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РЕЧ УРЕДНИКА
Пред нама је нови број часописа ,,Светосавац“. 

Осмислили су га чланови новинарске секције у 
сарадњи са стручним сарадницима и уредни-
ком. Трудили смо се да прикажемо различите 
садржаје из живота наше основне школе. Сада је 
ред на вама да уживате у нашим причама, да се 
информишете и разонодите. Желимо вам пуно 
успеха на свим пољима.

Уредник Милан Живановић

РЕКЛИ СУ О ОБРАЗОВАЊУ
,,Образовање је најмоћније оружје које можете •	
употребити да промените свет.“

(Нелсон Мандела)

,,Образовање – то је оно што остане након што •	
заборавите све што сте научили у школи.“

(Алберт Ајнштајн)

,,Образовање се не састоји од тога колико сте •	
запамтили или колико знате. Састоји се од то-
га да разликујете колико знате, а колико не.“

(Анатол Франс)

,,Нема горих људи од оних који се противе •	
просвећењу и образовању народа. Такви, да 
могу, и сунце би угасили.“ 

(Доситеј Обрадовић)

,,Образовање је скупо, али је незнање још •	
скупље.“

(Клаус Мосер)
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 Колико дуго предајте у школи? ♦
Ове године славим јубилеј – 20 

година радног стажа.

 Зашто сте се определили за  ♦
енглески језик?

То није био мој први избор. Желе-
ла сам да студирам археологију. Ипак, 
моји сјајни родитељи су успели да ме 
наговоре да се окренем језицима. Бес-
крајно сам им захвална на томе.

 Да ли је посао наставника  ♦
енглеског језика тежак?

Посао наставника је јако тежак 
јер носи велику одговорност. Ја 
имам ту срећу да радим са сјајном 
децом што ми у великој мери олак-
шава посао. Расположени, искрени 
и жељни знања сјајан су мотив за 
напредовање и уживање у раду.

 Да ли бисте предавали не- ♦
ки други предмет да не предајте 
енглески језик?

Вероватно да! Много волим по-
зив наставника и рад са децом.

 Какав сте Ви били ученик у ос- ♦
новној школи?

Била сам одличан ђак. Омиљени 
предмети су ми били енглески језик 
и математика.

 Колико је данас важно знати  ♦
енглески језик?

Енглески језик је ,,први језик све-
та“. То је језик интернета, пословног 

света и туризма. Знање енглеског је-
зика отвара многа врата, бољу шан-
су за успешно школовање, за посао, 
за фише уживања у страној музици, 
у филмовима, као и бољи доживљај 
у путовањима. Знање енглеског је-
зика више није ствар воље и хобија, 
већ је то потреба модерне и осваре-
не особе.

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

Знам да звучи као фраза, али ако 
се редовно учи и ради – ништа није 
тешко, бар не претешко! Мислим да 
је, ипак, пети разред највећи изазов 
за ђаке јер им се тада много тога из 
корена мења.

 Како сте се снашли у улози  ♦
разредног старешине?

О томе ћемо тек разговарати на 
крају осмог разреда. За сада могу рећи 
да се у овој улози сналазим. Имам 
сјајно одељење и велику подршку 
стручних сарадника и колега.

 Како сте се снашли са диги- ♦
талним дневницима?

У почетку сам била скептик. Сада 
мислим да је то сјајна ствар и да нам 
заиста олакшава посао.

 Волите ли да читате? ♦
Да, веома! Нажалост, немам много 

времена током школске године, тако 
да максимално уживам у свакој про-
читаној страници неке добре књиге.

 Сећате ли се неке занимљи- ♦
ве ситуације или ,,бисера“ са часа 
који сте држали?  

Било их је много. На самом по-
четку било је брачних понуда за 
неожењене ујаке и стричеве, до но-
вијих коментара да имам ,,слатког“ 
сина или необичне минђуше. Сваки 
дан ми неко измами осмех на лицу.

 Шта бисте поручили свим чи- ♦
таоцима часописа ,,Светосавац“?

Волела бих да се деца више друже. 
Да више читају и да више времена 
проводе напољу. Треба пратити мо-
дерне трендове и нове технологије, 
али не смеју се отуђити од своје ос-
нове. Волела бих да млади сањају ве-
лике снове, али да уживају у дневним 
ситуацијама јер оне живот значе.

Редакција

ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНА РАДНОГ СТАЖА

Славица Мaрковић

Професор Славица Марковић: - Енглески језик је ,,први језик света“

Тијана Савић Анђела Митровић II-1 Магдалена Радовановић II-3
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НАЈУСПЕШНИЈИ

Основна школа ,,Свети Сава“ је 
организовала свечану церемонију 
доделе награда најбољим ученицима 
на крају другог циклуса образовања. 
Ученици носиоци дипломе „Вук Ка-
раџић“ су: Ена Савељић VIII1, Ми-
хаило Миличић VIII3, Марта Илија-
шевић VIII3, Милош Вујић VIII3, 
Катарина Ђурић VIII3, Александра 
Тошић VIII4 и Урош Гавриловић 
VIII4. Наставничко веће је донело 
одлуку да наведени ученици буду 
носиоци дипломе „Вук Караџић“ и 
да за то добију награде.

Посебне дипломе добили су:
за српски језик: Ена Савељић и •	
Ана Маринковић VIII1, Миха-
ило Миличић, Марта Илијаше-
вић и Катарина Ђурић VIII3, 
Лука Маринковић и Алексан-
дра Тошић VIII4;
за математику: Ена Савељић •	
VIII1, Михаило Миличић 
VIII3Алекса Гавриловић и 
Урош Гавриловић VIII4;
за историју: Огњен Печеница •	
VIII1;
за енглески језик: Теодора Ва-•	
сић VIII4;
за биологију: Александра То-•	
шић VIII4;
за руски језик: Ивона Пашић и •	
Тања Јовановић VIII4;
за физику: Огњен Печеница и •	
Ена Савељић из VIII1 и Урош 
Гавриловић VIII4;
за хемију: Ена Савељић VIII1, •	
Лука Маринковић, Александра 
Тошић и Урош Гавриловић из 
VIII4;
за шах: Михаило Миличић •	
VIII3;
за физичко васпитање: Нико-•	
лина Ковачевић и Ена Савељић 
из VIII1, Бојан Маринковић, 
Душан Стојкановић, Милица 
Злопорубовић, Кристина Чо-
лић и Кристина Петковић из 
VIII2, Нађа Чолић, Огњен Јова-
новић, Немања Лакић, Марта 
Илијашевић VIII3, Лазар Савић 
и Урош Гавриловић из VIII4.

Разредне старешине дале су пред-
логе за ученика генерације и то су 
Ена Савељић из одељења VIII1 и Ми-
хаило Миличић из одељења VIII3. 
Похвала „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 
за школску 2018/2019. годину до-
дељена је ученици 1. одељења осмог 

разреда Основне школе ,,Свети Са-
ва“ ЕНИ САВЕЉИЋ. Наведеној 
ученици додељена је, као награда, 
монографија“Теслин чудесни свет“ 
аутора Бранимира Јовановића.

Ена Савељић је током школовања 
освојила следеће дипломе:
4. разред
- Прво место на Општинском такми-
чењу из рецитовања
- Прво место на Општинском такми-
чењу из математике
5. разред
- Друго место на Општинском 
такмичењу из математике
- Треће место на Општинском 
такмичењу из српског језика
- Друго место на Општинском 
такмичењу из рецитовања
6. разред
- Треће место на Општинском 
такмичењу из српског језика
- Прво место на Општинском такми-
чењу из физике
- Треће место на Општинском 
такмичењу из рецитовања
- Друго место на Општинском 
такмичењу из одбојке (екипно)
- Друго место на Општинском 
такмичењу из атлетике (и поједи-
начно у скоку у даљ и екипно)

7. разред
- Друго место на Општинском 
такмичењу из физике
- Друго место на Општинском 
такмичењу из српског језика
- Прво место на Општинском такми-
чењу из стрељаштва
- Друго место на Општинском 
такмичењу из одбојке (екипно)
- Друго место на Општинском 
такмичењу из атлетике (екипно)
- Прво место на Окружном такми-
чењу из српског језика
8. разред
- Прво место на Општинском такми-
чењу из српског језика
- Прво место на Општинском такми-
чењу из рецитовања
- Друго место на Општинском 
такмичењу из хемије
- Прво место на Општинском такми-
чењу из одбојке (екипно)
- Прво место на Општинском такми-
чењу из стрељаштва
- Друго место на Општинском 
такмичењу из атлетике (екипно)
- Друго место на Окружном такми-
чењу из гимнастике
- Друго место на Окружном такми-
чењу из одбојке (екипно)
- Треће место на Окружном такми-
чењу из српског језика
- Друго место на Републичком 
такмичењу из српског језика

Редакција

ЕНА САВЕЉИЋ – ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Ена Савељић

Многобројне дипломе
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ПРЕДМЕТ УЧЕНИК РАЗРЕД РАНГ 
ОПШТИНСКО

РАНГ 
ОКРУЖНО

РАНГ 
ДРЖАВНО НАСТАВНИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

Лука Ђокић V II II Ведрана Милета
Богдан Спасић V II III Ведрана Милета
Матија Стојкановић V III II Јелена Ивановић
Анастасија Ивановић V III Биљана Савељић
Ива Живановић VI I III Јелена Ивановић
Ива Стојкановић VI I Јелена Ивановић
Милица Маринковић VI II Ведрана Милета
Александра Петковић VI II Јелена Ивановић
Ђорђе Димитријевић VI     III III Ведрана Милета
Александра Ивановић VI III Ведрана Милета
Катарина Ђурић VIII I Ведрана Милета
Ена Савељић VIII I III II Мирјана Јовановић
Михаило Миличић VIII II III Ведрана Милета
Лука Маринковић VIII II Јелена Ивановић
Александра Тошић VIII III Јелена Ивановић

МАТЕМАТИКА

Давид Стојкановић III II           Ивана Срдић
Сандра Обрадовић III III Драгана Радојичић
Илија Врањеш III III      Драгана Радојичић
Адам Саковић III III Слађана Ивановић
Јана Бојић III III      Драгана Радојичић
Јована Пејић III похвала         Ивана Срдић
Милица Маринковић III похвала         Ивана Срдић
Огњен Бајић III похвала         Ивана Срдић
Марко Савић III похвала         Слађана Ивановић
Павле Тодоровић III похвала         Слађана Ивановић
Иван Николић IV I Наташа Чолић
Магдалена Стојкановић IV II Јелена Јовић
Вук Ивановић IV II Наташа Злопорубовић
Денис Мандић IV III Наташа Чолић
Aндреа Крњић V I                   I  Зорица Бодирога
Милица Ивановић V II Дубравка Лечић
Матеја Јосиповић V III Дубравка Лечић
Ива Живановић VI  I             III Зорица Бодирога
Миња Лукић VI III Зорица Бодирога
Лука Веизовић VII II Миодраг Лазић
Михаило Миличић VIII III                 III Дубравка Лечић
Урош Гавриловић VIII II        Миодраг Лазић

Екипно такмичење 
„Архимедес“:

Иван Николић        
Андреа Крњић
Ива Живановић
Анђела Матић
Михаило Миличић

IV
V
VI
VII
VIII  

похвала 

III Зорица Бодирога

ИСТОРИЈА

Ђорђе Димитријевић VI III

Родољуб Арсенијевић

Вук Јакић VII II III II
Aлександра Секулић VII III
Андрија Злопорубовић VII III
Лука Вукајловић VII III
Огњен Печеница VIII II

ХЕМИЈА Анђела Матић VII II         Тања Радовановић
Ена Савељић VIII  II Снежана Крстић

ФИЗИКА

Миња Лукић VI II

Љиљана ЕкмешчићАнђела Матић VII II
Огњен Печеница VIII II
Александар Миловановић VIII III

СМОТРА  
РЕЦИТАТОРА

Ана Маринковић VIII III Мирјана ЈовановићЕна Савељић VIII I

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
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ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТАКмИЧЕњА

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК РАЗРЕД РАНГ 
ОПШТИНСКО

РАНГ 
ОКРУЖНО

РАНГ 
ДРЖАВНО НАСТАВНИК

АТЛЕТИКА

Екипно (М):

I

Међу-
окружно

II

III
поједин. 

