраћајној секцији?

Валентина: Сви се труде.
Немања: Валентина Тадић.
Лазар: Немања Јовановић

Да ли Вам се свиђа настав- ♦
ник? Зашто?

Валентина: Да, зато што је одго-
воран.

Немања: Да.
Лазар: Да.

Шта је саобраћајна секција? ♦
Валентина: То је секција у којој се 

учи о саобраћају.
Немања: Секција у којој се учи о 

саобраћају.
Лазар: Учи се о саобраћају.

Шта радите у саобраћајној  ♦
секцији?

Валентина: Возимо бицикле и 
учимо знакове.

Немања: Учимо саобраћајне про-
писе и возимо бицикле.

Лазар: Углавном возимо бицикле 
и учимо знакове.

Марија Рађен VI/1,  
Јована Маринковић VI/1,  
Николина Ковачевић VI/1  
и Валентина Глигић VI/1 

СЕКЦИЈЕ

Представљамо саобраћајну секцију

Саобраћајна секција
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ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

шTA RADE IZVIĐAČI
Ако волиш да путујеш, упознајеш људе, кампујеш, 

прикључи се извиђачима
Широм света извиђачи промовишу здрав начин живо-

та и ближи контакт са природом. Неколико ученика наше 
школе активно је у локалној извиђачкој организацији. 

Шта раде извиђачи? ♦
Марија Рађен VI/1: Извиђачи уче о пријатељству, 

путују, уче сигнализацију са заставицама, чворологију, 
сналажење у природи, користе компас...

Тијана Спасојевић VII/4: Учимо о самосталности, ка-
ко да урадимо неке ствари које никада сигурно не бисмо 
покушали код куће, путујемо, обилазимо многа места, 
упознајемо друге људе, људе различите боје коже, наци-
оналности, вере и учимо како да не мрзимо никога.

Лена Ђуровић VII/4: Извиђачи уче како да се осамос-
тале. Упознајемо пријатеље из других држава, других 
националности, распремамо шаторе. 

Далибор Милић VII/3: Држимо састанке,путујемо, 
упознајемо се са другим људима.

Тамара Димитријевић VII/3: Окупљамо се на састан-
цима, путујемо, дружимо се...

Да ли знате ко је основао извиђаче? ♦
Марија Рађен VI/1: Знам, Роберт Баден Пауел.
Тијана Спасојевић VII/4: Роберт Баден Пауел
Лена Ђуровић VII/4: Роберт Баден Пауел.
Далибор Милић VII/3: Роберт Баден Пауел
Тамара Димитријевић VII/3: Роберт Баден Пауел

Колико година си члан извиђача? ♦
Марија Рађен VI/1: Члан сам извиђача шест година.
Тијана Спасојевић VII/4: Пет година.
Лена Ђуровић VII/4: Већ пет година сам члан извиђача. 
Далибор Милић VII/3: Идем око пет година.
Тамара Димитријевић VII/3: Пет година.

Ко вам је водник: ♦
Марија Рађен VII/1: Мој водник је Тијана Јакић
Тијана Спасојевић VII/4: Тијана Јакић
Лена Ђуровић VII/4: Водник нам је Тијана Јакић.
Далибор Милић VII/3: Тијана Јакић.
Тамара Димитријевић VII/3: Тијана Јакић

Куда сте путовали? ♦
Марија Рађен VII/1: Путовали смо у Заовине, Фран-

цуску, Пријепоље. Такмичили се у Београду...
Тијана Спасојевић VII/4: Пријепоље, Борачко језеро, 

Заовине, Бела Црква, Зеница...
Лена Ђуровић VII/4: Путовала сам у Зеницу, на Бо-

рачко језеро, у Белу Цркву, Пријепоље, Заовине...
Далибор Милић VII/3: У Заовине, Београд, Прије-

поље, Белу Цркву.
Тамара Димитријевић VII/3: У Заовине, Француску, 

Белу Цркву, Београд.

Шта вам се свиђа у организацији? ♦
Марија Рађен VI/1: Свиђа ми се због путовања, кам-

повања и спавања у шаторима.
Тијана Спасојевић VII/4: Свиђа ми се то што можемо да 

путујемо на многа места за што мање новца (то се у ства-
ри више свиђа мојим родитељима ха, ха, ха...), и свиђа ми 
се што сам тамо научила многе ствари (да усисавам, др-
жим метлу, ха, ха, ха...) и што увек упознам много људи.

Лена Ђуровић VII/4: Свиђа ми се то што у сваком кам-
пу научим нешто ново и упознам доста нових пријатеља.

Далибор Милић VII/3: Дружење и план рада.
Тамара Димитријевић VII/3: Друштво, упознавање 

нових пријатеља, путовања...
Николина Ковачевић VI/1,  

Јована Маринковић VI/1, Валентина Глигић VI/1

Новинари Светосавца са извиђачима

Николина Алексић I/3 Анастасија Ивановић III/4
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ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ
Насиље је сваки облик једанпут 

учињеног или поновљеног пона-
шања које има за циљ наношење 
психолошког или душевног  бола 
другоме.

Електронско насиље укључује 
било какав облик слања порука пу-
тем интернета или мобилних. Има 
за циљ повређивање, узнемиравање 
или било какво друго наношење 
штете детету, младом или одраслом 
човеку који не може да се заштити 
од таквих поступака. Појављује се у 
облику текстуалних или видео пору-
ка, фотографија или позива.

Укључује:
узнемиравање, ухођење, вређање, 

несавестан приступ штетним садр-
жајима, ширење насилних и ув-
редљивих коментара, снимање 
окрутних, насилних сцена, слање 
претећих порука, као и креирање 
интернет страна које садржe при-
че, цртеже, слике и шале на рачун 
вршњака.

По чему се разликују вршњач-
ко и електронско насиље?

• Електронско може бити присут-
но 24 сата

• Дете је изложено насиљу и уз-
немиравању код куће и на другим 
местима која су пре за њега била 
сигурна

• Публика и сведоци могу бити 
многобројни и брзо се повећавати

• Деца и млади који се понашају 
насилно могу остати анонимни. Ова 
чињеница може изазвати снажан 
осећај страха, изложености и незаш-
тићености код оних који су доживе-
ли злостављање преко друштвених 
мрежа, док ономе ко чини злоста-
вљање, може бити подстицај за на-
ставак

• Без физичког контакта са жртвом 
или публиком, деца и млади теже 
виде и разумеју штету.

Данас се дигитално насиље нај-
чешће врши путем:

• социјалних мрежа и плат-
форми за дељење видео садржаја 
(нпр. Facebook, Google+, My Space, 
Twitter, Ask.fm, Omegle, YouTube, 
Ins- tagram, Flickr, Snapchat и др. );

• СМС порука и телефонских 
позива;

• имејлова;
• инстант порука (IMs – instant 

messages) и текстуалних порука 
(нпр. WhatsApp, Skype, Viber и др.);

• сликовних порука и видео ма-
теријала;

• причаоница или „соба за чето-
вање” (енг. chat rooms);

• блогова, форума;
• онлајн видео-игара.

Шта би ученици/е требало да 
знају у вези са превенцијом диги-
талног насиља?

1. Односите се према другима с 
поштовањем

Било да пишете мејлове, разгова-
рате  на чету, остављате коментаре  
на социјалним мрежама, учествујете 
у форумима или радите нешто друго 
на  интернету,  понашајте  се  прис-
тојно  и  културно. Златно  правило 
сваке  комуникације,  без обзира  да 
ли се она  дешава  у реалном  или 
виртуелном свету гласи: не чини 
другима оно што не желиш да они 
теби чине!

2. Будите свесни трагова које 
остављате у дигиталном свету, 
размислите пре него што нешто 
„постујете”, „шерујете”, „твитује-
те”... Имајте на уму да информација 
коју једном  поставите  на  интернет 
престаје да буде ваше власништво и 
да заувек губите контролу над њом. 
На пример, само једна несмотрено 
постављена фотографија, неколико 
година касније, може некоме бити 
препрека за добијање радног места...

3. Обратите пажњу на језик 
којим комуницирате на интернету 

Непримерене, грубе и вулгар-
не поруке могу повредити некога, 
иако можда иза њих не стоји лоша 
намера. Осим тога, већина форума, 
мрежа и других онлајн сервиса има  
прописана правила комуницирања,  
па вам се може десити да вас при-
времено искључе или да вам трајно 
онемогуће коришћење тих сервиса.

4. Будите опрезни/е с личним 
информацијама, не делите их с 
другима. Никада не делите личне 
информације (име, адреса, бројеви 
телефона, име  школе, место  жи-
вљења) о себи,  породици или прија-

тељима с другима, чак и онда када 
позитивно процењујете њихове на-
мере. Поштујте упутства за заштиту 
личних података и правила за креи-
рање безбедне лозинке. То ће повећа-
ти вашу безбедност на интернету.

5. Предузмите неопходне   мере    
техничке заштите како бисте пре-
дупредили могућност насиља.

Заштитите свој рачунар антиви-
рус  програмима.   Приликом регис-
трације на неку социјалну   мрежу, 
прочитајте упутства за безбедно ко-
ришћење.

6. Помозите особама које се не 
сналазе најбоље на интернету.

Будите солидарни, помозите   
другима да безбедније користе ин-
тернет, јер тако повећавате и личну 
безбедност, а интернет чините без-
беднијим и бољим местом за све 
који га користе.

7. Будите свесни дигиталног на-
сиља

Дигитално насиље чешће је него 
што то многи млади мисле. Имајте 
на уму да интернет није креиран с 
циљем да буде пријатељско окру-
жење за  децу и младе! Често млади  
нису свесни да својим понашањем 
повређују друге и да заправо чине 
дигитално насиље.

8. Немојте пасивно да посма-
трате дигитално насиље, прија-
вите га.

Дигитално насиље треба пријави-
ти и на њега треба реаговати.

9. Информишите се о дигитал-
ном насиљу.

Информишите се о превентивним 
мерама које можете да предузмете 
пре него што се дигитално насиље 
догоди. Запамтите, само заједнич-
ким снагама можемо да учинимо 
интернет безбеднијим и бољим мес-
том за младе!

10. Коришћење интернета све-
дите на разумну меру.

Катарина Марјановић
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АКТУЕЛНЕ ТЕмЕ
Не трошите превише времена на 

интернету. Постоје и други зани-
мљиви начини на које можете да 
потрошите своје слободно време.

Шта би одрасли требало да 
знају у вези са превенцијом диги-
талног насиља?

1. Није неопходно да познајете 
сва  достигнућа у области дигитал-
них технологија, али је веома важно  
да покажете интересовање за оно 
што ваше дете, односно ученик ради 
на интернету.

2. Разговарајте са дететом о пред-
ностима коришћења дигиталних 
технологија, добробитима за дете 
и заједнички радите на откривању 
алата који доприносе учењу и обо-
гаћивању знања.

3. Унапређујте своје дигиталне 
вештине, информишите се о мера-
ма заштите од дигиталног насиља 
и начинима препознавања и реаго-
вања.

4. Сарађујте са школом
5. Потражите помоћ од деце у 

вези са новим технологијама. То 
није знак  родитељске слабости, већ  
родитељске снаге. Тиме уважавате  
децу и учвршћујете однос заснован  
на поверењу, а својим понашањем  
дајете пример детету да и оно вас 
пита и тражи  подршку.

6. Разговарајте  са децом о ути-
цају вршњака на њихово пона-
шање, подстичите их да конструк-
тивно излазе на крај са притисцима 
вршњака. Научите ваше дете да љу-
базно и одлучно каже: „Не, то нећу 
да урадим!”.

7. Разговарајте са децом о потен-
цијалним ризицима на интернету, 
саслушајте шта ваше дете зна и има 
да вам каже о томе.

8. Заједно  са  дететом дефиниши-
те правила коришћења друштве-
них мрежа (садржаји, време које 
проводе на интернету), као и после-
дице у случају кршења тих правила. 
Учествовање у успостављању пра-
вила повећава вероватноћу пошто-
вања тих  правила. Доследно се при-
државајте успостављених правила.