(међуокр-
ужно)

Звјездана Јосиповић

Звјездана Јосиповић

Стефан Баштовановић VIII
Стефан Лекић VIII
Милош Јовановић VIII
Бојан Маринковић VIII
Урош Гавриловић VIII
Лука Вукајловић VII
Душан Стојкановић VIII
Огњен Јовановић VII
Лазар Савић VII
Душан Митровић VII
Немања Лакић VIII

Екипно (Ж):
Милица Маринковић VI
Вања Јевтић VII
Тијана Јовановић VII
Марија Бојић VII
Нина Стевановић VII
Марија Орашанин VII
Маријана Живановић VIII
Мартина Милановић VIII
Марта Илијашевић VIII
Ена Савељић VIII

ФУДБАЛ

Екипно (М):

II

I

Милош Росић

Милош Росић

Стефан Баштовановић VIII
Душан Стојкановић VIII
Дарко Ђурић VIII
Бојан Маринковић VIII
Лазар Савић VIII
Немања Лакић VIII
Марко Танасијевић VII
Душан Митровић VII
Давид Јеличић VII
Филип Симић VII
Стефан Лекић VII
Матеја Рајић VI
Лазар Зечић VI

Екипно (Ж):
Анастасија Ивановић V
Анастасија Акановић V
Јана Павловић V
Ива Максимовић V
Ивана Максимовић VI
Миња Лукић VI
Јована Тутић VI
Нина Стевановић VII
Марија Орашанин VII
Ивана Николић VII
Сара Ивановић VIII

ШТА ЗНАШ О 
САОБРАЋАЈУ

Валентина Тадић VIII I
Дејан ПурићИвана Леонтијевић II  

Дубравка Стефановић III
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК Теодора Васић VIII III III Ана Драгојловић

ПРЕНОС НА СТРАНУ 8 ¨  
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
ИЗ АТЛЕТИКЕ

Дана 17. октобра 2019. године је  у СЦ ,,Луг“, 
у организацији Основне школе ,,Рајак Павиће-
вић“, одржано општинско такмичење из атле-
тике. Наши ученици су остварили веома добре 
резултате, и то:

Нина Стевановић 100м прво место
Миња Лукић 100м друго место
Милица Маринковић скок у даљ прво место
Валентина Максимовић 600м прво место
Вања Јевтић 300м друго место
Ивана Јосиповић и Ива Максимовић скок у 

вис треће место
Марија Бојић бацање кугле друго место
Стефан Лекић 300м друго место
Милош Јовановић 100м друго место
Душан Митровић 800м друго место
Марко Спасојевић скок у даљ друго место
Лука Ваукајловић скок у вис друго место
Марко Танасијевић бацање кугле друго место

Редакција

ТАКмИЧЕњА

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК РАЗРЕД РАНГ 
ОПШТИНСКО

РАНГ 
ОКРУЖНО

РАНГ 
ДРЖАВНО НАСТАВНИК

ОДБОЈКА

Екипно (М):
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

II Бранка Поповић

Немања Лакић
Стефан Баштовановић
Огњен Јовановић
Вук Јелисавчић
Душан Стојкановић
Бојан Маринковић
Стефан Савић
Урош Гавриловић
Милојко Тешић

Екипно (Ж):
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

II Бранка Поповић

Нина Стевановић
Ивана Николић
Јована Аврамовић
Емилија Стаменић
Ена Савељић
Николина Ковачевић
Милица Злопорубовић
Кристина Чолић
Кристина Петковић
Марта Илијашевић
Нађа Чолић
Катарина Ђурић

Поред претходно поменутих такмичења OШ ,,Свети Сава“ је учествовала и на такмичењу 3. Дринског Мате-
матичког купа основних школа. У генералном пласману освојили смо друго место. У појединачној конкуренцији 
Андреа Крњић (V разред) је освојила прво место, Ива Живановић (VI разред)  друго место и Михаило Миличић 
(VIII разред) треће место.

¨ ПРЕНОС СА СТРАНЕ 7

Три прва места за девoјчице

ОКРУЖНО 
ТАКМИЧЕЊЕ 
ИЗ АТЛЕТИКЕ

Дана 24. октобра 2019. 
године у СЦ ,,Луг“ је одр-
жано окружно такмичење 
из атлетике. Домаћин 
такмичења је била Основ-
на школа „Свети Сава“. 
Својим резултатима и 
посвећеношћу су нас об-
радовале ученице:

Валентина Максимо-
вић прво место на 600м, 
пласман на Међуокружно 
такмичење.

Нина Стевановић треће 
место на 100м.

Милица Маринковић 
треће место – скок у даљ

Редакција
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У 
СТОНОМ ТЕНИСУ

Захваљујући брачном пару из Енглеске, Тији и Ке-
ну Мантел, људима који су несебично даривали нашу 
школу, а у Србији су познати као велики добротвори, 
у Основној школи ,,Свети Сава“ је омогућена одлична 
организација општинског такмичења у стоном тенису.

Овај брачни пар је поклонио два стола за стони тенис 
и много спортске опреме и реквизита, као и друга нас-
тавна средства, која ће омогућити реализацију савреме-
не наставе.

Само такмичење је протекло у одличном располо-
жењу, а постигнути су следећи резултати 

Дечаци екипно:
1. место ОШ ,,Душан Јерковић“ Костојевићи 
2. место ИО Пилица
3. место ОШ ,,Рајак Павићевић“

Девојчице екипно:
1. место ОШ ,,Душан Јерковић“ Костојевићи
2. место ОШ ,,Свети Сава“
3. место ОШ ,,Стеван Јоксимовић“ Рогачица

Појединачно децаци:
1. место Богдановић Вукашин ОШ ,,Душан Јерко-

вић“ Костојевићи
2. место Александар Благојевић ОШ ,,Стеван Јок-

симовић“ Рогачица
3. место Милош Веселиновић ИО Пилица

Девојчице појединачно:
1. место Кристина Митровић ИО Пилица 
2. место Марија Секулић ,,Душан Јерковић“ 

Костојевићи
3. место Маријана Благојевић ,,Стеван Јоксимо-

вић“ Рогачица
Редакција

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У 
СТОНОМ ТЕНИСУ

Дана 28. 10.2019. у оквиру пројекта ,,Обогаћен јед-
носменски рад“, у нашој школи је одржано школско 
такмичење у стоном тенису. Учествовао је велики број 
ученика. Њих 30 у конкуренцији 5., 6. и 7. разреда (деча-
ци) и 6. и 8. разред (девојчице).

Резултати: 
Дечаци
V разред

1. место Филип Ђокић
2. место Огњен Леонтијевић
3. место Новак Јовановић

VI разред
1. место Иван Марковић
2. место Марко Јездић
3. место Матија Јосиповић

VII разред
1. место Андрија Марковић
2. место Алекса Марковић
3. место Лазар Пејић

Девојчице
1. место Ивана Николић
2. место Милица Ђокић
3. место Анастасија Ивановић

Редакција

ТАКмИЧЕњА

Освајачи диплома на општинском такмичењу

ТРЕЋИ ДРИНСКИ 
МАТЕМАТИЧКИ КУП

На 3. Дринском математичком купу основних шко-
ла, који је одржан у недељу 26. 5. 2019. године, екипа 
наше школе освојила је ДРУГО место у екипној кон-
куренцији.

Појединачно: 
Андреа Крњић – 1. место (5. разред)
Ива Живановић – 2. место (6. разред)
Михаило Миличић – 3. место (8. разред) 

Редакција

Добитници диплома са наставницом
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ИВАНА 
ВОЛИ 
ФУДБАЛ

Ивана Макси-
мовић, ученица 
VII-1 Основне 
школе ,,Свети Са-
ва“, у протеклом 
периоду је играла 
за репрезента-
цију Западне Ср-
бије, у турниру у 
Старој Пазови, за 
девојчице рођене 
2006. године. Ово 
је један веома леп 
пример да учење 
и спорт могу 
заједно, као и да 
фудбал није само 
спорт за дечаке.

Редакција

УСПЕШАН НАСТУП НАШИХ 
РЕЦИТАТОРА НА ОПШТИНСКОМ 
ТАКМИЧЕЊУ

Најбољи рецитатори наше школе успешно су насту-
пили на општинској смотри рецитарора у категорији 
нижи узраст (од 1. до 4. разреда) и категорији средњи 
узраст (од 5. до 8. разреда). Њихово изражајно и емо-
тивно казивање стихова улепшало је празник поезије 

у сали биоскопа „Влаја“. Најуспешније су биле Ена Са-
вељић, која је освојила 1. место и пласман на окружно 
такмичење, са песмом Ане Ристовић „Гледајући у др-
веће“, и Ана Маринковић, 3. место, са песмом „Неко“, 
Жака Превера. Обе су ученице 8. разреда.

Редакција

ТАКмИЧЕњА

ТЕОДОРА РЕЂА УСПЕХЕ ИЗ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

„Да би се савладао стра-
ни језик потребан је сталан 
и упоран рад, контакт са из-
ворним говорницима, слу-
шање музике, гледање фил-
мова, читање оригиналних 
текстова, као и коректна 
употреба граматике и добар 
изговор. Наравно и љубав 
према одређеном страном 
језику и велика мотивиса-
ност“, прокоментарисала 
је Ана Драгојловић, про-
фесорка енглеског језика и 

књижевности у ОШ „Свети 
Сава“, чија се ученица осмог разреда, Теодора Васић, 
пласирала на републичко такмичење и донела још једно 
у низу значајних признања којим се ова школа поноси.

Теодора је на окружном такмичењу из енглеског је-
зика које је одржано 23. 3. 2019. год. у Ужицу освојила 
3. место. „Она поседује завидно знање, беспрекоран из-
говор и флуентност. Веома је надарена за језике и умет-
ност. Поносна сам на њу и верујем да ће јој познавање 
енглеског, али и руског језика који такође много воли 
и којим одлично влада, отворити многа врата у даљем 
образовању и у животу”, додаје професорка Ана, док 
настављају да се припремају за учешће на овом важном 
такмичењу, које ће се одржати крајем маја. Такође, нас-
тавница Ана каже да у овој генерацији осмака има вели-
ки број вредних, талентованих и заинтересованих уче-
ника којима је право задовољство бити наставник.

Редакција

Теодора Васић

Ивана Максимовић

Успешни рецитатори

ЈОВАНА УСПЕШНА У ГЕОЛОГИЈИ
Наша учени-

ца Јована Јокић 
(VIII-3) је једина 
ученица основне 
школе из наше 
општине, која је 
ове године била 
у Истраживачкој 
станици Петница. 
Јована је, моти-
висана одличним 
предавањима на-
ставника Митра 
Јовића, одабрала 
смер ,,геологију“. 