9. Забрана коришћења друштве-
них мрежа, као мера за контролу 
понашања, јесте „немогућа мисија”. 
Када је ван вашег надзора, дете их 
може поново користити (а деца све 
чешће користе мобилне уређаје, па 
тако родитељи имају све мање над-
зора).

Застрашивање и претње не  
дају добре резултате и не доприно-
се подстицању дечјег развоја.

10. За васпитање детета пресудан  
је квалитет односа који успоста-
вљате с њим. 

11. Изразите захвалност детету 
за одлуку да садржај са интернет 
подели са вама. Страх и љутњу 
контролишите јер у присуству ових 
емоција тешко можете да предложи-
те нешто конструктивно.

12. Преузмите одговорност за 
своје поступке, понашајте се до-
следно, немојте да причате једно, а 
да радите друго. Тако учите децу да 
се и она понашају одговорно.

Како да реагује ученик када до-
живи дигитално насиље?

• Промислите пре него што било 
шта предузмете

• Не одговарајте на узнемирујуће 
и претеће поруке

• Сачувајте доказе узнемиравања
• Онемогућите особи која вас уз-

немирава да поново ступи у контакт 
с вама

• Поделите негативно искуство са 
особом у коју имате поверења

• Не кривите себе због тога што 
вам се догодило

Како да реагује ученик када је 
сведок дигиталног насиља?

• Никако немојте остати „скрште-
них руку”

• Немојте се укључивати у насиље 
и распиривати лоша осећања 

• Подржите особу која трпи на-
сиље

• Обратите се за помоћ одраслима
• Упутите своје  другове и друга-

рице на Онлајн сервис за подршку 
деци и младима који су искусили 
дигитално насиље

• Пријавите дигитално насиље ус-
тановама  које су за то надлежне

Како да реагују одрасле особе у 
ситуацијама када дете или ученик 
доживи дигитално насиље?

• Схватите ваше дете или ученика 
озбиљно, слушајте пажљиво и стр-
пљиво

• Пронађите одговарајуће место  
и оставите довољно времена за раз-
говор

• Пре него што започнете раз-
говор, будите у контакту са својим 
осећањима

• Имајте на уму да сте ви модел 
понашања за дете

• Пружите детету безусловну 
подршку

Коме пријавити дигитално на-
сиље ?

Сваки облик насиља, па и диги-
тално насиље, пријављује се школи: 
наставнику, учитељу и одељењском 
старешини. 

У зависности од нивоа насиља, 
активности у вези са заштитом пре-
дузима сам наставник, учитељ или 
одељењски старешина, тим за заш-
титу од насиља или  укључује ос-
тале установе: центар за социјални 
рад, полицијска управа, установе 
здравствене заштите.

Катарина Марјановић,  
школски педагог

Препорука за читање
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продуженИ бораваК - фото репортажа

Учење

ЗимаЈесен

Не гурај се, човече!

Прављење украса

Учитељ

Игра

Поклон канцеларије за младе

Капице



Јануар 2017

СВЕТОСАВАЦ - 10

 19

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Изложена кућица Учитељица Ивана Срдић поред кућице

Труд се исплати Радна атмосфера

ДеЧИЈА НЕДЕЉА – повод за дружење

сликовница о бајиној башти
Учитељица Наташа Маринковић – коаутор занимљиве сликовнице

Поред образовања задатак школе је да развије емпа-
тију и осећај заједништва. Учитељи првог разреда ос-
мислили су занимљиве активности са родитељима и 
ученицима. Родитељи и ученици 1/3 реализовали су за 
Дечију недељу диван пројекат који их је зближио. 

„Размишљала сам како да ујединим 29 ученика и роди-
теље око заједничког пројекта, а да избегнемо одвајање 
у групе. Кућа за лутке – синуло ми је. И заиста, сви су 
се трудили и одушевили резултатом. Маштовита кућа са 

брижљиво израђеним намештајем и двориштем изложе-
на је у Галерији Установе култура и очарала је посети-
оце. Родитељи и ђаци упознали су се и зближили током 
рада на пројекту који је наградио како учеснике тако и 
посетиоце изложбе,“ каже учитељица Ивана Срдић.

Прелепа кућа за лутке - плод заједничког рада и дру-
жења учитеља, ђака 1/3 и родитеља најлепши је поклон 
школи и граду за Дечију недељу.

Соња Ћоровић

Као школски библиотекар и уред-
ник листа „Светосавац“ сарађујем са 
учитељима и наставницима. Пријат-
но сам изненађена отвореношћу за 
нове пројекте и креативношћу учи-
теља. Учитељица Наташа Марин-
ковић потврдила је моје искуство 
корисним и лепим пројектом који је 
иницирала.

Колегиница Наташа осмислила је 
са продеканом Учитељског факул-
тета у Београду Сањом Благданић 
занимљиву сликовницу о Бајиној 
Башти и околини. Кроз ребусе, ос-
мосмерке, укрштенице, лавиринте, 
занимљиве илустрације најмлађи-

ма су презентовани најважнији де-
таљи из историје Бајине Баште као 
и флора и фауна Националног парка 
Тара. Пажљиво осмишљена питања 
и маштовите илустрације Тонија Ра-
дева ненаметљиво информишу мла-
де читаоце, а да их не оптерећују.

Информативна, забавна и лепо 
илустрована сликовница захтева 
активно ангажовање читаоца. Зани-
мљиво и за одрасле! 

Издавач је Установа Спортско ту-
ристички центар „Бајина Башта“, а 
сликовница се може купити у прода-
вници Центра.

Соња Ћоровић
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На линији 65-ице у Београду 28. 
новембра 2016. догодило се нешто 
изузетно. Бирам реч „изузетно”' јер 
је овај догађај заиста могуће смес-
тити у позитивне „изузетке”, а тако 
су нам потребни. Младић Раде, који 
често путује на тој релацији, сажа-
лио се на босоногу жену која се та-
кође често вози овом линијом и која 
са децом живи од милостиње до-
брих људи. Раде је Данијелу раније 
запазио и дубоко га је потресла ње-
на тужна песма у градском аутобусу, 
баш као и њене босе ноге. 

Сетио се својих старих патика и 
неколико дана носио их у ранцу док 
сиротицу поново не сретне. Када ју 
је коначно угледао, одмах је пришао 
да је обује. Сапутник, не верујући 
својим очима, узима телефон како 
би све снимио и тако нам оставио 
мали бисер доброте која је дирнула 
многа срца. Од Данијеле је на дар 
добио топли загрљај и осмех благо-
дарности. 

Репортери су се одмах укључили 
у причу и тако сазнајемо да је Раде 
из Обреновца и да му је поплава од-
нела дом, па зато са породицом живи 
као подстанар у Београду. Сања да 
постане фризер, али новац мора сам 
да заради и зато, уз посао, ванред-
но завршава средњу школу. Њему је 
мучан и тегобан живот добро познат 
и он, дакле, није дао од свога виш-
ка. Оно што га од већине нас разли-
кује јесте добро срце пуно ведрине. 
Ваљда је зато одмах био спреман да 
учини праву ствар. Бог га поживео и 
да још бољи буде!

А шта смо ми добили од овог Ра-
довог поступка? Осим што нам је 
огрејало срце то зрно доброте, мог-
ли смо да се уверимо да је врло лако 
учинити добро дело. Жалимо се на 
недостатак саосећања међу људима 
– па хајде да ми први покажемо са-
осећање за ближњег! Жалимо се на 
тмурну свакодневицу – па хајде да 
ми први покушамо да је оплемени-
мо (макар осмехом и негунђањем). 
Жалимо се на недостатак љубави 
– па хајде да ми први почнемо са 

учењем тог драгоценог заната – ка-
ко волети.

Свет је створен и позван да живи 
на добар начин. Али, ствар је чо-
вечије слободе хоће ли тако бити. 
Ствар је, дакле, наше слободе. Радов 
поступак подсетио ме на дивну при-
чу чудесне Десанке Максимовић, 
коју топло препоручујем сваком де-
тету које жели да постане човек. Реч 
је о причи „Просјак у Дечијем врту” 
која говори о убогом просјаку кога 
одрасли и не примете, а деца му ра-
до уделе оно што имају и оно што 
воле највише. Мудра песникиња у 
просјака је уткала анђела који ће од 
Господа измолити благослов за сва-
ко дете које је отворило своје срце и 
принело дар љубави, несебичности 
и доброте.

Раде је то детиње срце сачувао 
упркос животним тешкоћама и, дај 
Боже, да га чува и даље. А нека ње-
гова доброта буде мали путоказ за 
нас. Ако је веровати њему, врло је 
лако бити бољи човек у животу.

Ана Црепуљаревић, вероучитељ

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

ЗРНО ДОБРОТЕ

аНКЕТА О НАСИЉУ
Шта је насиље?

Марко (III/1): Када се неко туче.
Дубравка (III/1): Супер начин да се реши ствар.
Ивана (III/3): Туча.
Душица (III/3): Када се неко туче.
Иван (III/3): Када се двоје туче и свађа.
Ивана (III/2): Када неко некога мучи и туче.
Лана (III/3): Када некога муче.
Ања (III/2): Када некога туку.
Александра (III/4): Насиље је свађа и туча.
Вељко (III/4):  Неко те воли па се потучете.
Бојан (III/4): Туча.
Владимир (IV/1): Псовање.
Емилија (IV/1): Увредљиве речи.
Андреа (IV/1): То је туча.
Сара (IV/2): Иживљавање.
Иван (IV/2): Нападање.
Ацо (IV/2): Туча
Мина: (IV/3): Туча
Алекса (IV/3): Када се неко туче.
Андрија (IV/3): Када бијеш млађег од себе.
Елена (V/1): Туча
Немања (V/2): Лоша ствар.
Петар (VI/2): То је туча.
Драгана (VI/2): Злостављање.
Бојан (VI/2). Туча
Дијана (VII/3): Психичко или физичко злостављање.
Лука (VII/3): Када неко некога удари у фацу.
Александра (IV/1): Када неко туче некога.

Исидора (VII/2): Када мучимо некога.
Јелена (VII/2): Када мучимо некога.
Владимир (VII/1): Мучење другога.

Да ли си посматрао (ла) или 
учествовао (ла) у насиљу?

Марко (III/1): И  гледао сам и тукао сам се.
Дубравка (III/1): Да.
Ивана (III/2): Не.
Ања (III/2): Да.
Лана (III/2): Не
Душица (III/3): Не.
Иван (III/3): Да.
Ивана (III/3): Да.
Александра (III/4): Не.
Вељко (III/4):  Да
Бојан (III/4): Да.
Владимир (IV/1): Да.
Емилија (IV/1): Не.
Андреа (IV/1): Да.
Сара (IV/2): Да.
Иван (IV/2): Да.
Александар (IV/2): Да
Мина: (IV/3): Не.
Алекса (IV/3): Не.
Андрија (IV/3): Да.
Елена (V/1): Да.
Немања (V/2): Да.
Петар (VI/2): Да.
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ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

аНКЕТА О НАСИЉУ
Драгана (VI/2): Да.
Бојан (VI/2). Да.
Дијана (VII/3): Не.
Лука (VII/3): Да.
Александра (IV/1): Не.
Исидора (VII/2): Да.
Јелена (VII/2): Да.
Владимир (VII/1): Да.

Шта би ти урадио (ла) када би 
присуствовао (ла) насиљу?