Као млађи по-
лазник посећива-
ла је предавања и имала практичне радове у свим нау-
кама. У лабораторији за хемију је учествовала у раду на 
12 експеримената, из археологије је имала да истражи 
надгробне споменике цркве на терену, воду и стене је 
испитивала у Петничкој пећини, а звезде је посматрала 
из телескопа.

Редакција

Јована Јокић
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ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
Општинско такмичење ученика основних школа 

„Шта знаш о саобраћају“ одржано је 9. априла 2019. го-
дине у Основној школи „Свети Сава“. На такмичењу су 
учествовали ученици Основне школе „Душан Јерковић“ 
из Костојевића и ученици наше школе. Радили су тест 
знања и такмичарски полигон спретности, а најбољи су 
освојили вредне награде.

У категорији девојчи-
ца, прво место и награду 
бицикл освојила је уче-
ница Валентина Тадић. 
Друго место, награда 
кацига, освојила је уче-
ница Ивана Леонтије-
вић. Треће место, награ-
да рукавице, освојила је 
Дубравка Стефановић. 
Прва три места припала 
су ученицама Основне 
школе „Свети Сава“.

У категорији дечака, прво место и бицикл освојио је 
ученик Александар Марковић, друго место и кацигу ос-
војио је Вукашин Богдановић, треће место и рукавице 
припало је Богдану Богдановићу. Сви наведени ученици 
су из Основне школе „Душан Јерковић“.

Редакција

САРА ОСВАЈА МЕДАЉЕ У КАЈАКУ
Наша основна школа се 

може похвалити великим 
бројем ученика, који не са-
мо да добро уче и имају до-
бре оцене, већ су и успешни 
спортисти. Једна од њих је и 
ученица VI-3 одељења, Са-
ра Ђурђић. 

Сара је рођена 28. децем-
бра 2007. године. Она је де-
те које много воли природу, 
воду и пливање, па се из 
те љубави према природи 
родила и жеља да тренира 
кајак. То јој помаже да већи 
део године буде на води.

Уз подршку тренера, Рада Веизовића, Сара са 10 годи-
на почиње да тренира кајак у клубу ,,Дрина“. Наравно, 
велику улогу у пружању подршке је имала и њена поро-
дица, посебно тата, бивши кајакаш. За само годину и по 
дана освојила је 5 златних медаља, 2 сребрне, 3 бронзане 
и један пехар.

Учествовала је на такмичењима у Београду, Чачку, 
Краљеву, Републици Српској, а посебно је постигла ве-
лики успех у Словенији, где је освојила златну медаљу и 
пехар. Сара сматра да би деца требала више да се баве 
спортом и да је кајак изузетно леп и здрав спорт, као и 
да не забораве на учење. Наставници, који јој предају 
имају за њу само речи хвале и са задовољством прате 
њене спортске успехе.

Редакција

ТАКмИЧЕњА

Полигон спретности

Кајак - спорт који Сара воли

Сара Ђурђић

УСПЕХ МАТЕМАТИЧАРА 
НА „АРХИМЕДЕСОВОМ 
ПРВЕНСТВУ“

На 45. МАТЕМАТИЧКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ОСНОВ-
НИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Екипно првен-
ство основних школа Републике Србије у математици) 
у организацији математичког друштва „АРХИМЕДЕС“ 
у сарадњи са Министарством просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, одржаног 18.05.2019. 
године у Београду, екипа наше школе постигла је добар 
резултат, похвалу и 59. место са освојених 337 бодова.

Појединачно, најбољи резултат поново је постигла 
ученица 5. разреда Андреа Крњић која је освојила 3. 
награду. Похвале су добили и Иван Николић, ученик 
4. разреда, као и Михаило Миличић, ученик 8. разре-
да. Запажен резултат постигла је ученица 6. разреда Ива 
Живановић, са освојених 70 бодова.

Редакција

Вредни математичари са наставницом
ВУК ЈАКИЋ - ДРУГИ НА 
РЕПУБЛИЧКОМ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Дана 12. маја 2019. године у Основној школи „Миро-
слав Антић“ у Нишу одржано је републичко такмичење 
из историје. Наш ученик, Вук Јакић, је освојио друго ме-
сто. За овај велики успех заслужан је и Вуков ментор, 
односно наставник историје Родољуб Арсенијевић.

Редакција
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У Основној школи ,,Рајак Павиће-
вић“ одржан 5. јубиларни, Куп Sally 
de Beaumont 2019. За победнички 
пехар такмичило се 13 мушких и 12 
женских екипа са преко 75 такми-
чара. Дружење и атмосфера су били 
сјајни и веома смо задовољни резул-
татима које су постигли ученици на-
ше школе. Резултати су следећи:

1. и 2. разред (млађе пионирке)
1. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Милица Весе-
линовић I3, Магдалена Радовановић 
II-3 и Мајда Петровић II-3)

1. и 2. разред (млађи пионири)
2. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Богдан Југовић 
I-3, Богдан Јовановић II-3 и Милош 
Симеуновић II-3)

3. и 4. разред (старије пионирке) 
2. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Александра Ве-
селиновић IV-1, Марта Живановић 
III-1 и Катарина Пурковић IV-1)

3. и 4. разред (старији пионири) 
2. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Илија Врањеш 
IV-2, Марко Савић IV-1 и Душан 
Бојић IV-1)

5. и 6. разред девојчице (млађе 
кадеткиње)

1. место – Основна школа „Свети 
Сава“ Бајина Башта (Милица Ђокић 
VI-2, Анастасија Ивановић VI-2 и 
Јана Павловић VI-2)

5. и 6. разред (млађи кадети) 
2. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Бранислав Јо-

вановић VI-2, Иван Марковић VI-2, 
Матеја Јосиповић VI-1 и Марко Јез-
дић VI-2)

7. и 8. разред (старији кадети) 
3. место – Основна школа „Свети 

Сава“ Бајина Башта (Андрија Мар-
ковић VII-4, Алекса Марковић VII-
3, Алекса Ђорђевић VII-2).

КУП У СТОНОМ ТЕНИСУ

Најуспешнији

Сара Митровић I-2 Павле Стаменић II-3Милана Митровић II-1
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Министарка без портфеља задужена за демографију 
и популациону политику Славица Ђукић Дејановић, у 
оквиру посете Бајиној Башти, посетила је и Основну 
школу ,,Свети Сава“. 

Директорка Маријана Лукић ју је овом приликом 
упознала са одељењем, учитељицама и начином реали-
зације целодневне наставе у нашој школи. 

Министарка је желела да се упозна са резултатима 
који су постигнути у овој општини кроз финансирање 
више различитих мера популационе политике од стране 
њеног кабинета.

Редакција

ЗАРАДИ, ШТЕДИ, НА 
ЕКСКУРЗИЈИ СЕ ПРОВЕДИ
У холу основне школе ,,Свети Сава“ одржана је про-

дајна изложба ученика шестог разреда у оквиру проје-
кта ,,Заради, штеди, на екскурзији се проведи“. Ученици 
су са задовољством узели учешће у овом пројекту, нау-

чили су доста тога о финансијској писмености и уште-
дели новац који ће потрошити на екскурзији која се већ 
традиционално за ученике шестог разреда спроводи у 
нашем главном граду.

Редакција

ДОНАЦИЈА НАШОЈ ШКОЛИ

Основна школа ,,Свети Сава“ је захваљујући нашим 
великим добротворима, Тији и Кену Мантел, богатија за 
најмодернија наставна средства, две интерактивне табле. 
Ове табле ће унапредити наставни процес у одељењу це-
лодневне наставе и у кабинету страних језика. 

Интерактивне табле ће допринети интегрисању ИКТ 
у процес наставе и у фронтални облик рада, пружиће 
могућност да ученици цртају и пишу по разнородним 
ресурсима, да деле и поново безброј пута користе ис-
ти материјал, као и да штеде на времену. Овакав рад 
доприноси томе да су ученици мотивисанији, лакше 
савладавају комплексније целине, повећан је обим са-
радње и активније учешће ученика као и многе друге 
предности.

Редакција

Кабинет целодневне наставе

На продајној изложби

Директор школе и министарка Славица Ђукић Дејановић

Кабинет страних језика

Шестаци

ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ
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Од почетка ове школске године у Основној школи 
,,Свети Сава“ почела је практична примена целодневне 
наставе у једном од три одељења првог разреда са 25 уче-
ника. Реч је о веома ретком облику васпитно-образовног 
рада у основној школи, који се изводи по жељи родитеља. 
Ово је први случај да се такав облик наставе примењује у 
једној школи на подручју Златиборског округа.

Одлике целодневне наставе су да не постоје уобичаје-
не смене пре и после подне, већ су ученици у школи од 
08:00 до 15:20. Овај вид наставе пружа ученицима, али и 
родитељима, предности у односу на друге облике. Тако, 
на пример, ученици који похађају целодневну наставу 
су у великој мери самосталнији. Брзо почну да науче 
да брину о свом радном месту, сами слажу ствари у ор-

мариће, припремају се самостално за часове, развијају 
хигијенске навике, деле ужину, помажу једни другима 
у учењу и сл. Поред тога, неке од предности целодневне 
наставе огледају се и у развијању радних навика, увеж-
бавању градива, изради домаћих под сталним стручним 
надзором и смењивању учења и слободних активности. 
Такође, ешке ђачке торбе остају и школи, а књиге су у 
ормарићма. Исхрана је организована према потребама 
деце и родитеља, а деца одрастају у здравом окружењу 
са својим вршњацима, без неконтролисаног коришћења 
слободног времена. То значи и да су у потпуности задо-
вољене потребе запослених родитеља јер су овом наста-
вом остварени сви услови за развој детета.

Ученици у целодневној настави користе две посеб-
но опремљене учионице од стране Канцеларије за по-
пулациону и демографску политику у Влади Републике 
Србије. Ту су су нови столови, столице, рачунар, инте-
рактивна табла, ормарићи за торбе, књиге и свеске, спе-
цијални подови, потребни реквизити за различите об-
лике слободних активности и друга наставна средства.

У одељењу целодневне наставе раде две учитељице. 
Свака од њих има групу својих предмета, па тако их 
једна изводи у преподневном блоку наставе, а друга у 
поподневном. Реч је о веома искусним учитељицама - 
Лепосави Јевтић са 27 година радног искуства и Ната-
ши Злопорубовић, чија је учитељска каријера дуга 24 
године. Учитељица Лепосава Јевтић изводи часове ма-
тематике, музичке културе, физичког и грађанског вас-

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА У

Учитељице са директорком школеПолазници целодневне наставе

Посета балетској школи

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ
Дану Победе смо, као и претходне године, посветили 

предавање у Основној школи ,,Свети Сава“. Остварена 
је корелација предмета историја и руски језик, повези-
вање знања из различитих дисциплина и ваннаставног 
искуства ученика. Ученици су погледали презентације 
на тему Другог светског рата, које су праћене преда-
вањем професора историје, Родољуба Арсенијевића.

Ово предавање је ученике веома заинтересовало, по-
могло да обнове нека знања и увело их у настане једи-
нице које ће обрађивати касније. Предавање је имало 
велики значај имајући у виду да ученици седмог разреда 
иду на екскурзију у Ниш, где ће поред осталог посетити 
и историјска места. Акценат у завршној речи је стављен 
на поруку мира и значаја учења и познавања историје.

Олгица Филиповић

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ 
ТРЕЋАКА

Ове године је Основна школа ,,Свети Сава“ била до-
маћин традиционалног дружења трећака Основне шко-
ле ,,Свети Сава“ и Основне школе ,,Рајак Павићевић“. У 
прелепом пространом Светосавском дворишту окупи-
ли су се учитељи и ученици трећих разреда ових школа 
и провели лепо и корисно време заједно. 

Деци су организована пријатељска такмичења: између 
две ватре, полигон спретности и остале друштвене игре. 
Највеће је задовољство наших учитеља, док посматрају 
огромно задовољство и радост на лицима својих ђака, 
који су хтели да дружење траје што дуже.

Редакција
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питања. Наводи да је била учесница семинара у Новом 
Саду у Основној школи ,,Никола Тесла“ која овај вид 
наставе има већ скоро три деценије. Деца понедељком 
у школу доносе торбе, ранчеве, свеске, књиге и сав пот-
ребан пробор за рад и остављају их у својим ормарићи-
ма до петка. Онда их поново носе кућама где родитељи 
остварују увид у оно што су њихова деца учила током 
једне радне седмице. Учитељица наводи да се, у истом 
дану ради обрада градива и врши увежбавање. Такође, 
сви домаћи задаци се раде под надзором учитељица, а 
прва искуства и прве реакције, како ученика, тако и ро-
дитеља су веома позитивне.

Учитељица Наташа Злопорубовић у свом блоку 
наставе предаје градиво из српског језика, света око 
нас, ликовне културе и разредни је старешина. Истиче 
да су за непуна два месеца имали већ два родитељска 
састанка и да су родитељи, као и ученици, одушевљени 
овим обликом наставе. Ученици су за веома кратко вре-
ме навикли да самостално сређују своје ствари, стекли 
су одговорност према својим и туђим стварима и при-
хватили су правила и норме понашања.

Полазници целодневне наставе имају три оброка у 
школи (доручак, ужину и ручак). Храна се припрема у 
модерној школској кухињи и одличног је квалитета. 

Извор ББ глас

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,СВЕТИ САВА“

Са једног часа у целодневној настави

Посета НПТ

Подела ужине

НАГРАДНА АКЦИЈА - 
КОШАРКАШКЕ ЛОПТЕ

Основна школа 
,,Свети Сава“ је 
поносни добитник 
пакета кошаркаш-
ких лопти, које је 
освојила учество-
вањем у наградној 
акцији под покро-
витељством Ко-
шаркашког савеза 
Србије и Роде, а 
уз подршку Ми-
нистарства про-
свете науке и тех-
нолошког развоја. 

РедакцијаКошаркашке лопте

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Дан планете Земље се обележава 22. априла. Светосавци га ре-

довно обележавају спроводећи активности којима показују да во-
де рачуна о нашој планети. 

У одељењу 
IV-3, на часу 
чувара приро-
де, ученици и 
њихова учи-
тељица Ната-
ша Злопорубо-
вић улепшали 
су учионицу 
цвећем и цр-
тежима којима 
свима поручују 
да чувају пла-
нету Земљу, да 
је не загађују и 
не уништавају.

РедакцијаОбележен дан планете Земље
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ЈАВНО ПОКАЗНА 
ВЕЖБА

У Основној школи ,,Свети Сава“ 
спроведена је јавно показна вежба 
,,Симулирање пожара у школи“. Ват-
рогасци Добровољног ватрогасног 
друштва из Бајине Баште показали 
су свим ученицима, наставницима и 
запосленима у Школи како и на који 
начин треба да се понаша приликом 
пожара. Показна вежба је веома ус-
пешно спроведена.

Редакција

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Ватрогасци на задатку

Долазак ватрогасаца

Скупштина општине Бајина Баш-
та је уврстила манифестацију ,,Ћи-
рилична баштина“ у листу сталних 
манифестација и фестивала у об-
ласти културе и туризма од значаја 
за општину Бајина Башта, које ће 
се одржавати једном годишње. На 

слици испод су приказани колектив 
Основне школе ,,Свети Сава“ и гос-
ти на свечаној приредби поводом 
манифестације ,,Ћирилична баш-
тина“ која је одржана 24.05.2019. на 
дан Светог Ћирила и Методија.

Редакција

Колектив Школе и гости на свечаној приредби

ЋИРИЛИЧНА БАШТИНА

СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ
Основна школа ,,Свети Сава“ 

свестрано и континуирано развија 
компетенције наставника и струч-
них сарадника ради квалитетнијег 
обављања посла и унапређивања 
развоја ученика, пружајући запосле-
нима стицање нових и усавршавање 
постојећих компетенција важних за 
унапређивање образовно-васпитног 
и стручног рада.

Дана 14. 12. 2019. године у нашој 
школи реализован је семинар ,,Само-
евалуацијом до квалитне школе“. Ау-

тори и реализатори су били: Славко 
Ђокић, проф. књижевности и српског 
језика и Снежана Стаматовић, дип-
ломирани педагог из Пожеге. Област 
семинара се односила на општа пи-
тања наставе, а компетенције су биле 
усмерене на комуникацију и сарадњу. 
Приоритетна област овог семинара се 
односила на унапређивање компетен-
ција наставника у области планирања 

и реализације наставе оријентисане на 
исходе (подизање нивоа методичких 
знања релевантних за циљеве и исходе 
предмета/области).

Општи циљеви: Подизање нивоа 
свести наставника о неопходности 
сталног унапређивања сопственог 
рада и о значају самоевалуације као 
основе за побољшање квалитета ра-
да у школама. Развијање културе са-
моевалуације у школи.

Специфични циљеви: Оспо-
собљавање наставника за плани-

рање и спровођење самоевалуације 
на различитим нивоима у школи у 
функцији унапређивања сопственог 
рада и квалитета рада школе. Раз-
вијање вештина за примену разли-
читих метода и техника самоевалу-
ације. Оспособљавање за израду ак-
ционих планова на основу резултата 
самоевалуације.

Редакција

Учесници семинара
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Поводом Европске недеље мо-
билности ученици другог разреда 
су, са својим учитељима: Ранисавом 
Ђокићем, Мирјаном Марковић и 
Јасминком Митровић, прошетали 
до ушћа реке Рача у Дрину. Време је 
било сунчано и топло, па су другаци 
уживали у шетњи и дружењу.

И ученици трећег разреда су ше-
тњом до реке Дрине обележили Ев-
ропску недељу мобилности. На ушћу 
Раче у реку Дрину имали су активну 
наставу из природе и друштва.

Ученици четвртог разреда са 
својим учитељицама Слађаном Ива-
новић, Драганом Радојичић и Ива-
ном Срдић, такође су дали допринос 
акцији Недеља мобилности. Проше-
тали су до старе школе у Рачи, где су 
организовали игровне активности. 
Деци се веома допала шетња, као и 
учитељицама, и сви су се сложили да 
би волели више сличних активности.

Редакција

НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК
У организацији Министарства културе и информи-

сања и Филолошког факултета Универзитета у Београ-
ду као суорганизатора, одржана је још једна манифеста-
ција у оквиру акције ,,Негујмо српски језик“. Овај пут, 
манифестација је одржана у Тршићу, где се окупило 95 
ученика и наставника ОШ  ,,Рајак Павићевић“ и ОШ 
,,Свети Сава“ из Бајине Баште, ОШ ,,Душан Јерковић“ 
из Костојевића, ОШ ,,,Стеван Јоксимовић“ из Рогачице 
и ОШ ,,Милан Благојевић“ из Лучана. 

Учесници су имали прилике да погледају представу 
,,Девојка бржа од коња“, инспирисану народним књи-
жевним стваралаштвом. Другог дана, ученике је поз-
дравила помоћница министра за савремено ствара-
лаштво и креативне индустрије Ивана Дедић. Потом су 
присутни одгледали представљање историјата акције 
,,Негујмо српски језик“, као и популарну химну акције 
и телевизијске спотове. 

О језику и писму ђацима је говорио проф. др Вељко Бр-
борић, а издавачка кућа ,,Евро бук“ даровала им је књиге. 
Током манифестације, ученици су посетили родну кућу 
Вука Караџића, сабориште и манастир Троношу.    

Извор Б92

Задовољни ученици

Другаци на Рачи

Трећаци на Дрини

Четвртаци у Рачи код старе школе

НЕДЕЉА 
МОБИЛНОСТИ
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У оквиру једносменске наставе 
ученици су посетили локалну ТВ 
станицу ,,Прима“. Радници су били 
изузетно предусретљиви. Ученици 
су видели како се снимају ТВ еми-
сије, гостовања, прилози, како се 
сав снимљени материјал монтира и 
даље обрађује и упознали се са оп-
ремом са којом сниматељи рукују.

Ученици су посетили и Туристич-
ки информативни центар у нашем 
граду и упознали се са свим њего-
вим делатностима, уз напомену да 
је наш Туристички информативни 
центар међу 10 најбољих на свету.

Такође, ученици су посетили и 
локалну радио станицу ,,Фан ра-
дио“. Власник и радници су би-
ли изузетно гостољубиви. Овом 
приликом су ученицима показали 
опрему за радио станицу, начин 
коришћења опреме и начин емито-
вања програма. Ученици су имали 
доста питања везаних за саму про-
фесију и начин функционисања ра-
дио станице. Ово искуство је било 
веома корисно и мотивационо за 
ученике.

Редакција

Почетак нове школске године наша школа је обеле-
жила пилот-пројектом обогаћеног једносменског рада 
за ученике од петог до осмог разреда. 

Овакав концепт омогућава садржајнији боравак у 
школи, од којег ће користи имати и ђаци и родитељи.

Ученицима су понуђени разноврсни садржаји: 
енглески језик, математика и српски језик – припрем-
на настава за пријемни, стони тенис, кошарка, пилатес, 
атлетика, хемија, физика, млади истраживачи, ликовна 
уметност и штампање, дигитална култура и медијска 
писменост, светосавски театар.                          Редакција

ГОРАНСКА 
РАДИОНИЦА

Наставница Ирена Јакић и пет 
наших ученика шестог разреда, у ок-
виру Обогаћеног једносменског ра-
да, узели су учешће у раду горанске 
радионице. Радионица је у оквиру 
пројекта ,,Заштита, очување, више-
наменско коришћење и подизање 
свести и знања о вредностима шума 
код младих“ као резултат сарадње 
Покрета Горана Србије и Министар-
ства пољопривреде шумарства и во-
допривреде – Управе за шуме.

Ученици су присуствовали пре-
зентацији Националног парка ,,Та-
ра“, посетили расадник и ишли на 
ручак.

Редакција

Горанска радионица

Посета Туристичко информативном центру

Посета ученика  
ТВ станици Прима

Посета ученика  
локалној радио станици

ЈЕДНОСМЕНСКА НАСТАВА

МЕДИЈИ И КУЛТУРА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ
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Продужени боравак у школи је је-
дан од облика васпитно-образовног 
рада. Он представља допуну васпит-
ној функцији савремене породице 
и остварује се када ученици након 
наставе бораве у школи још четири 
до пет часова. 

У оквиру продуженог боравка 
остварују се многобројни задаци 
који се могу сврстати у три велике 
групе. На првом месту су педагошки 
задаци (реализација наставе, слобо-
дне активности и сл.), затим следе 

социјални задаци (решавање кон-
кретних проблема, организовано 
провођење времена, социјализација 
и сл.) и ту су неизоставни здравстве-
но-хигијенски задаци (изграђивање 
потребних здравствено-хигијенских 
навика, исхрана ученика и сл.).