Марко (III/1): Отишао бих.
Дубравка (III/1): Купила бих кокице и мирно гледала 

и смејала се.
Ивана (III/2): Позвала бих полицију.
Лана (III/2): Побегла бих.
Ања (III/2): Отишла бих.
Ивана (III/3): Звала бих старије и уплашила бих се.
Иван (III/3): Звао бих старије и они би спречили тучу.
Душица (III/3): Позвала бих директора.
Александра (III/4): Раздвојила бих оне који се туку.
Вељко (III/4): Уплашио бих се.
Бојан (III/4): Склонио бих се.
Владимир (IV/1): Позвао бих старијег.
Емилија (IV/1): Позвала бих некога.
Андреа (IV/1): Позвала бих старије.
Иван (IV/2): Бранио бих жртву.
Сара (IV/2): Одбранила бих жртву.
Александар (IV/2): Звао бих полицију.
Мина (IV/3): Бранила бих жртву.
Алекса (IV/3): Помогао бих ономе ко је слабији.
Андрија (IV/3): Побегао бих.
Елена (V/1): Заштитила бих жртву.
Немања (V/2): Заштитио бих жртву.
Драгана (VI/2): Заштитила бих жртву насиља.
Петар (VI/2): Заштитио бих жртву.
Бојан (VI/2): Заштитио бих жртву.
Дијана (VII/3): Решила бих то на миран начин.
Лука (VII/3): Тукао бих се и навијао бих.
Александра (IV/1): Пријавила бих насиље.
Исидора (VII/2): Позвала бих неког старијег.
Јелена (VII/2): Гледала бих.
Владимир (VII/1): Гледао бих.

Какве филмове (или цртаће) 
гледаш?

Марко (III/1): Свакакве.
Дубравка (III/1): Насилне и „Сунђер Боб“.
Ивана (III/2): Сунђер Боба
Лана (III/2): Разне.
Ања (III/2): Супер шпијунке.
Ивана (III/3): Сунђер Боб.
Душица (III/3): Пингвини са Мадагаскара.
Иван (III/3): Штрумпфови и Сунђер Боб.
Александра (III/4): Смешне.
Вељко (III/4): Смешне.

Бојан (III/4): Смотане.
Владимир (IV/1): Сунђер Боба
Емилија (IV/1): Сунђер Боба
Андреа (IV/1): Сунђер Боба
Иван (IV/2): Сунђер Боба
Сара (IV/2): Сунђер Боба
Александар (IV/2): Сунђер Боба
Мина (IV/3): Сунђер Боба
Алекса (IV/3): Сунђер Боба
Андрија (IV/3): Нинџа Корњаче
Елена (V/1): Сунђер Боба и Штрумфове.
Немања (V/2): Научнофантастичне.
Драгана (VI/2): Сунђер Боба.
Петар (VI/2): Сунђер Боба
Бојан (VI/2): Сунђер Боба.
Исидора (VII/2): Комедије
Јелена (VII/2): Разне.
Владимир (VII/1): Разне
Дијана (VII/3): Свакакве. Владимир (VII/1): Да.
Лука (VII/3): Акционе.

Играш ли насилне видео игрице?
Марко (III/1): Да.
Дубравка (III/1): Да и обожавам их.
Ивана (III/2): Не
Ања (III/2): Не
Лана (III/2): Не
Ивана (III/3): Не
Душица (III/3): Не
Иван (III/3): Не
Александра (III/4): Не
Вељко (III/4): Не
Бојан (III/4): Да
Владимир (IV/1): Да
Емилија (IV/1): Не
Андреа (IV/1): Не
Сара (IV/2): Не
Александар (IV/2) Не
Иван (IV/2): Не
Мина (IV/3): Не
Алекса (IV/3): Не
Андрија (IV/3); Да
Елена (V/1): Не
Немања (V/2): Не
Драгана (VI/2): Не.
Петар (VI/2): Да.
Бојан (VI/2): Да
Владимир (VII/1): Да.
Исидора (VII/2): Не.
Јелена (VII/2): Не.
Дијана (VII/3): Не.
Лука (VII/3): Наравно.

Анкету реализовали:  
Ена Савељић VI/1, Николина Ковачевић VI/1,  

Валентина Глигић VI/1, Јована Маринковић VI/1  
и Огњен Печеница VI/1
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Општинско такмичење у шаху  
основних школа

На Општинском такмичењу у шаху учествовало је 18 
такмичара у три категорије: I до IV разред, V и VI раз-
ред и VII и VIII разред. 

Постигнути су следећи резултати:

I до IV разред дечaци 
Такмичари

1. Вук Божић, I разред ОШ „Свети Сава“
2. Вукашин Карлица, II разред ОШ ,,Р.Павићевић“
3. Владимир Јовановић, III разред ОШ ,,Свети Сава“
4. Андрија Марковић, III разред ОШ ,,Свети Сава“
5. Тодор Петровић, IV разред ОШ ,,Р. Павићевић“

После четири кола, генерални пласман је:
1. место Вукашин Карлица 4 поена
2. место Тодор Петровић 3 поена
3. место Андрија Марковић 2 поена
4. и 5. место Владимир Јовановић и Вук Божић 0,5 п.

V и VI разред дечаци
Такмичари

1. Михаило Миличић, V разред ОШ ,,Свети Сава“
2. Милош Вујић, V разред ОШ ,,Свети Сава“
3. Павловић Предраг, VI разред ОШ ,,Р.Павићевић“
4. Александар Дамљановић, VI р. ОШ ,,Свети Сава“
5. Балмазовић Ђорђе, VI разред ОШ ,,Свети Сава“

Бергеровим системом после 5.кола постигнут је сле-
дећи пласман:

1. Балмазовић Ђорђе 3,5поена
1. Павловић Предраг 3,5 поена
2. Михаило Миличић 2 поена
3. Милош Вујић 1 поен

VI и VIII разред 
Такмичари

1. Алексић Милош, VII разред ОШ ,,Свети Сава“
2. Никола Весић, VII разред ОШ ,,Свети Сава“
3. Тришић Стеван, VII разред ОШ ,,Свети Сава“
4. Карлица Анђела, VII разред ОШ ,,Р.Павићевић“
5. Борис Радојичић,  VIII разред ОШ ,,Р.Павићевић“
6. Благојевић Стефан,  VIII разред ОШ ,,Свети Сава“
7. Танасијевић Марко, VIII разред ОШ ,,Свети Сава“
8. Јевђенић Никола, VIII разред ОШ ,,Свети Сава“

Играли су Швајцарским ситемом 5 кола и постигнути 
су следећи резултати:
1. коло 

1. Јевђенић Никола - Карлица Анђела 1:0
2. Тришић Стеван - Танасијевић Марко 0:1
3. Благојевић Стефан - Никола Весић 1:0
4. Алексић Милош - Борис Радојичић 0,5:0,5

2. коло
1.Танасијевић Марко - Благојевић Стефан 0,5:0,5
2. Борис Радојичић - Јевђенић Никола 0:1
3. Никола Весић - Алексић Милош 0:1
4. Карлица Анђела - Тришић Стеван 1:0

3. коло
1. Јевђенић Никола  - Алексић Милош 1:0
2. Благојевић Стефан - Карлица Анђела 1:0
3. Танасијевић Марко - Борис Радојичић 0,5:0,5
4. Тришић Стеван - Никола Весић 0:1

4. коло
1. Јевђенић Никола - Благојевић Стефан 0:1
2. Алексић Милош - Танасијевић Марко 1:0  
3. Борис Радојичић - Тришић Стеван 1:0
4. Карлица Анђела  - Никола Весић 0:1

5. коло
1. Благојевић Стефан - Алексић Милош 0:1
2. Тришић Стеван - Јевђенић Никола 0:1
3. Борис Радојичић - Карлица Анђела 0,5:0,5
4. Никола Весић - Танасијевић Марко 0,5:0,5   

Коначан пласман:
1. место Јевђенић Никола 4 поена
2. место Алексић Милош 3,5 поена
3. место Благојевић Стефан 3,5 поена
4. место Танасијевић Марко 2,5 поена
5. место   Борис Радојичић 2,5 поена
6. место  Никола Весић 2,5 поена
7. место Карлица Анђела 1,5 поена
8. место Тришић Стеван 0 поена

Екипно такмичење школа одржано је на четири табле. 
За ОШ ,,Свети Сава“ учествовали су Јевђенић Никола, 
Алексић Милош, Благојевић Стефан и Танасијевић 
Марко а за ОШ ,,Р. Павићевић“ Борис Радојичић, Кар-
лица Анђела, Тодор Петровић и Вукашин Карлица. По-
сле 5 мечева, победила је екипа ОШ ,,Свети Сава“ са 
резултатом 3:2.

Сви такмичари добили су дипломе за освојена места. 
Организатор и главни судија турнира био је наставник 
Милош Росић.

Није било организовано окружно и републичко ша-
ховско такмичење  за ученике основних школа у школ-
ској 2015/2016. години.

Екипу ОШ ,,Свети Сава“ водио је наставник Милош 
Росић.

СПОРТ И ШАХ

Шаховски резултати у 2015/2016. години

На општинском такмичењу у шаху које је одржа-
но 12. марта 2016. године у Основној школи „Све-
ти Сава“ ученици наше школе су постигли запажене 
резултате. Екипно су освојили прво место и пласман 
на окружно такмичење, а појединачно у категорији 
од првог до четвртог разреда Андрија Марковић је 
освојио треће место, у категорији V – VI разреда пр-
во место је освојио Ђорђе Балмазовић, друго место 
Михаило Миличић, а треће Милош Вујић, док су у 
категорији VII – VIII разред најбољи: Никола Јевђе-
нић – прво место, Милош Алексић – друго место и 
Стефан Благојевић – треће место.
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КУЛТУРНИ жИВОТ

„ЈЕДНА ЛЕПА ПРИЧА” У НАШОЈ ШКОЛИ
Представа „Једна лепа прича“ по тексту Виљема Ше-

кспира допала се ученицима млађих разреда. Глумци 
позоришта „Полетарац“ трудили су се да дочарају лепо-
ту и атмосферу времена у коме је живео енглески писац 
Виљем Шекспир.

Знате ли ко је био Шекспир? Виљем Шекспир је чу-
вени енглески писац. Живео је пре 400 година. Писао је 
текстове за драмско извођење и поезију. Његови драм-
ски комади популарни су и данас. И вама је било за-
нимљиво док сте гледали представу по Шекспировом 
тексту, зар не?! Шекспир је био и глумац. 

У каквом свету је живео Шекпир? Чули сте за Френ-
сиса Дрејка, гусара преке нарави? Он је пловио морима 
у Шекспирово време. Шпанска армада кидисала је на 
Енглеску. Живописни савременици као и догађаји из 
енглеске историје инспирисали су Шекспира да напише 
драме које и данас радо гледамо.

Соња Ћоровић Представа

Топ листа за мај 2016 Топ листа за октобар 2016Први сусрет са Шекспиром

Кристина Спасојевић I/1 Ана Васић II/1 Ана Јовановић   III/1
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У периоду од 15.3.до 22.3.2016.године, ученици II/2 
одељења боравили су, са својом учитељицом, Миром 
Марковић, у Станишинцима.

Станишинци дечије одмаралиште и истоимено мало 
планинско село налази се на планини Гоч на 780м над-
морске висине. Лоцирано је у централној Србији, на 17 
км од Врњачке Бање и 156км од Бајине Баште.

После боравка на Златибору, у првом  разреду, који 
је препун атракција, мислили смо да је доживљај са ове 
планине непоновљив. А онда смо отишли у Станишин-
це на Гоч! И још једном се потврдило да ништа није 
дато само од себе, да је ЧОВЕК тај који  чини да добро 
буде још боље,  а лепо још лепше.

И као што рекосмо, Станишинци су мало планинско 
село и као такво не би било посебно занимљиво за на-
шу децу. Али то што је сваки квадратни метар простора 
урађен с пуно љубави, што је особље уз осмех спремно 
да одговори на све наше захтеве и што су нам понудили 
садржаје које никад раније нисмо имали на рекреатив-
ним наставама, учинило је потпуно незаборавним тих 
седам дана.

Поделићемо са вама само делић својих доживљаја.

Дочекао нас је Плави Зец и конобар Пеђа служећи 
нам слатко од шумских јагода и домаћу погачу...

Одељење II-2 на једној од прелепих падина Гоча.