У продуженом боравку Основне 
школе ,,Свети Сава“ запослен је један 
учитељ, Радивоје Милановић. Он ра-
ди са ученицима првог и другог раз-
реда. Укупан број ученика је 29.

Редакција

Дана 12. 12. 2019. године одржан 
је ,,Фестивал физике и хемије“ који 
организују млади истраживачи 
са својим наставницима. Секци-
ју ,,Млади истраживачи“ у оквиру 
пројекта једносменске наставе држе 
наставнице Љиљана Екмешчић и 
Снежана Крстић. 

У оквиру фестивала су извођени 
разноврсности огледи: око и мане 
ока, преламање светлости, како јаје и 
балон убацити у флашу, коктел, јаје 
у сланој и слаткој води, загревање 
балона са водом и без воде, експери-
менти са врећицама чаја, разиграно 
млеко и сила потиска. Сваки експе-
римент су изводила по два учени-
ка, а ученици четвртог разреда су у 
групама посматрали. Ови огледи су 
имали велики утицај на посматраче, 
па се неретко у холу школе чуо апла-
уз и звуци чуђења.

Редакција

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Детаљ са приредбе

Извођење експеримената

Вредни ученици у боравку

Јесен у боравку

Игра у боравку

Радови ученика

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАКФЕСТИВАЛ 
ФИЗИКЕ И 
ХЕМИЈЕ

СВЕТОСАВАЦ - 13

У одељењу III-3 одржана је завршна 
приредба поводом завршетка школс-
ке године. Вредни ученици су заједно 

са учитељицом Иваном Срдић ор-
ганизовали приредбу под називом 
,,Бајка из парка“.                 Редакција

Учесници приредбе
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ТОТАЛНИ ДИКТАТ
Дана 13. априла 2019. године је у биоскопу ,,Влаја“ 

четврти пут написан Тотални диктат, образовна ак-
ција из руског језика. Ова акција се у свету одржава 
већ 16. пут.

Наши светосавци су се одазвали у великом броју, а 
неки су и волонтирали. Било је преко 100 учесника из 
свих општинских школа. Свеукупно, ученици су се за-
бавили, добили поклончиће и научили нешто ново из 
руског језика.

Редакција

МЕЂУНАРОДНИ ПРАКТИКУМ РУСИСТА

ПРВИ ПЕДАГОШКИ 
САВЕТНИК У НАШОЈ 

ОПШТИНИ

Наше две професорке руског језика, Олгица Филипо-
вић (Основна школа ,,Свети Сава“) и Невена Алексић 
(Гимназија ,,Јосиф Панчић“) су протеклих дана имале 
велику част да учествују на Међународном практикуму 
русиста ,,Компетенције професионалног развоја у обра-
зовању“, који је одржан у Србији од 22. до 25. октобра.

Практикум је трајао три дана, два дана у Гимназији 
,,Јован Јовановић Змај” у Новом Саду и један дан на Фи-
лолошком факултету у Нишу. Циљ овог практикума је 
подржавање и јачање положаја руског језика, популари-
зација руске науке, културе и образовања.

Предавачи су били стручњаци из области русистике 
из Русије, Северне Македоније, Бугарске, Црне Горе и 
Србије. Практикуму је претходио циклус у ком је про-
фесорка Олгица Филиповић два пута била у улози спи-
кера, на тему ИКТ у настави руског језика ко страног. 

Присуствовао је велики број професора руског језика 
и књижевности, као и велики број ученика и студената. 
У току три дана одржан је велики број радионица и лек-
ција, јавних часова, презентоване су најновије техноло-
гије у образовањеу и уџбеници.

Редакција Међународни практикум русиста

Тотални диктат

Просветни саветник из Школске управе у Ужицу је 
дао позитивно мишљење о испуњавању услова за нап-
редовање у звању и стицању звања педагошки саветник 
наставнице руског језика и књижевности, запослене у 
Основној школи ,,Свети Сава“, Олгице Филиповић.

На основу стручно-педагошког надзора над радом нас-
тавнице Олгице Филиповић, увида у педагошку докумен-
тацију и евиденцију, прегледа електронског и штампаног 
материјала, разговора са наставницом, директором Шко-
ле и стручном сарадницом, процењено је да она показује 
висок степен нивоа компетенција и иницира и учествује у 
подизању квалитета педагошке праксе.

Наша школа је овим добила још једну потврду да је ус-
танова која на најбољи могући начин подржава и ствара 
одличне услове за стручно усавршавање и напредовање 
наставника и стручних сарадника, обезбеђујући тако 
мотивациону средину за поучавање и учење.

Наставница Олгица Филиповић је завршила Основну 
школу ,,Свети Сава” у Бајиној Башти, средње образо-
вање је стекла у Гимназији ,,Јосиф Панчић” у одељењу 
друштвено-језичког смера. Све време школовања имала 
је одличан успех. Руски језик и књижевност је дипломи-
рала на катедри Славистике на Филолошком факулте-
ту у Београду, завршивши студије у року. Поред скло-
ности ка страним језицима, бавила се и спортом. Била је 
двоструки шампион Србије у коњичком спорту (дисци-
плина ендуранс) и двогодишњи стипендиста Министар-
ства омладине и спорта Републике Србије 2008. и 2009. 
године. Од Спортског савеза Бајине Баште 2009. године 
добила је признање Спортиста Бајине Баште.
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ИЗ БИБЛИОТЕКЕ

БИБЛИОТЕКА У НОВОМ РУХУ
Библиотека Основне школе ,,Све-

ти Сава“ у последње време је добила 
нови изглед. Нова грађа која је прис-
тигла истакнута је на самом улазу и 
сви посетиоци могу да се упознају са 
актуелним насловима. Поред тога, 

активношћу ученика шестог разре-
да, осликан је један део библиотеке, 
а од недавно она поседује и школс-
ку таблу за редовне наставне часове 
који се у њој одвијају. На крају, ва-
жно је поменути да је Школа заједно 

са библиотекаром, Миланом Жива-
новићем, приступила аутоматиза-
цији пословања, односно издавање 
грађе ће се у наредном периоду вр-
шити електронским путем.

Редакција

Овако данас изгледа наша библиотека

ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ

ПРОЈЕКАТ ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

У библиотеци Основне школе 
,,Свети Сава“ одржано је такмичење 
ученика петог и шестог разреда које 
се односило на значај и улогу енер-
гетске ефикасности. Ученици су 
се такмичили, забавили и научили 
нешто ново, а успешнији од осталих 
био је ученик шестог разреда Горан 
Миловановић из одељења VI-3, који 
је награђен друштвеном игром.

Редакција

Учесници друштвене игре

Награђени ученици

Пројекат Читалачка значка ус-
пешно је спроведен у одељењу III-1 
учитељицe Слађанe Ивановић. У 
школској 2018/2019. години већина 
ученика III-1 водила је Дневник чи-
тања. Бележили су утиске о бајкама, 
баснама и песмама које су им препо-
ручене. 

На часу српског језика у јуну у 
школској библиотеци ученици су 
читали одабране странице из Днев-
ника читања. Најуспешнији аутори 

Дневника награђени су дипломама, 
а сви ученици који су водили днев-
ничке забелешке добили су похвале. 
Пригодна свечаност одржана је 07. 
јуна 2019. године у школској библи-
отеци, нa којој је библиотекар шко-
ле, Милан Живановић, доделио ди-
пломе ученицима.

Лепо замишљен пројекат даје 
добре резултате, а ученици III-1 на 
путу су да постану активни читаоци 
који читају књиге из задовољства.
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БАЛОНИЈАДА
Балонијада је традиционални дефиле ученика Основ-

не школе ,,Свети Сава“ и њихових учитеља. Ове године, 
учесници дефилеа су прошетали од школе до градског 
трга на коме је одржана приредба. Сви учесници приред-

бе су били веома весели и разиграни, а пуштање балона 
на крају приредбе, остаће у сећању свих посетиоца.

Редакција

Пуштање балона

Другаци у акцији

Песма и игра четвртака

Весели балони

Наступ првака

Перформанс трећака

Марта Митровић I-2 Александар Радоичић I-2
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА

ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИКА

ЈЕСЕЊИ БАЗАР

Четвртаци за тезгом

Дружење четвртака IV-2 и другака

Вредни трећаци

Дружење четвртака IV-1 и другака

Ученици одељења IV1 са учитељицом Слађаном Ива-
новић, приредили су занимљив програм за ученике II-1, 
као једну од активности које се реализују у оквиру Дечје 
недеље у Основној школи ,,Свети Сава“.

Исто су учинили и ученици одељења IV-2 са учитељицом 
Драганом Радојичић. Они су у циљу подсећања на права 
деце да живе срећно и здраво приредили богат и веома раз-
новрстан програм који је држао пажњу другака.

Редакција

Поводом Дечје недеље ученици млађих разреда, заједно 
са својим учитељима, реализовали су пројекат ,,Штедња“ 
и у оквиру пројекта организовали ЈЕСЕЊИ БАЗАР. На 
базару су продавали своје производе и још једном показа-

ли колико су креативни, спретни као и да имају развијене 
предузетничке компетенције. Базар је био изузетно по-
сећен, а производи су се продали за тили час.

Редакција

Анђелина Марковић II-1Стефан Петровић I-2
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Ученици че твртог 
разреда Основне школе 
,,Свети Сава“ и учени-
ци издвојеног одељења у 
Перућцу били су на изле-
ту у Тршићу. То није са-
мо родно место једне од 
најзначајнијих личности 
српске историје, већ је и 
апсолутно најпосећеније 
село у Србији. Налази се 
7 километара од Лознице, 
на путу према Ваљеву. 

Године 1787. у овом се-
лу родио се Вук Караџић, 
велики реформатор срп-
ског језика и један од пр-
вих, правих културних 
дипломата свога времена. 
Биографија овог самоуког 
учитеља једна је од најим-
пресивнијих и најинтере-
сантнијих у српској исто-
рији, а његов рад толико 
значајан да никакве про-
мене које су наредна два 
века донеле, смене поли-
тичких система и култур-

них модела нису пољуља-
ле његов ауторитет.

Вук Стефановић Ка-
раџић поставио је окви-
ре модерне Србије кроз 
основни рад на институ-
цијама културе и образо-
вања, реформатор језика 

и писма, први издавач 
књига, састављач изузет-
но вредних збирки народ-
ног стваралаштва и првог 
Српског Ријечника. 

Међутим, међу свим те-
зама његове радне биогра-
фије често се губи човек 

који је све то постигао, а 
прави сусрет са човеком, 
а не идејом која стоји иза 
овог великог имена може-
те доживети само на јед-
ном месту – у Тршићу.

Редакција

ДРУГАЦИ У МОКРОЈ ГОРИ

ЧЕТВРТАЦИ И ИО ПЕРУЋАЦ У ТРШИЋУ

ТРЕЋАЦИ У БРАНКОВИНИ

Ученици другог разреда и учени-
ци из одељења за образовање учени-
ка са сметњама у развоју били су на 
излету у Мокрој Гори. Ученици су 
обишли аутентично етно село Др-
венград у коме се одржава чувени 
филмски фестивал ,,Кустендорф“, 
који је добио име по нашем позна-
том глумцу и редитељу Емиру Ку-
стурици. Иако је киша помало па-
дала дружење и добро расположење 
нису изостали.