Овако смо са терасе павиљона,,Пахуљица“послали 
топле поздраве свима у Бајиној Башти као и искрену 
препоруку другарима да обавезно посете овај мали рај!

А кад се добро уморе од шетње планином, снагу тре-
ба повратити на стари добри српски начин....

Било је и дима... и ватре... али и укусних залогаја...                                                                                               
Богати роштиљ у природи и лично учествовање у њего-
вом припремању - незаборавно искуство.

Још један потпуно другачији садржај од свих до сада би-
ла је ,,Чоколадна фонтана“ Чоколаде је било свуда: на воћ-
ним ражњићима, прстићима, руменим обрашчићима...

Ноћни поход и потрагу за гочким патуљцима нисмо 
успели да забележимо. Патуљци су били неумољиви.
Нису нам се показали. Разговарали су са нама, изнели 
нам неке своје бриге и испричали своје доживљаје али 
нису дозволили да их видимо. Кад смо се под светло-
шћу бакљи вратили из шуме у одмаралиште пронашли 
смо кесу пуну слаткиша коју су нам оставили тајанстве-
ни гочки патуљци. ХВАЛА! 

И на крају заслужене дипломе.
Мирјана Марковић

ИЗ ШКОЛЕ

Били смо НА ГОЧУ, У СТАНИШИНЦИМА
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У оквиру пројекта одржано је низ 
предавања, презентација о улози де-
це у заштити животне средине као и 
о потреби и значају примарне селек-
ције отпада.

Ученици наше школе учество-
вали су на ликовном и литерарном 
конкурсу на тему заштите животне 
средине. Најуспешније су биле:

1. Анђела Матић, V/3
2. Марија Јовановић, III/2
3. Јована Јокић,V/3
Такође, свим ученицима наше 

школе подељени су лифлети тако 
да је свако дете стекло основна саз-
нања о екологији.

У септембру је одржан еко-квиз 
на коме су ученици показали завид-
но знање.

Најуспешнији у млађим разреди-
ма били су ученици IV/1одељења, 
а у старијим разредима најбоље 

знање о екологији имали су ученици 
V/4 одељења.

Ивана Тешић, IV/2
Сара Веизовић, V/4
Ива Живановић, IV/2
Лазар Лазић, V/4
Лазар Зечић, IV/2
Тијана Ђокић, V/4

Општински пројекат ,,Едукација 
деце предшколског и школског уз-
раста на тему заштита животне сре-
дине“ успешно је приведен крају ор-
ганизовањем наградног еко-викенда 
у извиђачком центру у Заовинама 
у периоду од 7. до 9. октобра 2016.
године

М. Марковић

ИЗ ШКОЛЕ

ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

 

У периоду март-октобар 2016. године општина Бајина Башта је реализовала пројекат ,, Едука-
ција деце предшколског и школског узраста на тему „заштита животне средине“

Анастасија II/2

Тијана Симић III/4Богдан Спасић III/3

Ања Јаковљевић  II/3
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ОСТАЛЕ СУ ЊЕГОВЕ РЕЧИ
Овај сценарио је инспирисан  

збирком „Приче о Светом Сави“, 
Симеона Маринковића у издању 
„Креативног центра“ и причом 
„Зашто је Свети Сава ишао бос“, 
Лидије Поповић. Речи Светог Саве 
су преузете из наведених прича.

(Сцена је уређена као соба, са до-
вољно столица и јастука да седне 
бар десеторо деце. Са једне стране 
је полица са књигама, на столовима 
су књиге, лаптоп. Лагано улазе деца 
са свескама у рукама и материјалом 
који су спремили. Седају, тихо при-
чају између себе.)

НИНА: Јесу ли сви стигли? 
МАРТА: Већина нас је овде. Сад 

ће доћи и Илија са својом групом. 
Рекао је да има неко изненађење. 
Мало ће каснити и Маријина група. 
Али, можемо да почнемо, прикљу-
чиће се они.

(У том тренутку улазе дечаци. 
Један је обучен као Свети Сава. Сви 
гледају у њега, а Нина му се обраћа, 
пријатно изненађена.)

НИНА: А то је то изненађење! 
Па, ти си, човече, и костим спремио! 
Баш си краљ!

ИЛИЈА: (обучен као Свети Са-
ва, говори са осмехом, а прави се 
озбиљан и важан) Пази како ми се 
обраћаш. Ја сам сад овде најмудрија 
глава! Тек ћеш да ме чујеш! 

(Сви се насмеју, па  поседају. Ни-
на устаје и обраћа се свој деци)

ТАРА: Дакле, људи, немамо баш 
много времена. Угледни час је сутра. 
Наставница је рекла да ће доћи ди-
ректор, помоћник, педагог, још неки 
наставници - све у свему, готови смо!.. 
Читава екипа, а наставница је плани-
рала и да све сними за свој портфолио! 
(благо иронично изговара речи „екипа“ 
и „портфлио“)  Joш је запретила да 
ће нам забиберити контролни ако не 
одрадимо све како треба.

АНДРИЈАНА: Ја се већ сад тре-
сем, а тек сутра, кад се сви онако 
озбиљно загледају у нас... Ух, не 
смем ни да помислим!

НИНА: Хајде, брзо да пробамо 
све ово, да се сутра не бламирамо. 

АНДРИЈАНА: Знате шта – ја сам 
мислила да ћу се истински сморити 
читајући по хиљадити пут приче о 
Светом Сави... Али, нашли смо не-
колико нових, стварно занимљивих. 
Неке су баш применљиве, или, како 
би наставница рекла, кад започне 
оне своје придике – праве вреднос-
ти су, драга децо, свевременске...

НИНА: Да видимо... Час почиње 
презентацијом Расткове групе. На-
дам се да су га натерали да и он 

нешто одради и не брука своје име. 
Онда, на сцену ступамо ми. Ево, ја 
сам написала уводни део. Иде ова-
ко: Отац моралистичке филозофије 
у старој Грчкој био је Сократ, који је, 
шетајући атинским трговима, водио 
мудре дијалоге са својим суграђа-
нима и тако их подучавао врлинама 
и моралним вредностима. Српски 
народ има Светог Саву, неуморног 
путника, који има мудру реч за сваку 
прилику, решење за сваку невољу. 
Песник каже: 

„Путује Свети Сава, 
пут му је време 
у белој бради 
пуна корпа мудрости...“

ТАРА: (аплаудира) Браво, Нина, 
ти си баш поетски надахнута! 

НИНА: Па, наравно, као и увек! 
Нисте, ваљда, сумњали у мене!

АНДРИЈАНА: Па, за мудру главу, 
нема препреке. Једна прича каже ка-
ко је Свети Сава, путујући по свету, 
видео човека како беспомоћно јауче 
крај набујалог потока који је однео 
брвно. Наравно, одмах му се обратио 
и прекорио га због малодушности.

СВЕТИ САВА (ИЛИЈА): За па-
метна човека постоји увек много 
начина да се иде напред, а за глу-
пака само један.

АНДРИЈАНА: Тако га је подста-
као да прионе на посао и пронађе 
решење. 

ЈОВАНА: А ми смо одабрали 
причу „Три крадљивца“. Слушајте... 
Путујући по свету, наиђе Свети Са-
ва на једну тамницу у којој беху три 
младића затворена због крађе. Упи-
та их: 

СВЕТИ САВА: Која вас је не-
воља овде довела? Ша ће вам рећи 
родитељи?

ПРВИ МЛАДИЋ:(тужно и без-
вољно) Мој отац пије и туче мајку и 
мене, па ми је свеједно.

ДРУГИ МЛАДИЋ: (огорчено) 
Моји родитељи се стално свађају, 
па су некуд и отишли. Ја живим код 
стрица.

TРЕЋИ МЛАДИЋ: (посрамље-
но) Мене су ова двојица преварила 
да им чувам стражу док они краду. 
И сад не смем од стида оцу и мајци 
изаћи на очи.

СВЕТИ САВА: Е, децо моја (об-
рати се првој двојици), родитељи 
вас двојице, пред Богом су греш-
ни што вас нису довољно волели 
и поштовали, али због тога не би 
требало ви да срљате у зло и про-
паст вашу, него да се усправите и 
борите за добро у животу.

А ти, младићу, ти си изгледа 
вољен и поштован, али ниси био 
довољно опрезан и свој. Кад ти 
други пут каква дружина предло-
жи нешто лоше, не вређај их, али 
не прихватај. Змију глади, испод 
ње се вади – поручују нам наши 
преци.

ТАРА: Ух, као да слушам моје роди-
теље! „Пази с ким се дружиш! С ким 
си, такав си! Мисли својом главом!“

МАРТА: Кад сте већ поменули 
родитеље, мени су се највише сви-
деле оне приче у којима се крити-
кују родитељи и наставници. Нек 
и њима неко очита лекцију. Баш 
сам планирала да вечерас мојима 
очитам буквицу  и да се позовем на 
причу „Свети Сава и родитељ“. „Чи-
тај, кћери, требаће ти!“, стално ме 
смарају. Е, па, драги моји родитељи, 
кад баш хоћете, вечерас ћу вам баш 
лепо читати!

НИНА: (одушевљена) Ма, ствар-
но, наш славни предак није имао 
длаке на језику! И ја волим да кажем 
оно што мислим, али ми често кажу 
да сам претерала. А он је заиста знао 
да бира речи! Човек се једностав-
но ни пред ким се није устручавао, 
чак ни пред љубазним домаћином! 
Угости њега богати трговац, да му 
удобно преноћиште, све како тре-
ба... Али Свети Сава случајно чује 
препирку између оца и сина. И, јед-
ноставно, није могао да ћути јер је 
сматрао да је највећа дужност указа-
ти човеку на грешку, упутити га на 
прави пут.

ТРГОВАЦ: Ти ћеш учити трго-
вину. Ја сам стекао велику радњу и 
хоћу да наставиш да радиш у њој.  
(говори оштро, грубо)

СИН: Али, оче, ја бих волео да бу-
дем лекар! (рече молећиво)

ТРГОВАЦ: Или ћеш бити трго-
вац, или иди из  моје куће! (говори 
љутито)

СВЕТИ САВА: Не греши душу, 
домаћине! Као што птићи из гнез-
да лете својим путем кад им оја-
чају крила, тако би ваљало да и 
наша деца одлазе својим путем. 
Посаветуј сина, кажи му шта ми-
слиш да је за њега добро, али га 
пусти да он сам одлучи. 

ТАРА: Е, Нина, ово ћемо приме-
нити кад будемо са родитељима раз-
говарале о упису у средњу школу.

АНЂЕЛА: А ја ћу сутра са за-
довољством подсетити наставнике 
на Савине мудре речи: „Оног кога 
учиш треба да чујеш, да га охра-
бриш, волиш и поштујеш, једнако 
бринући о здрављу његовог духа и 
његовог тела.“ 
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ШКОЛСКЕ ПРИРЕДБЕ
ИВА: То са поштовањем и бригом 

ми се баш свиђа. Да ли то значи да 
не треба да нас пропитују и да нам 
дају контролне!?

АНЂЕЛА: Аха, баш то! Само се 
ти надај! (иронично)

(У међувремену су дечаци изашли 
са сцене, а прикључила се Маријина 
група.)

САРА: Него, тек сад сам примети-
ла: баш су ти моћне патике! Где си 
их купила?

НИНА: Хеј, стани, грешка у ко-
рацима! Знаш ли шта би ти Свети 
Сава рекао да може да те чује шта 
сад говориш!? Знаш ли ти да је он 
ишао бос!?

ТАРА: Мислиш на причу о Сави-
ном необичном сну?

НИНА: Баш на њу.
АНЂЕЛА: Ево код мене је... 

Прича говори о томе како је птица 
сребрних крила у сну носила Саву 
кроз векове. Дође он тако у сну у 
наше време и виде велике и дивне 
школе и веселу децу, лепо обучену, 
са огромним торбама пуним књига. 
Све како треба, али никако да им 
сагледа очи. Гледају у земљу, а не у 
висине. Очи су им приковане за не-
ку необичну обућу разних боја и об-
лика коју зову патике! Са страхом и 
чуђењем схвати Свети Сава: ко има 
најбоље патике, тај је главни!

СВЕТИ САВА: Зар је овој дра-
гој деци избор патика важнији од 
избора животног пута? Како да 
им кажем да је од обуће путника 
важнији пут којим иде, да то мора 
бити пут добра, правде и истине?

АНЂЕЛА: Као и увек, као и у 
свему, својим се примером најбоље 
говори.Трже се Свети Сава из сна и 
скиде обућу с ногу. Од тог је доба, 
кажу, увек ишао бос.

АЛЕКСАНДРА: Стварно, зани-
мљива прича, али није то лако данас 
применити. Знате како је тешко бити 
другачији. Одмах ти се подсмевају, 
сматрају те мање вредним, избега-
вају те... 

ИВА: Они који те тако гледају и 
нису прави пријатељи, па се не треба 
ни обазирати на њихове коментаре. 

САРА: Хеј, људи, нисам ја ми-
слила ништа лоше! Само сам јој 
уделила комплимент, а ви ме од-
мах нападосте. Знам ја да за срећу 
нису довољне само скупе патике и 
фирмирана гардероба. Ево, у једној 
причи се говори о неком богатом чо-
веку који је имао све: и породицу, и 
здравље, и богатство, и добар посао, 
па опет није био срећан. Пожалио се 
Светом Сави како му људи завиде и 
како га мрзе, а са многима је у свађи. 
А Свети га подсети:

СВЕТИ САВА: И пријатељство 
је део људске среће. Мораш пру-
жати љубав и добро људима да би 
их од људи добио. 

НЕМАЊА: Наша група је спре-
мила приче у којима Свети Сава са-
ветује младе људе како да пронађу 
праве вредности. „Не тражи се пут 
само кад се хода“, каже он. „Има пу-
тева који се траже унутра, које човек 
тражи у себи.“

АНЂЕЛА: Мени се много свидео 
савет младом сиромашном сликару. 
Наручи неки богаташ од њега да му 
наслика омиљено место поред  реке 
у јесењим бојама, али тако да дело 
има душу. И обећа му доста новаца. 
Трудио се млади сликар, али ника-
ко није био задвољан, те се пожали 
Светом Сави. И он му рече:

СВЕТИ САВА: Не може да ис-
падне добро оно дело које се ствара 
само из користи. Док сликаш, не 
мисли на награду, него сваки де-
таљ ради с уживањем и љубављу, 
као да ћеш слику даровати некоме 
кога највише волиш. Љубав даје 
душу свему чега се дотакне.

ВУКАШИН: Лепо је то речено. 
Надам се да је у праву и за оно како 
да постанеш славан. У једној причи 
каже: „Само се труди да оно што ра-
диш буде добро као твоје срце, радуј 
се док то радиш, и ти си већ стекао 
славу.“ Ево, ја играм игрице по не-
колико сати, с уживањем и љубављу, 
баш као што је саветовао, радујем се 
томе...

МАРИЈА: А ја бих рекла да ти 
ниси баш најбоље протумачио ту 
причу. Изоставио си један важан део 
– онај да се људи око тебе радују ре-
зултатима твог рада...

ВУКАШИН: Па, оно, није баш да 
се радују... Али, ја се заиста трудим 
да их убедим да је то битно. Него, 
(застане замишљено) да није и Све-
ти Сава био укључен у Пројекат 
„Школа без насиља“? И он говори 
како се будаластим насилницима 
морамо супротставити...

АЛЕКСАНДРА: Иако се ти ша-
лиш, то није далеко од истине. Он је 
био свестан да народ не може бити 
срећан ако се не успева у подизању 
младих и да децу треба учити да 
живе здраво и паметно, у љубави са 
светом. Дакле, без насиља. 

МАРИЈА: У причи „Кад паметни 
ћуте“ упозорава нас шта бива кад 
толеришемо насиље, пасивно пос-
матрамо или, што је још горе, кад га 
подржимо, „лајкујемо“ и „шерује-
мо“. Послушајте је:

МАРТА:У некој земљи један бу-
даласт човек поче да лаже и обећава 
народу брда и долине, али и да вара 
људе и отима од слабијих. 

- Ма пусти будалу! – говорили су 
о њему не схватајући га озбиљно.

Али, пошто му се слабо ко супро-
тставио, будали се придружише још 
неки и он постаде сила. Мало-пома-
ло покори цео народ, а онда удари 
велике намете. 

Кад многи у невољи зацвилеше, 
пожалише се неки Светом Сави и он 
им љутито рече:

СВЕТИ САВА: Онда кад памет-
ни ћуте, будале владају светом. 
Мудри људи ваља да су увек буд-
ни.Требало је да се одмах супро-
тставите тиранину. А сад се пред 
силом и злом не ваља предати. 
Човек мора да се нада и бори за 
добро овога света. 

НИНА: Знате шта, ми смо баш 
паметни и баш нисмо ћутали.

АНДРИЈАНА: Све смо ми добро 
одрадили. Ово би могло добро да 
испадне. 

ТАРА: И на крају часа, кад чују 
стихове које смо изабрали, има сви 
да остану без текста, па ништа од 
контролног. 

НИНА: Можда падну и неке пе-
тице, ко зна!

(Следи рецитовање изабраних 
стихова из песама „Пут му је вре-
ме“, Дана Сојиљковића, „Звездо-
знанчева оставштина“ и „Звездо-
знанчева смрти,  Васка Попе.)

Без извора и без ушћа 
Тече време мимо њега 
Кад уђе у нашу кућу 
Почиње свануће
Кад изађе из наше куће 
Настаје беспуће 
Остале су за њим његове речи 
Лепше него свет 
Нико не сме у њих да се загледа 
Чекају на окукама времена 
Веће него људи
Ко може да их изговори
Смрти није пошло за руком 
У мираз да их однесе
Звезде падалице главе склањају 
у сенке његових речи 
Морао је кажу да умре
Звезде су му биле ближе 
него сами људи
Пошао је да нађе сунцокрет
У коме се стичу путеви 
Сваког срца и сваке звезде
Остале су за њим његове речи 
Лепше него свет 
Кад уђе у нашу кућу 
Почиње свануће
Морао је кажу да умре
Остале су за њим његове речи 
Лепше него свет 

(Сви се поклоне)
КРАЈ

Биљана Савељић
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С једне стране – да, а с друге – не. Представа 
„Из ћирилица дед“ даје одговор

Она говори о супротностима, о деци која више говоре 
англосрпски и онима који српски језик чувају од забора-
ва. Данашње генерације живе од „лајкова“. Најбитније 
је ко је објавио какву слику, ко је коментарисао и ко је 
шта коме написао у чету. У представи је приказана права 
слика: њих пет оговарају једну девојчицу због некакве 
слике или статуса. Онда та девојчица коју су оговарали 
сазна за то, дође и направи збрку. 

Углавном се осећања приказују смајлићима у пору-
кама и  сви живе механички. У једној сцени неколико 
основаца седи заједно, а нико не одваја поглед од теле-
фона, као да ће свет да стане ако не буде интернета.

Лик Вука Стефановића Караџића није без разлога 
у представи. Он је ту да укаже на разлике између не-
кадашњег сиромаштва и садашњег богатства, између 
стварних речи и СМС порука, између екрана и живота. 
Некада су сиромашни носили поцепану одећу, а сада 
богати, али ради моде. Поруке су замениле речи, а ек-
ран је заменио живот. Више није битно да ли су слова 
у речи латинична или су измешана са ћирилицом. Кога 
брига за велико слово, тачку, зарез... Нико нема времена 
да проговори са неким две-три речи, већ преко порука: 
ок, нзм, хахаха...

У једном тренутку у представи Вук запажа графите 
по зиду. Ту нема ниједне правилно написане речи, све је 
збрда-здола и неписмено: „Из ћирилица дед?“ (да ли је 
ћирилица мртва). Неће бито мртва све док има рецита-
тора, певача и музичара и уопште оних који чувају кул-
туру и враћају живот међу људе.

Представа је пренела поруку да није све екран и да је 
свет око нас стварност, свиђало нам се то или не.

Сара Пуртић VII/1

ШКОЛСКЕ ПРИРЕДБЕ

ПРЕДСТАВА „ИЗ ЋИРИЛИЦА ДЕД?“

Да ли српски језик и ћирилица бледе?

Представа „Из ћирилица дед?“ приказана je 25. маја 
2016. године у сали биоскопа  „Влаја“. Представу су при-
премили ученици наше школе са професорком Биљаном 
Савељић. Тема је замишљени сусрет Вука Караџића са 
данашњим младим људима, њиховим језиком, модом, 
проблемима...

У представи  су  учествовали: Илија Марић, Наташа 
Божић, Александра Димитријевић, Катарина Јовано-
вић, Катарина Максимовић, Михаило Јовановић, Миле-
на Раковић (ученици VIII разреда), Нађа Чолић, Мар-
та Илијашевић (VI/3), Ена Савељић, Ана Маринковић, 
Марија Рађен (VI/1), Андријана Илић, Николија Вуко-
вић, Тара Марковић, Дрина Марковић, Андрија Жужа, 
Огњен Маринковић, Јасна Кнежевић (VII/2, VII/1)

Аутори сценарија су Биљана Савељић, професор срп-
ског језика и ученице тадашњег VIII/5 разреда: Наташа 
Божић, Александра Димитријевић, Катарина Јовановић 
и Катарина Максимовић.

У припреми  и реализацији представе помогао је Ни-
кола Васиљевић. Представа је била хуманитарног ка-
рактера.

Б.С.

Представа у биоскопу

Традиција и модерно не морају да се сукобе
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Уколико нас разговор однесе ка теми најпопуларнијих 
и најутицајнијих анимеа свих времена, један серијал је 
напросто неизбежан - Неон Генесис Евангелион. Један 
од плодоносних серијала у историји, Евангелион, бук-
вално је трансформисао јапанску културу и дигао ани-
ме индустрију из мртвих, постао социјални феномен и 
утабао пут за друге легендарне серијале попут Cowboy 
Bebop, Serial Experiments Lain, итд.  

Година је 2015. и свет је у рушевинама након Другог 
Удара и као сипање соли у рану људска раса је прогоњена 
од стране Анђела, непознатих бића против којих једини 
мелем су Евангелиони, хуманоидни биолошки роботи 
под управом тајне организације НЕРВ и пилотиране од 
стране јадне четрнаестогодишње деце. Да, ту је и тајна 
организација СЕЕЛЕ која ради на Пројекту Људске Ин-
струментације, да би произвела коначни степен људске 
еволуције, као да све остало није било довољно. 

Главни лик серијала је Шинђи Икари, дечак који није 
никада имао снова нити амбиција, кога је отац Гендо 
Икари позвао у Токио 03 да пилотира Евангелион Једи-
ницу 01 у борби против Анђела, у чему ће му помоћи 
Реј Ајанами и Аска Лангли Сорју, пилоти Јединица 00 и 
02. Главна снага серијала је дубока психоанализа и пи-
тање зашто живети уколико те нико не воли и вреднује. 
Овим Евангелион деконструише мали милион аниме 
архетипова и ствара дубоку карактеризацију заправо 
великог ансамбла ликова. Та психологија је савршено 

миксована са религиозним симболизмом, почев од алу-
зија на хришћанство (Адам, Лилит, Логиново копље…) 
па све до будизма(поновно рођење…), који заједно кре-
ирају бизарну и предивну митологију која мами анализу 
на сваком кораку.

Анимација серијала је одлична- борбе против Анђе-
ла нарочито се истичу будући да су јако флуидне и од-
лично кореографисане. Дизајни Евангелиона заслужују 
сваку похвалу будући да су у питању неки од најпре-
познатљивијих дизајна мексова у историји тог жанра, а 
исто се може рећи и за дизајне Анђела. 