Редакција Дружење у Мокрој Гори

Дружење у Тршићу

Трећаци у Бранковини

Једнодневни излет ученика 3. разреда Основне школе 
,,Свети Сава“ реализован је на релацији Бајина Башта 
– Бранковина (Ваљево) и назад у организацији ТА ,,Та-
ратурс“. Укупан број ученика је био 81, а реализатори су 
били учитељи: Слађана Ивановић, Драгана Радојичић, 
Ивана Срдић и Милан Живановић (стручни вођа пута). 
Представник ТА ,,Таратурс“ био је Милош Нешовић 
(професионални водич).

Ученици су на излету посетили надгробни споменик 
Десанке Максимовић, цркву, стару школу, нову школу, 
вајат Ненадовића, чесму Ненадовића, стару школску 
писарницу, музеј у оквиру нове школе и град Ваљево.

Редакција
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Ученици седмог разреда Основне школе „Свети Са-
ва“ су ишли на дводневну екскурзију у град Ниш. За-
интересованост ученика је била велика, ишло је 99 
ученика са директором школе, Маријаном Лукић и раз-
редним старешинама седмог разреда, Олгицом Фили-
повић, Татјаном Ђурић, Дејаном Пурићем и Родољубом 
Арсенијевићем.

Прва станица њихове екскурзије је била посета При-
родњачком центру Србије у Свилајнцу. Овај обилазак 
је испунио сва очекивања. Поред редовних поставки, 
ђаци су имали прилику да виде и изложбу Животиње 
Африке. После Свилајнца посетили су Ресавску пећи-
ну, заштићени споменик природе, један од најстаријих 
у нашој земљи. По доласку у град Ниш обишли су Ћеле-
кулу, поменик из Првог српског устанка, који је у знак 
одмазде изградила тадашња турска власт, од лобања 
погинулих српских ратника, предвођених Стеваном 
Синђелићем у бици на Чегру. Ноћење су имали у хотелу 
Видиковац, где су имали и дискотеку.

Следећега дана су обишли и сам Чегар, где се 31. маја 
1809. године одиграла битка на брду Чегар. Битка на 
Чегру је једна од пресудних битака вођених у Првом 
српском устанку између српских устаника и Турака. 
Српски војсковођа Стеван Синђелић је погинуо у боју 
на Чегру, дигавши у ваздух шанац пун Турака. После 
Чегарске битке, од глава Срба изгинулих на Чегру на 
путу за Цариград, изграђена је крајем лета 1809. године 
Ћеле-кула по налогу Хуршид-паше. 

Није изостала ни прелепа шетња центром Ниша. У 
повратку су посетили Лазарев град и Лазарицу – кне-
жеву дворску цркву. Време их је послужило, па су посе-
тили и Врњачку Бању. Захваљујући изузетном ангажо-
вању агенције Тара Турс и превозника АБ ракета, ђаци 
су имали прилику да иду на веома садржајну и интере-
сантну екскурзију. Сви су понели прелепе утиске.

Редакција

ШЕСТАЦИ У БЕОГРАДУ

СЕДМАЦИ У НИШУПЕТАЦИ У ПОСЕТИ 
МАНАСТИРУ МИЛЕШЕВА

Петаци у посети манастиру Милешева

Шестаци у посети храму Светог Саве

Седмаци у Нишу

Ученици Основне школе ,,Свети Сава“ су били на 
екскурзији у манастиру Милешева. Приликом повра-
тка из Пријепоља посетили су и Златибор, где су имали 
слободно време за шетњу и неизоставно време за фуд-
бал. Све похвале за организатора путовања ТА ,,Тара-
турс“, возаче ,,Ракета АБ“ и наравно за ученике и њи-
хове одељењске старешине Дану Марковић, Биљану 
Савељић, Велибора Филиповић и Јелену Ивановић јер 
је све протекло у најбољем реду.

Редакција

Ученици шестог разреда Основне школе ,,Свети Са-
ва“ заједно са својим разредним старешинама били су у 
Београду. Том приликом били су у посети храму Светог 
Саве на Врачару, највећем српском православном храму 
и највећем православном храму на Балкану. Осим тога, 
обишли су и Крипту Спомен-Храм световеликомуче-
ника кнеза Лазара, храм испод храма. Такође, посети-
ли су и Музеј ваздухопловства, један од водећих музеја 
овог типа у свету и погледали зложбу „Српска авијатика 
у Великом рату 1914-1918. године“.

Редакција
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Ученици четвртог разреда са својим учитељицама 
Слађаном Ивановић, Драганом Радојичић и Иваном 
Срдић, били су у посети Националном парку ,,Тара“. 
Упознали су се са значајем НПТ и научили да је то ти-
пично шумско подручје, које по очуваности и разноврс-
ности шумских екосистема, од којих су многи реликтног 
карактера, спада у најбогатија и највреднија шумска 
подручја Европе. Подручје Таре насељава 59 врста сиса-
ра, око 140 врста птица, 12 врста водоземаца, 12 врста 
гмизаваца и 19 врста риба. Поред тога, НПТ је настањен 
највећом популацијим мрког медведа у Србији.

Редакција

Ученици трећег разреда Основне школе ,,Свети Са-
ва“ са учитељицама Весном Марјановић, Анђелком Ђу-
рић и Наташом Маринковић посетили су Народну биб-
лиотеку ,,Милош Требињац“. Упознали су се са радом 
библиотеке, проверили који су то наслови најчитанији 
и упоредили простор са библиотеком Основне школе 
,,Свети Сава“.

Редакција

ДРУГАЦИ У ПОСЕТИ ПОШТИПРВАЦИ У ПОСЕТИ  
ИО ПЕРУЋАЦ

ТРЕЋАЦИ У ПОСЕТИ 
НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ЧЕТВРТАЦИ У ПОСЕТИ 
НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ТАРА

Другаци у посети пошти

Трећаци у посети Народној библиотеци

Четвртаци у посети Националном парку Тара

Прваци у посети ИО Перућац

Ученици другог разреда Основне школе ,,Свети Сава“ 
заједно са учитељима Ранисавом Ђокићем, Мирјаном 
Марковић и Јасминком Митровић, посетили су Пошту 
Бајине Баште. Занимљиво предавање о значају поште, 
начину рада и услугама које нуди, одржала је директор-
ка Мира Ђорђевић. Ученици су били веома радознали, 
слушали су предавање и постављали питања.

Редакција

Ученици целодневне наставе са учитељицама Ната-
шом Злопорубовић и Лепосавом Јевтић, посетили су 
своје другаре из Издвојеног одељења у Перућцу и њи-
хов Јесењи базар. Дружење је било незаборавно, пуно 
песме, рецитације и игре на школском игралишту.

Ученици су потом зааједно прошетали поред ре-
ке Врело, посетили хотел ,,Језеро“ и Хидроелектрану. 
Овом приликом се још једном захваљујемо директору 
Хидроелектране, који нашим ђацима увек изађе у су-
срет. Такође, велика похвала за наше учитељице Наташу 
Злопорубовић и Лепосаву Јевтић, које својом креатив-
ношћу користе све лепоте нашег краја.

Редакција
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ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

Другар мој
Шеталица шетала,
Бројалица бројала.
Шеталица рече стој,
Бројалица рече број
А ја кажем теби:
Најбољи си другар мој!

Ива Аксић II-2

Дете
Најлепше је кад сте дете
тад све можете и све смете.
Сви те мазе и сви те воле,
дружимо се на путу до школе.
Сваки дан у школи баш би био сладак
само да немам домаћи задатак.

Сара Селинић II-2

Мој љубимац
Мој љубимац зове се Медени.
Име сам му дала јер је сладак мени.
Кад се кући вратим, он ме увек чека,
слатко ми се смеши та њушка мека.
Ја га пуно волим и он мене воли.
Ми ћемо заувек бити прави другови.

Нина Марић II-2

Маријана Матић II-1Милана Митровић II-1
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Зец
У огромном животињском царству, од свих 

животиња, најдражи ми је зец. Без обзира на то 
што је он дивља животиња.

Зец живи у шуми. Тело му је прекривено крз-
ном. Има дугачке уши и кратак реп. Одлично 
види и може да примети непријатеље који му 
прилазе са стране. Брз је и веома дуго може 
да трчи са својим ногицама, час право, а час у 
страну. Он највише воли да једе шаргарепу и 
купус. Много воли да се игра, да скакуће, да се 
преврће и трчкара. Зато га ја волим.

Увек треба бити добар према животињама!
Тијана Перишић II-2

ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

Особа из мог окружења
Око мене има пуно драгих соба. Једна од њих је и мој тата 

Радан.
Он има четрдесет седам година и најснажнији загрљај. Ви-

сок је, смеђе косе и браон очију. Веома је друштвен, несебичан 
и строг. Често помаже другима. Његово занимање је полицајац 
и доста је посвећен том послу. Слободно време проводи са по-
родицом. Ретко када је љут. Много су чешћи дани када је распо-
ложен, ведар и насмејан. Када дође са посла увек ме пољуби и 
загрли. За сваки проблем има решење и много ми помаже. Мој 
тата је храбар и хуман, а мама ми често каже да личим на њега. 
Тада сам баш поносна. Волим ја и маму, али тата је нешто посеб-
но. Не знам да објасним.

Мој тата је један велики борац који никад ане одустаје и зато 
сам изабрала да пишем о њему.

Анђелина Марковић II-1

Маријана Матић II-1Анђелина Марковић II-1
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ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

Моја мама
У мом окружењу постоје многе особе које живот 

чине лепшим. Једна која се веома труди да ми де-
тињство буде безбрижно јесте моја мама.

Моја мама се зове Гордана. Њене очи су браон 
боје, а коса је дуга и црна. Средњег је раста и увек 
је насмејана. Волим када чујем њен мио и безбри-
жан глас. Мама и ја волимо да радимо разне ствари 
заједно. Она је увек ту да ми помогне када ми је по-
моћ око нечега неопходна.

Моја мама је дивна особа и много је волим.
Анастасија Милошевић II-1

Моја мама
Особа коју ћу описати је моја мама. Она је сунце у мом 

детињству.
Име моје маме је Драгана. Она има плаве очи и светлу ко-

су. Њене руке су мекане. Малог је раста, али је веома вредна. 
Док сам била мала причала ми је приче и миловала ме по 
коси. Она ме увек штити од опасности, учи ме да будем до-
бра и све моје несташлуке ми опрашта. Уме да се наљути и 
тада повиси тон, покушавајући да ми објасни грешку, али ја 
знам да су то њене најискреније речи. 

Изабрала сам да опишем своју маму јер смо увек заједно 
и разуме све моје бубице и несташлуке.

Тијана Перишић II-1

Богдан Јовановић II-3 А Николић II-3
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Једна моја тајна
Свако има неку своју тајну. Мама 

и тата су ме учили да им морам све 
рећи, али сам овог пута покушао да 
сакријем.

Као и сви други, тако и ја некада 
имам неку своју тајну. Како рећи 
мами да је пукла њена омиљена ва-
за? Тог дана сам се играо лоптом са 
сестрама. Нисмо послушали маму да 
се играмо напољу, већ смо то учини-
ли у кући. Одједном смо чули ,,бум-
трас“, нешто је пукло. Окренули смо 
се и видели мамину вазу на поду. 
Уплашили смо се и договорили да то 
буде наша тајна. Мама је приметила 
да нема њене вазе. Ми смо онда мо-
рали да кажемо шта смо урадили и 
извинили смо јој се.

Моја тајна је била откривена. Тада 
сам научио да такве ствари не треба 
да кријем од маме.

Огњен Богдановић II-2

Калеканда
Једном давно живели су: јабука 

која може да игра, дрво које лети и мач 
који пева. Живели су у једном краљев-
ству чуда по имену Калеканда.