Нажалост, последње две епизоде Евангелиона су вео-
ма контроверзне међу фановима серијала, будући да је 
студио GAINAX био на веома танком буџету у то време, 
али на сву срећу Крај Евангелиона је ту да среди неред и 
да овом серијалу епску завршницу какву он заслужује.

Све у свему, Неон Генесис Евангелион је феномена-
лан серијал, почев од ликова и карактеризације па све 
до анимације и симболизма. Једна ствар коју морате ис-
кусити током живота.

 У претходним годинама, римејк пројекат серијала је 
већ скочио у звезде- филмови Реизградње Евангелиона, 
Евангелион 1.11, 2.22 и 3.33, као и 1.0+3.0 који треба 
ускоро да изађе веома су добри римејк серијала, али у 
исто време имају недостатак дубине коју је оригиналан 
серијал имао. 

Данијел Ћоровић

ФИЛмСКЕ ПРЕПОРУКЕ

Neon Genesis Evangelion 

Дизајн мексова заслужују сваку похвалу

Типичан пример религиозне симболике у Евангелиону - 
експлозија налик на Крст након уништења Анђела

Наташа Станојевић II/3 Матија Стаменић II/3
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стилу се бори против Евангелиона Масовне Произ-
водње. Сваки удар и свака експлозија имају дубину и 
са собом носе тежину- емоционалну и психолошку. Уг-
лови камере одлично подржавају драму, док је музика 
сасвим другачија прича- нумера током битке није ор-
кеструалног типа, већ скоро религиозног и умирујућег 
тона, што је предсказање дешавања која ће уследити. 
Наративност филма почиње од идеала уништења, про-
лази кроз емоционални тест, спознаје реалност у својој 
дирекцији и доживљава метемпсихозу у метаплоту то-
ком друге епизоде.

Друга епизода „Љубав је Деструктивна” је срце фил-
ма и углавном се састоји од слика и призора без обја-
шњења, док Шинђи пролази кроз разлоге због кога је 
он жив. Ова секција је она која захтева ваш ум да де-
конструише поруку на површини и погледа је из свих 
углова. Смрт и разарање се настављају током и ове епи-
зоде, али не као у претходној - уместо метака и ножева 
овог пута виша сила долази по наше ликове - свет се 
полако распада и постаје савршен свет, свет јединстве-
ности, свет у коме нема патње. Нема напретка. Људски 
сан. Предивни свет.

„Где је мој сан?”
„Он је наставак твоје реалности.”
„Где је моја реалност?” 
„На Крају твог сна.”

Патња је део нашег света, то је оно шта га држи на 
ногама и гура напред, то је оно шта спречава саврше-
ност - Шинђи ће ово схватити током последњих дваде-
сетак минута епизоде, кад долазимо до завршнице - где 
се све завршава и бива уништено. И поново рођено. 

И сама анимација полако прераста у снимке нашег 
света - и у једној сцени можете да видите панораму 
града. Али, у даљини видите зграде које не припадају 
нашем свету, али изгледају савршено прикладно у кон-
тексту сцене. То су зграде Токија 03 на хоризонту, Згра-
де Евангелиона- као метафора за причу која ће увек ос-
тати с вама, водич и каталог за људско постојање. 

Опремљен неописивим моментима изван људских 
речи, наративном и артистичком супериорношћу, tour 
de force Хидеаки Ана стоји као један од најважнијих 
остварења модерне уметности.

Данијел Ћоровић

Постоје многи филмови који вам измаме сузе, 
насмеју вас и усреће. Али Крај Евангелиона спада у 
потпуно другу територију. Никад пре овог филма ни-
сам видео нешто тако… предивно узнемирујуће, да се 
тако изразим. 

Након што је Неон Генесис Евангелион завршио еми-
товање, многи фанови су се осећали издано од стране 
његових креатора - последње две епизоде, иако снаж-
не у контексту, у пракси су биле веома разочаравајуће, 
толико да су фанови слали претње смрћу креатору се-
ријала. У вези тога, као директан одговор разочараним 
фановима, GAINAX је избацио одговор на критике по-
следње две епизоде - The End of Evangelion.

Крај Евангелиона мање је филм него више две епи-
зоде спојене- оне су чак тако и одвојене. Прва епизода 
„Ваздух” почиње одговорима на велика питања по-
стављена у серијалу и онда полако се претапа у ин-
тензивну драму која преовлађује епизодом - НЕРВ је 
нападнут од стране јапанских војних снага пошто је 
СЕЕЛЕ спознао Гендов план за његову властиту вер-
зију Пројекта Људске Инструментализације. Оно шта 
следи је узнемирујућа драма која траје без престанка, 
док ликови које волимо бивају масакрирани без мило-
сти, а мало њих ван слике геноцида траже трачак наде 
за људску расу. Тон добија акциони призвук кад Аска 
доживи „псеудо поновно рођење” и у свом класичном 

Судбина Уништења Је Исто Радост Поновног Рођења

Аска се успешно бори, док се неизбежна судбина прикрада 
изван простора и времена

„It all returns to nothing, it all comes tumbling down, tumbling 
down, tumbling down”
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Јесен у мом селу
Јесен је једно од најлепших годишњих 

доба, а на селу јесен је посебно лепа због 
дарова које нам доноси.

У јесен дани су краћи и мање је сун-
чаних дана. Понекад нас јесен изненади, 
па још мало пусти топлоте да господари. 
Јутра су хладнија и већ се виде први ве-
сници јесени. Лишће на гранама мења 
боју у златно жуту. На селу људи већ 
припремају дрва за огрев. Сељаци кори-
сте лепо време да уберу кукуруз који им 
треба за стоку, а затим те њиве припре-
мају за јесењу сетву. На њима ће заса-
дити пшеницу. Мајке и баке припремају 
зимницу и праве  џемове од воћа. Грожђе 
се бере у виноградима и прави вино. Кад 
дође јесен, долазе и хладне јесење кише, 
а некада нас изненади првим снегом Све 
мање се чује весели цвркут птица са го-
лих грана. Ласте и роде су већ одлетеле 
на југ и још се може видети понеки вра-
бац на грани.

Јесен сваког дана боји моје село најша-
ренијим бојама. Посматрам јесење слике 
и знам да ће те слике сваког дана бити 
лепше, а онда ће их заменити неке друге 
зимске слике.

Александра Ивановић 
 IV разред, Перућац

Јесен
Облаци се над небом савили
понео сам кишобранчић шарени.
На све стране лишће шушти, одлеће,
кестење се под ногама разлеће.
Јесен је, јесен је, плодови су сазрели
медведи су сву храну сакрили.
У дворишту сече се дрвеће,
домаћица са зимницом креће.
То је јесен све нама донела,
и с љубављу дарове нам дала.

Иван Деспотовић III/3

Јесен
Јесен је хладна, 
јесен је кишна
и пуна лишћа.
Јесен је хладна 
и сунца гладна.
Јесен је жута
 на кишу љута.
Тужна јесен рони сузе,
јер јој ласте одлазе.
Почела је и бунду да спрема
јер јој долази сестра снежна.

Владимир Јовановић IV/1

Јесен
После дугог топлог лета,
стиже јесен жута, јесен лепа.
Сунце стидљиво зраке шири
док шумарком ветар пири.
Лист сваки, зелени 
обукао је капут шарени.
Кишни облак сваког дана
моју игру спречава.
Ал је јесен лепо доба
јер се тада зрело воће проба.

Миња Лукић IV/3

ЈЕСЕН
Тмурни, кишни дани;
ђаци су поспани. 
Маце снове снивају
крошње воће скривају.
Због јаких киша
деца су тиша.
Један ђак занесен
укапира да је јесен.

Ива Стојкановић IV/3

Сања Јовановић III/3

Анђелија Тешић I/1

Јована Бешлић IV/1

Ангелина препоручује књигу
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Песма о мами
Сваког дана гледамо
једне дивне очи.
Цео живот дели с нама
то је наша мама.
Посвећује пажњу, посвећује љубав,
брине се за нас и живи за нас.
Зато, драга мама, волим те до неба
и још једном ВОЛИМ ТЕ,
јер само то ти треба.

Јана Павловић III/3

Мама
Мама, најбоље биће
које ми љубав пружа,
увек је уз мене,
нежна и лепа као ружа.

Смеђе очи моје мајке
лепе су баш као из бајке.
Њен осмех због мене блиста,
у загрљају њеном нико 
ми не може ништа!

Андреа Крњић III/3

Породица
Волим маму, волим тату
волим секу, волим бату,
и бакицу моју што ме увек мази,
и декицу мога с ким се стално шалим.

Породица то је моја,
насмејана и вољена,
пуна песме, пуна среће,
не тражим ништа веће.

Милош Мијаиловић III/3

Дека
Дека воли своју децу
највише на свету.

Када дека дође,
деца пуна среће
трче и радују се цело вече.

Он се са децом игра,
и ужива са њима.

Деца воле деку
као и он њих,
па понекад о њему
напишу неки стих.

И ја ове стихове
написах за свог деку
кога волим највише на свету.

Елена Јовић III/3

Моја бака
Ја имам баку
коју много волим.
Она ме зове:
„злато моје.“
Коса јој је плава,
a очи сјајне,
њој могу да кажем
све своје тајне.
Она брине за мене
да ли сам гладан
да ли ме нешто боли.
Мене моја бака
стварно много воли.

Ђорђе Арсенијевић III/3

Бранислав Јовановић III/3 Андреја Пантовић IV/1

Милица Маринковић I/3Татјана Лукић I/3

Лана Лазић III/2
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Доказала је да ми је 
права другарица

Једна наша пословица каже:“ На муци се по-
знају јунаци, у невољи добри пријатељи.“

Сара, моја другарица из Београда,  много 
пута ми је показала пријатељство.Била сам 
код ње у Београду, водила ме у зоолошки врт, 
на клизање, у биоскоп...Право пријатељство је 
показала једног мог „ страшног дана“. У мојој 
кући, у мојој породици, десило се нешто што 
није за причање, али много боли. Док сам ро-
нила сузе а бол ме гушио, сетила сам се Саре. 
Њој могу да кажем све! Сакрила сам се у собу, 
окренула телефоном и прича која није за при-
чање потекла је из мене заливена сузама.Сара 
је без речи слушала и рекла само једну рече-
ницу: „ Разумем те и са тобом сам и знам да ће 
проћи!“

Сузе су стале, као да их је моја другарица из-
брисала.Почела сам да верујем да ће све проћи. 
И прошло је, све се средило у кући.

Диван је осећај имати некога да можеш све 
да му повериш. Ја имам Сару, која је доказала 
да ми је прави пријатељ.

Славица Филиповић IV/1

Мој друг Деспот
Мој друг је Деспот. Знам га откад сам био мали.
Средњег је раста, има браон очи, смеђу косу. Због бо-

лести коју има не може да ради пуно ствари као остала 
деца. Ипак, упркос свему, он је један весео и дружељу-
бив дечак. Некад се играмо напољу, а понекад у кући. 
Има пуно добрих особина. Свиђа ми се то, што, иако 
има тешку болест, увек је спреман за игру.

Према њему осећам искрено другарство. Пуно ми 
значи дружење са њим.

Богдан Спасић III/3

Моји другови
Моје име је Милица. У школу сам пошла првог сеп-

тембра. Моја другарица је Јелена, а друг Огњен. Дру-
жим се и са осталом децом. Јеца и Огњен су ми најбољи 
другови. Волим да идем код Мицине клупе на одмору, 
да вирнем у њену перницу. Нека деца се не сналазе баш 
најбоље, али увек могу да рачунају на помоћ другова. 
Када звони за одмор, ми се тада највише дружимо.

Да бисмо сви били добри другови и ђаци, учи нас 
учитељица Ивана Срдић. Ја се баш лепо осећам кад 
уђем у прво три.

Милица Маринковић

Андреја Пантовић IV/1Емилија Јокић IV/1

Кристина Ристић II/2
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Волим школу
Сатић куца тика така так
ја сам ђак другак.
Волим школу и другаре,
волим прву смену,
а највише своју учитељицу
Јовић Јелену.

Марија Тешић II/2

Лабуд
Лабуде бели, што језером пловиш,
кажи ми да ли ме волиш?
Када ти дајем мрвице хлеба,
ја знам да ти то треба.
Ако си срећан, рашири крила,
да бих и ја срећна била.
Доносићу ти мрвице хлеба
и дању и ноћу.
Да будеш срећан – ја то хоћу.

Марија Тешић II/2

Другарство
Кад имаш друга
кажи:“ Имам све!“
Истина права.
Показало се.

Моја другарица
једна је Ема,
зато о њој
сада вам певам!

Са њом никада
досадно није, 
и моја тајна 
код ње се крије.

Моја другарица
најбоља јесте
и зато о њој
пишем песме.

Ивана Максимовић IV/1

Ена Савељић VI/1 Ена Савељић VI/1

Теодора Секулић II/3Ања Зарић II/3

Моја мама
Моја мама није сама
цео дан проведе над тортама.
И још кува, чисти, мете, 
а зна и да плете.
Њој је око велико, 
као облак широко.
Она на све пази 
и воли да ме мази.
Моја мама воли воће
и да се кикоће.
Она је висока, 
а није широка.
Пуно воли да шета
када је посао не омета.
Пуно нас воли
и када смо поред ње,
ништа нас не боли.
Моја мама је права дама 
и никада није сама.

Борис Милановић IV/1
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Моје одељење 4/2
Заједно смо већ четири године. За те четири године 

смо научили све и свашта. Знамо једно о другом. Знамо 
како да утешимо једно друго. Знамо наше страхове. За 
четири године смо доживели и добре и смешне ствари.

Учитељ нас учи разне ствари. Моје одељење је ја-
ко смешно и пуно несташлука. Исидора је одувек би-
ла смешна и пуна вицева, али нема нимало стрпљења. 
Несташни смо и јако радознали. Наш омиљени час је 
физичко од првог разреда. Сада смо четврти разред и 
спремамо приредбу за будуће ђаке прваке. На приредби 
играмо, певамо и глумимо. Ваљда ће тако и будући пр-
ваци бити: маштовити, креативни, паметни и јако радо-
знали, као и ми четвртаци. Ја седим са Емилијом. Наше 
одељењње је доживело јако чудне ствари. Али смо увек 
ту једно за друго.

Било како било – то је моје одељење.
Тијана Ђокић IV/2

Моје одељење 4/2
Четврто два састоји се од двадесет пет ученика. Нас 

учи учитељ који се зове Радивоје Милановић. Он је нај-
бољи учитељ на свету. Увек нас разуме, хвали, а поне-
кад и критикује. У нашем одељењу дечаци су мало не-
мирнији. Увек трче, скачу, јуре се, туку се и учитељ им 
увек скреће пажњу на лепо понашање. Ближи се и крај 
школске године, па ћемо у пети разред. Мени је мно-
го жао због тога. Сваки дан причамо о томе како ћемо 
се снаћи са више предмета, да ли ћемо бити заједно у 
одељењу...У четвртом два има дванаест девојчица и ја 
се дружим са свима, али највише ми одговара Исидора 
Тешић, и највише бих волела да будем са њом у петом 
разреду. Ми смо најлуђе и најсмешније одељење.

    Мени је моје одељење најлепше и најбоље и волела 
бих тако да остане до краја. Волим вас све!

Наташа Стојановић IV/2

На крају четвртог разреда
Ближи се крај четвртог разреда. Иако смо сви тужни, 

покушавамо да то што мање показујемо. 
Ја ћу ово одељење памтити по многобројним таленти-

ма. Песме, игре то је само нешто што нас краси. Веома 
смо познати по нашим згодама и незгодама. Ја се према 
свима односим добро и они се исто тако понашају пре-
ма мени. Већини је физичко био омиљени час. Јер тада 
могу да покажу своје вештине. Маштовити смо сви. Сви 
имамо нешто по чему се разликујемо. Најбезобразнији 
је Лазар Л. али због тога нећу да га запостављам. Где 
год да дођемо, ширимо радост и смех. Никад нећу забо-
равити оне који су увек били уз мене: Андреа, Маја, Иса 
Ђ, Иса Т, Тика... Свако пријатељство цвета, али наше је 
већ велики цвет.

Ми смо одељење које ни школа ни наш учитељ неће 
заборавити. Одлазак у пети разред ће неке од нас раз-
двојити, али нашем пријатељству нема краја.

Александра Секулић IV/2

Марија Петровић III/2 Матеја Јосиповић III/2

Јована Марковић VIII/4
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Доживљај са летњег 
распуста

Лето је пуно успомена и доживљаја. Неки су лепи, а 
неки не. Ја, углавном, памтим оне лепе. 

Мама и тата су ме пријатно изненадили када су ми 
рекли да брат и ја идемо са карате клубом на море у 
Шушањ. 

Море! Како то лепо звучи. Сви кажу да је лепо и бес-
крајно. То је био мој први одлазак на море. 

Замишљала сам како изгледа. Да ли је дубоко и да 
ли у њему има ајкула? Свашта се врзмало по мојој гла-
ви. Једва сам чекала да кренемо. Дошао је и тај дан. Ја 
сам пресрећна што ћу видети море. Стално сам запит-
кивала када ћемо стићи. Он ми је говорио: „Видећеш, 
када прођемо оно брдо, ту је море“. А није ми рекао да 
у Црној Гори има толико брда. Била сам нестрпљива.

Коначно, угледала сам предиван призор. Огромна 
плава површина блистала је на сунцу. Море је тако 
плаво. Облаци су се огледали у њему. Била сам оду-
шевљена. Нисам га тако замишљала. А море је управо 
такво. Једва сам чекала да дођем на плажу да видим 
каква је вода и да се окупам. Ускочила сам у воду и до-
живела велико изненађење. Вода је била слана. Зашто 
ми нико није рекао да је вода слана? Тада су ми рекли 
да камиони увече дотерају приколице пуне соли и из-
ручују их у море. Ја сам им веровала да сам сазнала 
зашто је море слано.

Увече смо шетали поред мора и гледали залазак сун-
ца. Глатка површина воде љушкала се и златила шаљући 
своје слане пољупце небеском путнику. Доносило је 
мирис свежине и рибе.

И море и небо били су исти, јарко црвени и ужарени.
Овај доживљај нећу заборавити. И сада, када затво-

рим очи, имам утисак да осећам свежину мора, чујем 
шум таласа и крике галебова.

Ивана Чворовић III/4

Парк
У парку поред школе
да се играју деца воле.
Ту се нађе нека куца
што весело скаче.
Свако дете за њу
мало хране даће.
Ту су справе за играње
и дечије весело скакутање.
Веверица са гране на грану скаче,
док у колицима беба плаче.
То је парк поред моје школе,
сви га моји другари воле.

Душица Богдановић III/3

Дуга
Киша пада, сунце греје,
дуга нам се с неба смеје.
Раширила своје боје
улепшала снове моје.

Проћи ћу испод дуге
замислићу жељу
да сва деца живе
у срећи и весељу.
Да мир вечно влада
то желим увек и сада.

Милица Тешић II/2

Марија Рађен V/1Тамара Милићевић III/2

Јана Печеница III/1
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Мој пас Панда
Мој пас се зове Панда
И мирише као лаванда.

Ја га храним, пазим,
јако га волим и пуно мазим.

Он је моје луче
и најслађе младунче.
 
Мачке јури по комшилуку
прави је борац, трпи муку.

Кад из школе дођем,
прво њему у сусрет пођем.

Иконија Ковачевић III/3Срећа
Срећа, најлепша ствар на свету,
она се доживи у дуету.
Може и сама,
ал` лепша је са вама,
Са свима, са најбољим другарима.

Срећа је нешто твоје,
нешто најбоље!
Са срећом живиш ти,
не можеш је потрошити.
Буди срећан, буди здрав,
уз друга живот је као дуга!

Андреа Крњић III/3

Поклон
У потрази за поклоном
за рођендан мога брата
једног јутра у октобру
открих поклон испред врата.

Лизнуо је своју шапу
Погледао нежно у нас
Као да је хтео рећи:
„Од данас сам ваш пас.“

Богдан Спасић III/3

Лабуд
Лабуде бели, што језером пловиш,
кажи ми да ли ме волиш?
Када ти дајем мрвице хлеба,
ја знам да ти то треба.
Ако си срећан, рашири крила,
да бих и ја срећна била.
Доносићу ти мрвице хлеба
и дању и ноћу.
Да будеш срећан – ја то хоћу.

Марија Тешић II/2

Огњен Вилотијевић II/1 Ивана Миловановић III/2

Соња Бодирога

Вељко Аксић II/1

Тамара Јарић II/1
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Лепо је знати да имаш некога ко те воли и мисли на 
тебе у било које доба дана и ноћи. То су чланови наше 
породице.

Моју породицу чине четири брижна и марљива чла-
на. То су моји мама,тата,брат и ја.

Као породица сви се одлично слажемо и пазимо јед-
ни на друге.

На жалост не можемо сви увек да будемо на окупу. 
Али када можемо то време максимално искористимо за 
забаву и смех.

Дошло је вече. Моје омиљено доба дана је вече јер су 
тада сви чланови породице на окупу.

Када се тата врати са посла, упорно га убеђујемо да 
са нама игра друштвену игру

,,Монопол''. Наше убеђивање увек се заврши успеш-
но и тада почиње забава. Мом млађем брату правила ни-
су увек најјаснија, па му више пута морамо објаснити 
исту ствар.

Ја сам увек принуђена да му објашњавам и око тога 
морам баш да се потрудим.

После дужег времена сви завршимо смејући се јер се 
мој брат прави да не зна правила како би испао забаван.

Игра траје сатима, али нико не одустаје док не завр-
шимо. Касније се такмичимо у занимљивој географији. 
Делимо се у тимове играјући познату игру ,,Папир, ка-
мен, маказе''.

Скоро увек играмо мој брат и ја против наших роди-
теља и, наравно, увек победимо зато што нас очигледно 
пуштају.

Када завршимо турнир, седнемо за сто да вечерамо. 
Увек неко од нас мора да проспе јогурт или млеко и напра-
ви фацу као да је видео духа, којој се сви дуго смејемо.

После вечере најчешће заједно одгледамо филм или 
неку фудбалску утакмицу.

Вече нам се увек заврши смехом и забавом баш као 
што је и почело.

Ја знам да је најлепше имати целу породицу на окупу. 
Уз моју породицу осећам се сигурно и пуног срца.

И баш због свега овога ја највише на свету волим 
своју породицу.

Мартина Милановић V/3

Једно вече у мојој породици

Александар Вукајловић III/3 Јелена Аксић III/3 Јелена Аксић III/3

Ања Илић III/2 Филип Живановић  III/2
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Ђачки завет
Тако ми свеске и оловке,
тако ми ранца и пернице,
тако ми четворке и тројке,
тако ми најјаче петице,
тако ми ђачке ужине,
тако ми сваког слова и знака,
тако ми веселе дружине,
тако ми математике која није лака,
тако ми табле зелене,
тако ми школске клупе и звона,
тако ми гумице малене,
тако ми малог и великог одмора, 
тако ми сваког јутра,
тако ми новог сутра,
учићу увек са много снаге и воље,
да би ми сутра било лакше и боље.

Катарина Марковић III/1

Непогода
У мом селу леп је дан        
ветар благ и сунчев траг.   
Дрвеће се лагано њише,   
ту се здраво дише.  
Одједном се сиви облак спусти
заклони сунце,
дође као господар,
и кишу на село пусти.
Олуја је; грми и сева.
Са крова се слива,све умива.
Мало се стиша, па опет пљушти,
а лишће узнемирено, шушти ли шушти.

Јована Тутић IV/3

Јесен
Јесен је стигла у моју башту,
понела шарене боје 
и обојила дрвеће моје. 