У том краљевству је све било ча-
робно и магично. Једнога дана је до-
шла зла краљица, Поплава. Када је 
поплавила Калеканду, сви су почели 
да се даве. Помоћу својих моћи спа-
сли су се јабука, мач и дрво. Јабука и 
мач су се попели на дрво које је поле-
тело и спасило њих и друге чаробња-
ке Калеканде. После тога ниједна зла 
краљица никада није напала чудесно 
краљевство Калеканду. Чаробно дрво 
је постало владар краљевства добро-
те, племенитости и пријатељства.

Дуго година су живели сложно, 
срећно и весело.

Мајда Петровић II-3

Зима
Јесен је прошла,
а дошла зима.
Лишћа на дрвећу 
све мање има.

Птичица на грани
шћућурено стоји,
размишља о храни
и пахуље броји.

Планине се беле,
 залеђено све је.
Само санке неке
низ ливаду лете.

Деца воле зиму
и све њене чари.
Поготово кад се
Снешко Белић прави. 
Андреј Николић II-3

Моја 
зимска 
песма
Била је зима, 
пахуље су летеле
и на мој кров
све до једне слетеле.

Све је било 
као у бајци. 
Сви су се радовали, 
а највише ђаци.

Пао је снег, 
било је и леда. 
Сви су се клизали, 
само није деда.

Марија Ђурић  II-3

Анђела Радивојевић II-1 Милана Митровић II-1

Маријана Матић II-1 Мајда Петровић
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Песма о 
зими
Завејани градови и села
дошла нама зима бела.
Лете санке низ брег,
баш је леп овај снег.
Неко је сео на клиска,
чује се дечја вриска.
Пахуље беле блистају,
сва деца се радују.
Промичу насмејана лица,
не боје се хладних пахуљица.

Мајда Петровић II-3

Моја рођака
Особа коју ћу описати је моја рођа-

ка Сара.
Сара има плаве очи и веома ду-

гу и црну косу. Она је једна весела 
и причљива девојчица која је увек 
спремна за игру. Често се играмо са 
луткама и глумимо њихове маме. Тада 
њен глас постаје снажнији и уз помоћ 
руку објашњава шта треба да ради.

Изабрала сам њу зато што проводи-
мо доста времен азаједно и веома лепо 
се слажемо.

Милана Митровић II-2

Зимска песма
Падају прве пахуље,
ето моје среће 
јер све су веће и веће.

Полако прекривају долину и брег.
Све се сија од белине, 
пада први снег.

Баш је лепа зима када снега има.
Грудве лете као комете,
баш је дивно бити дете. 

Павле Стаменић II-3

Сара МитровићТијана Перишић II-1
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Учитељица Мира
Учитељица Мира моју главу дира,
тражи дугме плаво да притисне
и каже: ,,Пробуди се мала главо!“

Са њом увек има шале,
она воли ђаке мале.
Око нас се увек пуно труди
и за све нам помоћ нуди.

Калина Спасојевић II-2

Зимски дан
Јутрос изненада поче снег да пада.
Пада снег и покрива мој брег.
Снег пада, медо спава,
Брда се беле, ласте се селе.
Пахуље беле на јелку селе.
Све се бели, зима се досели.
Деца праве белу стазу своме Деда Мразу.
Деца се веселе, пахуље се беле.

Огњен Богдановић II-2

Мој љубимац
Мој љубимац Балто буди ме лако.
Њушкицом ме дира, образе ми влажи,
Валентина, волиш ли ме, брзо кажи.
Ја те волим само тако
И мени је с тобом лако.
Најбољи смо пријатељи.
Браниће ме, ако треба, 
и од људи и од свега.

Валентина Средојевић II-2

Маријана Матић II-1 Анђелина Марковић II-1
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Мој љубимац
Ово је прича о томе како је мој 

кућни љубимац, хрчак, покушао да 
побегне од мене.

Он има браон шаре и веома је нес-
ташан. Једне летње вечери био је по-
себно немиран. Дала сам му воде и 
отишла да спавам. После неког вре-
мена мој тата је чуо да нешто гребе 
иза нашег радног стола. Пробудио 
ме је да заједно тражимо бегунца. 
Померали смо ормаре, шпорет, ка-
уч и на крају радни сто. Ја сам била 
поспана и уморна и рекла сам да га 
више нећу тражити. А онда смо га 
нашли, баш иза радног стола.

Из ове приче свима је јасно да 
није лако имати хрчка за кућног љу-
бимца.

Јована Марковић II-2

Десило се на мору
Летос сам била на мору. Са мном 

су биле мама, сестре и мамина тетка 
са три моја ујака.

Једне вечери, када сам заспала, 
ујаци и моја старија сестра су одлу-
чили да се са мном нашале. Узели су 
маркер и нацртали ми бркове и бра-
ду. Када сам се ујутру пробудила и 
отишла у купатило, видела сам своје 
лице и баш се изненадила. Била сам 
баш љута, али тада ништа нисам мо-
гла да урадим. Касније, када је један 
од мојих ујака заспао, искористила 
сам прилику и исписала му леђа. Он 
се пробудио и све нас појурио. Мно-
го смо се смејали и трчали около.

Нисам успела да казним остале, 
али биће прилике и за то. То је, ина-
че, био један диван дан.

Ива Аксић II-2

Бранковина
На излет у Бранковину смо ишли
и са Дебелог Брда сишли.

Затекли смо се у старом добу
и видели смо Десанкину собу.

У старој учионици били смо ми
и пером писали смо сви.

Сваки излет пун шала,
биће једна авантура мала.

Анђелија Тешић III-1

Дамњан Димитријевић II-2 Хелена Петровић Ива Аксић II-2

Анђелија Котарчевић III Анђелија Котарчевић III

М Лукић
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Мој брат
Мој брат се зове Војин, а надимак му 

је Јојо. Има годину и осам месеци. Има 
плаве очи и плаву косу.

Војин иде у вртић-школицу ,,Бамби“. 
Веома воли своју васпитачицу, као и 
своје другаре из вртића. Омиљена иг-
рачка му је мотор, ког он зове ,,брм, брм“. 
Много га волим, а воли и он мене. зове 
ме Нена. Када му не дам нешто што не 
сме да дира, онда ме он шутира, туче и 
уједа. Ја се не љутим јер је он још мали.

Војин је моја омиљена особа јер ни-
сам имала ни брата ни сестру осам го-
дина. Волим га највише, и зато сам, од 
свих драгих особа, изабрала да пишем 
баш о њему.

Елена Марковић III-3

Школа
Све ту почне, а ту се и заврши.
Ипак насмејани крећемо кући.
Иако школу не воли нико,
мени је драга баш толико.

Први производ, збир и разлика,
прво велико и мало слово.
Напоран рад наших учитеља
да увек научимо нешто ново.

У школи прву симпатију нађеш,
најбољег друга ту пронађеш.
Марљивим учењем постанеш неко,
хвала ти школо што сам знање стек’o. 

Анђела Котарчевић III-2

Моја тетка
Моја тетка мене много воли,
кад сам тужна срце је заболи.

Она има једног сина
и зато је много фина.

Кад је видим плачем од среће,
од те среће нема веће.

Она је рођака мога тате,
и сви то морају добро да схвате.

Њен син има дванаест година
и то мора да се исприча свима

Моја тетка је најбоља
и зато је њено име Оља.

Миа Јокић IV-1

Лазар Васиљевић II-3 Магдалена Радовановић II-3 Марија Ђурић II-3

Марија Ђурић II-3 Теодора Милосављевић II-2



Јануар 2020

СВЕТОСАВАЦ - 13

 35

ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

Моја драга особа
Моја драга особа је моја сестра Анђела. Она не само да 

је особа коју волим, него је и мој највећи узор у животу.
Сви нам кажу да личимо једна на другу, али мама ка-

же да нам се карактери скроз разликују. Обе имамо дугу 
смеђу косу, крупне плаве очи и сличне смо висине. Због 
тога нас људи често мешају. Најсмешније ми је било ка-
да је наставница енглеског језика после говора који је 
Анђела одржала за пријем првака, пришла мени и чес-
титала ми, јер је мислила да сам ја она. Анђела је памет-
на, вредна и нежна особа. Врло је креативна и воли да 
се смеје и измишља разне шале чиме нас све увесељава. 
Када се ја нечега уплашим она ме подржи и каже ми да 
верујем у себе. Једина мана јој је што се брзо наљути, 
али после пет минута то заборави па се опет играмо. 
Нас две заједно идемо и на карате и на драмску секцију. 
Када смо на каратеу, ја се увек трудим да јој помогнем, 
али када смо на драмској секцији Анђела блиста на по-
зорници и чини да се осећам поносно што ми је сестра.

Мислим да је сестринска љубав најјача од свих врс-
та љубави. Зато сматрам да сам ја најсрећнија особа, јер 
имам сестру са којом могу да поделим  ту љубав.

Марта Живановић III-1

Јесен
Пре неколико дана сам устао рано због школе. Питао 

сам маму зашто је упалила светло. Рекла ми је да се дан 
скратио јер стиже јесен.

Обукао сам се и изашао напоље. Јутро је било хлад-
но, свеже и магловито, а небо је било сиво. Понео сам 
кишобран за сваки случај. Склонио сам лопту да не по-
кисне. Приметио сам да је трава пожутела, а на дрвету 
у мом дворишту било је много жутог лишћа које ће ус-
коро спасти са грана. Испред мог дворишта има пуно 
грожђа. Убрао сам један грозд. Сетио сам се Милана, де-
чака који често долази да једе наше грожђе. Тата и мама 
кажу да је гладан и да често нема да једе. Ми му кажемо 
да слободно дође да једе када год хоће. Питао сам маму 
шта ће јести када грожђе нестане. Она ми каже да ће му 
направити сендвич или купити банане. Драго ми је, јер 
не волим кад неко нема да једе. Тог дана после школе 
шетали смо до парка. Испред многих дворишта стајале 
су секире и гомиле дрва. Чуле су се машине за стругање 
дрва. Неки људи су брали јабуке у свом дворишту, а ба-
ба Лепа дала нам је укусне жуте крушке.

Јесен је стварно стигла у мој крај. Скратила је дан и  
обојила природу. Жуто лишће и трава, жуте крушке, 
скоро све је обојила у жуто.

Павле  Милутиновић

Валентина Средојевић II-2Бодирога Урош III-1 Ивановић Лазар III-3

МОРЕ - Бешлић Владан, Васиљевић Лазар, Зоран Тришић, 
Нађа Јовановић II-3Филип Аврамовић II-2
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Мени драга личност
Сваки члан моје породице има своје место у мом ср-

цу. Ипак, једна особа је мени посебно драга. То је мој 
деда Драган.

Он је био весео човек, седе косе и кестењастих очију. 
У младости је рано остао непокретан. Касније су здрав-
ствени проблеми довели до тога да не може да говори. 
Није могао да ми каже да ме воли, али из његовог топлог 
погледа осетила сам највећу љубав овог света. Сваки 
његов покушај да изговори моје име чинио ме срећном. 
Кад се вратим из вртића, његов радознали поглед би ме 
сачекао на прозору. Мој деда није био као сви други, 
није могао да ме води у парк или на сладолед. Мени то 
није било важно. Било ми је битно само то да је мој дека 
поред мене.

Кад погледам у небо и видим најсјајнију и најлепшу 
звезду знам да се то мени мој деда јавља.

Софија Живковић III-2

Јесен у мом крају
Јесен је за мене омиљено годишње доба. Боје, укуси 

мириси, звуци јесени увек ме чине радосном.
Прве јесење суботе моја сестра и ја смо одлучиле да 

одемо до парка. Најпре смо обукле кратке панталоне и 
мајице, али смо осетиле јак ветар па смо узеле јакне и обу-
кле панталоне. Тако нам је било топлије и кренуле смо.

У многим двориштима људи су цепали дрва, а мирис 
зимнице ширио се околином. Са дрвећа око нас је пада-
ло лишће златно жуте и црвенкасте боје. Дебео тепих од 
лишћа шуштао нам је под ногама када смо ушле у парк. 
Једна мала веверица са китњастим репом је сишла са др-
вета у потрази за жиревима. Небо је било светло сиве 
боје, а ваздух је мирисао на кишу. Ласте су се скупљале 
у јата и припремале се за пут на југ. Убрзо смо осетиле 
ситну кишу, па смо нерадо кренуле кући.

Кући смо се вратиле пуне позитивних утисака. Јесен  
је заиста моје омиљено годишње доба.

Марта Живановић III-1

Марта Живановић III-1Теодора Милосављевић II-2

Александра Веселиновић IV-1 Анђелија Тешић IV-1
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Дивља 
мачка
Знам једно чудо,
једну дивљу мачку
малу као тачку.

Има чудне шаре,
она је са Таре.

Та је мачка много лепа,
шареног је репа.
Њен је реп
много леп.

Уместо много ружа,
поред себе,
хтела би свог мужа.

Да је мине жеља лепа,
за игру са децом,
дала би пола света.

Сандра Обрадовић
Илија Вранеш

Огњен Јокић
IV-2

Свако има неки свој хоби. Неко во-
ли да свира, неко да кува, неко да прави 
нешто креативно, а наш познати матема-
тичар Мика да се бави риболовом.

Шетајући тако са тетком, течом и 
рођацима по обали Дунава угледах рибо-
ловце и помислих да је тамо и он, Мика, 
а у школи смо радили текст ,,Као кратак 
леп сан“ у ком се помиње Мика и његов 
хоби. Приђох мало ближе и угледах на-
шег математичара Мику. Померих се и 
рекох рођацима шта сам видела, али ми 
они нису веровали. Ја их натерам да се 
искрадемо од тетке и тече и да посма-
трамо Мику и његове колеге. Док су они 
седели на клупи, ми смо одлучили да се 
као играмо између дрвећа како бисмо им 
лакше измакли. Дозволи су нам, али нису 
ни слутили шта планирамо. Тихо смо се 
искрали. Моја чула вида и мириса про-
нашла су сјајно место да се сакријемо. Ту 

смо дуго чекали да дођу, а онда када нам 
досади, померели бисмо се тик иза њих. 
Додирнули смо Мику и он ништа није 
осетио, а кад смо га други пут пипнули, 
окренуо се и збуњено нас гледао. Није 
знао ко смо, али смо му ми објаснили. 
Упознали смо се и тако дружили цео дан. 
Ловили смо рибу, правили паузе, а на њи-
ма играли жмурке и тако све у круг, али 
после смо заборавили да се вратимо у 
парк. Тетка и течо су се веома забринули. 
Када смо се коначно сетили да би треба-
ло да одемо до њих били смо уплашени 
јер је био мркли мрак. Питали смо Мику 
да нас одведе и он је пристао. Када смо 
стигли добили смо много грдњи, али смо 
били срећни што смо упознали Мику.

У чуда треба веровати и треба знати да 
је свако чудо знак да ће ти се свака жеља 
кад тад остварити.

Анђелка Радоичић IV-2

Јелена Леонтијевић IV-3

Давид Стојановић IV-3 Кристина Радивојевић

Милица Зарић IV-3

Један дан са Миком и аласима  
на Дунаву
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Јела
Шумске принцезе
зову се јеле.

Кад снег падне,
Оне су беле.

У њеном стаблу живе птице, 
а међу њима су и совице.

Јела је већа од смрче и бора,
лишајем јој је обрасла кора. 

Вања Станојевић V-2

Никола Тесла
Никола Тесла се  много  мучи
да струју изуми и да је проучи.

Мачак за откриће електрицитета 
заслужан је,
а Никола Тесла унапредио га је.

Велики им српски род слави,
прву централу свету направи.

Није заслужан само за проналазак струје,
због чега нам телевизори раде и брује.

Анђелија Тешић IV-1

Шампион
Шампион је када победиш у свему,
коју год да ти задају тему.

Пуно трофеја и медаља има,
увек га неко снима.

Путује свуда по свету,
брже него птица у лету.

На такмичења иде он,
зато се зове шампион.

Пуно шампиона има,
сликајте се са свима.

Миа Јокић IV-1

Тијана Тодоровић IV-3 Кристина Спасојевић IV-1 Матеја Балмазовић IV-3

Николић Валентина IV-3 Никола Вимић IV-1
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Моја најдража успомена из 
детињства

Детињство је најлепши део живота. Иако сам још увек дете, сигурна 
сам да ћу овај догађај заувек памтити.

Било је предвече, сунце се сакрило иза планина, а небо је било офар-
бано у розе. Мама и тата су се враћали са посла. Кад су ушли у дневну 
собу, угледали су ме како запањено гледам у небо. Мама ме је питала 
да ли бих хтела да вечерам, а ја сам се насмејала и рекла: ,,Зависи шта 
желиш да направиш.“ Мама ништа није одговорила, већ је отишла у 
кухињу. Тата ми је пустио цртани и отишао код маме. Зачудила сам се, 
али ми је цртани одвукао пажњу. Мама и тата су онда ушли у собу и 
рекли: ,,Ово ће бити најбоље вече!“ Ускоро сам и ја схватила да је то 
истина. Пустили смо филм и вечерали шпагете са маминим сосом за 
који ја говорим да има укус срећне породице. Филма се и не сећам јер 
смо цело вече причали о мамином тајном рецепту за сос. Одједном 
сам схватила мамину тајну и узвикнула: ,,Љубав!“ Тата се зачудио, а 
мама се уплашила. Потом сам им објаснила зашто сам викнула. Мама 
је очарано рекла: ,,Браво, открила си тајну! У шта год ставиш љубав, 
не можеш погрешити.“

Ову реченицу и данас памтим и пуштам је да ме води кроз живот и 
одрастање. И тек сада схватам да ниједне шпагете нису исте јер немају 
укус љубави, породице и те магичне вечери.

Соња Јовановић VI-3 

Бајка о Пепи Крсти
Али једног дана се све променило
Пепо је одлучио да пријатеље тражи,
па му се све на добро окренуло.
За њега ново правило важи.

Није веровао да ће све ово да прође.
Детињство тужно,
пуно туге, усамљености и несреће,
све му је било лоше и ружно.

Џон Хохохонд је престао да пије,
престао је да пуца у небо,
престао је да виче и да се бије
и погледао је у своје чедо.

И гле, нова прилика се Пепи пружи.
Нов корак, детињствоо.
Са пријатељима се он сада дружи.
Заборавио је на све ово.

Сада је краљ свог детињства,
Његов живот је отворена књига.
Његова животна прича више није иста,
више нема боли, туге и брига.

 Марија Јовановић VI-4

Милица Зарић IV-3Пурковић Катарина IV-1

Алекса Мијаиловић V-2 Јелена Ђокић V-2
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Гледам очима косовског јунака
Затварам очи, маштам о боју на Косову. Одједном се стварам у те-

лу Милоша Обилића. И гледам филм о боју.
Завршила се вечера код кнеза Лазара. Кнез ме оптужио да ћу да га 

издам на Косову, али тако неће бити. Свануло је јутро, облачим оп-
рему и тимарим коња. Одједном се зачу звоно, кренућемо на Косово. 
Док сам излазио из двора приметио сам колико је људи спремно да 
умре за своју државу и за свој народ. Након сат времена стигли смо 
у цркву јер изгледа да је Бог једини који може да нам помогне. Мно-
ги људи испред цркве су нам аплаудирали и називали нас јунацима, 
што је бар мени дало неку снагу и понос. Стигли смо на Косово, све 
је мирно, ни лист на дрвету не сме да се помери. И Турци су дошли. 
Само су нам две секунде требале да се замрзимо међусобно. Кнезу 
сам обећао да ћу убити Мурата, то ћу и учинити. Нагрнуле су две 
војске, једна на другу, реже сабља о сабљу. Крв је свуда. Пробијам се 
кроз Турке, коначно сам стигао до цара Мурата и убио сам га. Све је 
црно, нешто ме пресекло у леђима. Будим се, не видим ништа. Знам 
да нисам мртав јер ме превише боли. Одједном се све гаси. Борим се 
за задњи уздисај. То је то, отишао сам.

Отишао сам, а нисам још једном видео божур. Отишао сам, а ни-
сам још једном чуо славуја како пева. Будим се, а на столу испред 
мене је књига о Косовском боју. То је био само сан који ће наставити 
да се прича и прича.

Богдан Спасић VI-3

Живот
Шта је живот људи данас не схватају,
ни не виде колико су срећни што су здрави,
стално нечем бољем се надају,
али имају све кад су здрави и прави.

Али не, они желе више.
Не виде да неко нема ни за храну.
Они желе пара кише,
а у њима ни не виде ману.

А која је мана?
Па то је бар лако!
Не може се купити све тек тако.

Не могу купити породицу, љубав, пријатеље.
Не могу се остварити ни све наше жеље.

То озбиљно схватите, да није све у новцу.
За новцем не патите, воли се док се живи.

 Милица Ивановић VI-4

Иван Деспотовић Марија Бојић

 Зоран Арсенијевић IV-1 Сара Цвијић V-2
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Сара Цвијић V-2

Немања В. V-1

Дуња Шкрњић V-2

Анђела Миловановић VI-1

Ања Вукајловић VI-2Дарко Балмазовић VI-4Ђорђе Арсенијевић VI-2

Нина Филиповић VI-4

Игор Савић IV-1
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Павловић VI-2Тамара Милићевић VI-1

Игор Савић IV-1

Кристина Спасојевић IV-1

Костић Никола IV-3

Огњен Бајић IV-3Валентина Николић IV-3

Милица Тешић V-3



Јануар 2020

СВЕТОСАВАЦ - 13

 43

ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

Милица Алексић  VI-1 Матеја Јосиповић VI-1

Ивана Поповић VI-3Катарина Марковић VI-3

Дарко Балмазовић VI-4

Филип Живановић VI-3 Ивана Лазић VI-4

Марија Јовановић VI-4
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В.Николић VIII-1 Немања Јовановић

Сара Вујовић VII разред

Марко Ковачевић VII-3

Лазар Лазић VI-2

Никола Костић IV-3

Душан Александрић IV-3

 Иван Марковић VII-3 
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Андреја Пантовић VII-1 Ива Стојкановић VII-3

Кремић Николина VII-2 Немања Симеуновић VII-2

Марко Ненадовић VI-4

Милица Ђокић VI-2Маја Алексић VI-1

Дарко Балмазовић VI-4
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Рајић Матеја VII-3

Лазар Лазић VI-2Сара Радовановић VII 

 Иван Марковић VII-3 Дубравка Стефановић VI-2 Немања В.  VI-1

Душан Митровић VIII-1
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Лазар Лазић VI-2

Сара Митровић I-2 

Емилија Радовановић VIII-4

Калина Спасојевић II-2

Марија Филиповић IV-3

Сара Цвијић V-2 Кристијан Савић VI-1

Теодора Богдановић III-1