Руже пролазе,
јесењи дани долазе.
Опојни мирис нектара
мирише до Златара.

Дечаци IV/3

Петлић
Имам једног страшног
петла што ми много смета.
Свако јутро кукуриче,
са тарабе гласно виче.

Сваког дана џумбус прави
и врло се важан прави.
По ливади коке тера,
и лудило неко спрема,
али нешто важно не зна,
орао га с неба вреба.

То је петлић мој шарени
на глави му креста фали.

Лука Вучетић III/3

Прича о зецу 
крадљивцу

Зец је био много гладан. Ушао 
је у туђу башту. Почео је да је-
де купус. Сваког дана је крао 
купус, док  газда није пуцао у 
ваздух. Зец се уплашио и више 
никада није дошао у ту башту.

Страхиња Лукић I/2

Марија Јовановић III/2 Јана Павловић III/3

ЉУБИМЦИ 
Ја имам два љубимца,
моја два шарена мезимца.
Пипи мали зекица 
и штене Флекица.
Флеки воли да јури птице,
а Пипи младе шаргарепице.
Није да су баш другари,
Флеки увек све поквари.
Али за то као инјекција
стиже мамина лекција.

Јована Тутић IV/3

Сара Филиповић II/1 Јелена Милановић II/1
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МОЈА ПОТЕРА ЗА ПЕЈЗАЖИМА
Лишће преливено јесењим бојама пуцкета под мојим 

ногама. Пространу ливаду, под будним оком гавранова 
и сјајног сунца, прекрива златна трава. То је довољно да 
се уклопимо у јесењу атмосферу и заборавимо на нега-
тивне ствари.

Док корачам полако и безбрижно, клањају ми се ора-
си који мотре на радове на оближњим њивама. На небу 
се боре сунце и неуморни облаци, а на земљи корови и 
крхко биље. Један пас златне боје предводи своју чету 
мешанаца, који, иако су напуштени, уживају у влажној 
трави и мирису свежине.

Беру се и жању кукурузи боје маслачка. Наслућује се 
битка ветрова док шарају и преплићу гране поносног 
дрвећа,  које се огледа у Дрини, строгој и неумољивој. 
Иза белог облака појави се сунчев блештав сјај као да 
најављује рекама мој долазак. Са моје десне стране - 
њиве, а са леве - хитра Дрина. Само још пар корака и ту 
сам. Рукују се две реке, две супротности, груба Дрина 
и блага Пилица. Испод воде води се коло, наслућујем 
ужичко, коловођа пастрмка Дара , кец зекица Мила. 

Преплићу се боје кестенова, траве и неба. Дрина 
ужива у јесени. Дрво, непознате врсте, носи своје одело, 
окићено зелено-мрком пузавицом, која посматра нечуј-
но уливање Пилице у Дрину.

Чапље и патке надгледају воду, не би ли нашле ручак. 
Камење прекривено маховином радује се сунцу. Хладна 
и сурова Дрина тече, иде ка кућици на стени, која се на-
зире у даљини. На њеној другој, стрмој обали, обављају 
се радови на њивама, скоро све исто као и на овој. Све 
мирно, сем Дрине.

Остављам је да тече у миру, а ја идем кући. Постаје 
хладно. Вратићу се опет сутра да удахнем чист ваздух и 
поздравим је. Можда ћу је видети у другом издању док 
је сунце целу обасјава.

 Сара Пуртић VII/1

Принцеза и чаробно вретено
Некада давно, у једној прелепој земљи, живела је 

принцеза Клара.
Клара је била лепа девојка са дугом плавом косом по 

којој су биле расуте златне локне. Живела је у прелепом 
дворцу окружена љубављу и пажњом својих родитеља. 
Њен најбољи пријатељ био је џин Џон. Џон је био вели-
ки и јак. Често су се заједно играли у дворишту поред 
дворца. Клара је уживала возећи свој бицикл по узаној 
стази око које је расло разнобојно цвеће. Једнога дана, 
док је уживала у шетњи са Џоном, угледала је мало др-
вено вретено. Вретено је нежним гласом рекло: „Узми 
ме, мила принцезо!“ Принцеза га је узела и одмах се 
убола. Почела је да плаче, а џин је журним корацима 
кренуо у дворац да потражи помоћ од свог лаптопа. Чим 
је ушао у собу, позвао је лаптоп. „Лаптопу, помози ми!“ 
„Принцеза се убола на вретено и јако је боли прст!“ Лап-
топ одмах поче да тражи на интернету лек за принцезин 
прст. Интернет је нашао лек, а лаптоп објасни џину шта 
треба да уради. Џин пожури у апотеку, а онда брзо и 
код принцезе. Дао јој је лек да попије, и прст је престао 
истог тренутка.

На крају се све добро свршило! 
Анастасија Васић III/2

Јелена Аксић III/3 Јована Максимовић III/3 Сања Јовановић III/3

Маја Алексић III/1
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Лепоте јесени 
Дошла је јесен,
жута и лепа,
после сунчаног и топлог лета.

Жуте, наранџасте и бакарне
боје, свуда се
као пчелице роје.

Киша пада на све стране;
а стојим под кишобраном 
до моје маме.

Са благом сетом 
и шумом ветра,
њишу се дрвећа тужна,
мени ипак јесен није ружна.

Јована Тутић IV/3

Милица Ђокић  III/1

Марко Јелисавчић VII/1Марија Рађен V/1

Анђелија Марјановић III/4Лана Лазић III/2
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Октобар у парку
Било је рано октобарско јутро. Ишао сам у школу.
Стаза је била прекривена лишћем. Љуљашке су праз-

не, а птице тужне и нервозне па траже храну. Пси су 
гладни и мокри. Људи се склањају од кише и узимају 
кишобране. Дрвеће је тужно и промрзло. Ништа се не 
види од магле. Дува прохладан ветар и носи црвено и 
жуто лишће. Глисте излазе напоље да уживају у магли и 
киши. Мрави и бубе се склањају у рупе.

Волим и овакав парк, али би био још лепши да је неки 
сунчан дан.

Матија Стојкановић III/2

Октобар у парку
Освануло је магловито јутро, а онда се октобарско 

сунце стидљиво пробило кроз облаке.
Кренуо сам у шетњу кроз парк. Корачао сам по стази 

прекривеној трулим лишћем. Све ми је изгледало као 
напуштено краљевство, без звукова и боја. А онда је ду-
нуо јесењи ветар и ја сам подигао поглед. Крошње др-
већа биле су окупане златом! Пожутело лишће играло 
је на ветру јесењи плес. Суседно дрво имало је октобар-
ски мантил црвене боје. А јела поред њега хвалила се 
својим и даље зеленим иглицама. 

Чуо се цвркут врабаца увек расположених за нес-
ташлуке.

Сунце је почело јаче да сија и, још једном, измамило 
све у природу. Деца обучена у разнобојне јакне трчала 
су за лоптом. Девојчице су се љуљале на љуљашкама, 
а маме су возиле бебе у шареним колицима. Две вред-
не веверице сакупљале су последњу залиху за зиму која 
долази. На клупи су седели бака и дека и уживали у ве-
селој граји деце и пробуђеном јесењем дану.

Онда је сиви облак прекрио небо и сунце се сакрило 
иза њега. Ветар је дунуо јаче. Постало је хладно.

Маме су повеле децу кући. Лишће је падало са дрвећа 
и немо остајало у блатњавим барама. Капи кише ућут-
каше и оне највеселије врапчиће.

Раширио сам кишобран и кренуо кући, помало тужан 
што је овај прелепи јесењи дан прошао овако брзо.

Душан Габић III/2

Сандра Тадић VI/3 Андријана Катанић VII/3

Сара Ђурђић III/2Павле Живановић II/1

Иван Николић II/1
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Сања Јовановић III/3 Емилија Томић IV/1

Ивана Чворовић III/4 Ивана Чворовић III/4

Виктор Саковић III/2Мато II/3Сара Ђурђић III/2
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Јована Марковић VIII/2Марија Рађен V/1

Ивана Јосиповић III/3Емилија Ђокић III/4

Анастасија Васић III/2Зоран Арсенијевић I/1 Лука Ђокић III/3
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Иван Марковић V

Ивана Лукић II/2

Александра Веселиновић I/1 Анђела Јовановић I/1 Катарина Пурковић I/1

Милица Ивановић III/4

Анастасија Ивановић III/4
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Мартина Милановић VI/3 Милош Вујић VI/3

Ивана Јосиповић и Иконија Ковачевић 
Сара Ђурђић III/3Душан Симић III/2 Емилија Томић III/2

Ана Јовановић III/1Ивана Јосиповић III/3
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Сара Вујовић IV/1 Андреја Пантовић IV/1 

Лана Лазић III/2 Сара Ђурђић III/2 

Тамара Јовановић I/1    II/2 Катарина Марковић III/1
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Сара Пурић VII/1 Андријана Илић VII/2

Андреја Пантовић IV/1 Александра Петковић IV/1 Борис Милановић IV/1

Ђурђина Васиљевић I/3 Милица Маринковић II/3
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Иван Богдановић VIIЈована Јоксић VI/4

Михаило Марковић VIII/1Сара Вујовић IV/1 Милица Крсмановић VII/1

Ања Зарић II/3 Алекса II/3
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Јесте ли већ чули да...
... морска звезда нема мозак.
...просечан животни век пећинског човека био је 18 

година.
...Венера и Уран једине су планете које се окрећу од 

истока према западу.

Занимљивости из света
Катастрофу „Титаника“ преживела су и два пса.
Нилски коњ има дебљину коже око 6,5цм која га шти-

ти чак и од метка. Може да нарасте и више од три метра, 
тежи до 4 тоне, али може да трчи брже од човека.

Први е-маил послат је 1972. године.

Мали Перица
Каже мама Перици:
„Сине, ајде мало учи! Остави тај телефон“
Перица одговара:
„Али, мама, знам све!“
Мама га упита:
„Како се зове кула у Паризу?“
Перица:
„Ајфонова кула“.

Свет видео игрица: 
Battlefield 1

Од неких игара једноставно очекујте више. Таква је  
Battlefield 1… 

„Изађи и извиди испред тенка“. То су била прва на-
ређења у првој мисији после краћег увода у  Battlefield 
1.  Увод је кратак приказ колико дуго су људи живели у 
првом светском рату и морам признати да има врло јаку 
поруку. Толико пута сам играо ратне игре, али ово је 
нешто потпуно ново.

Једна од најзанимљивијих мисија је кад се возите до 
базе у британском Mark V тенку, а ево и зашто. Кампања 
се састоји из 5 личних прича из првог светског рата и 
свака прича је из перспективе неког од учесника.

Свака од њих се веже за неке од важних битака тог 
рата. Пета прича је и најинтересантнија зато што говори 
о буни коју је водио Лоренц од Арабије из перспективе 
једног побуњеника, а притом је и жена.

Најбитнији део сваког Battlefield-a је, наравно, мул-
типлејер и са задовољством могу да кажем, нема више 
Battlelog-a! Сад је апликација за мобилни...Не могу да раз-
умем зашто инсистирају да константно скрећемо пажњу 
са монитора на телефон или на прегледач интернета да 
бисмо урадили нешто што смо годинама уназад могли из 
саме игре. Друга замерка је та што сам морао да гуглам 
како се мења loadout класама, све док нисам видео да то 
можете да мењате током партије из апликације.

Што се тиче оружја, свако је урађено тако да изгле-
да што реалније. Имало је доста оружја за које нисам 
знао пре игрице, а посебно морам нагласити да у игри-
ци имате и голуба писмоношу кога шаљете са поруком 
за артиљерију. 

Милош Тадић VIII/4

Ања Јаковљевић  II/3
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Тијана С. VII/4 Теодора Милошевић VIII/1

Нина Стевановић V/1Александар Јездић IV/1Михаило Ристић III/3

Петар Алексић I/1 Хелена Баратовић II/3




