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У нашој школи се спроводе све потребне 
мере заштите од вируса корона. Носимо 
маске, држимо дистанцу, перемо руке.  
Много тога се променило. Сада се настава 
за  ђаке од петог до осмог одвија на 
даљину. Снашли смо се, али нам је ипак 
боље када смо у школи.  Много нам 
недостају другари, наставници и све оно 
што чини наше детињство. Надамо се да ће 
све ово ускоро бити само прошлост и да 
ћемо се сви што пре вратити у школске 
клупе. 
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Чувајмо здравље! 
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„Kад угледам дете, оно буди у мени две емоције: нежност због онога што јесте и 
поштовање због онога што ће можда постати.”  
 

„Да останемо ово што смо. Сутра. И увек. Деца. Не велики, не одрасли. Да се не 
завлачимо свако у своју љуску, да једно другом не допустимо да будемо оно што 
нисмо.”  
 

„Део сам сваке књиге коју сам прочитао.”  
 

„Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу.”  
 

„Природа је једина књига која на свим листовима нуди много садржаја.”  
 

„Добре књиге су попут добрих пријатеља - што си их боље пробрао то више 
уживаш у њима.”  
 

„Пријатељство је саставни део људске среће.”  
 

„Смисао живота је борба против одрастања.“  
 

„Једна од најсрећнијих ствари која вам се може десити у животу јесте срећно 
детињство.“  
 

„Од деце можете пуно научити. На пример колико стрпљења имате.“  
 

„Само деца која не слушају, могу постати боља од својих родитеља."  
 

„Ваше дете ће постати онакво какви сте ви сами, зато будите онакви какви желите 
да Ваша деца буду.“  

 Мудре мисли  



 

 

 

 

           
 Вук Стефановић Караџић 

 

 

Вук Стефановић Kараџић био је српски писац, 
реформатор српског језика и једна од најзначајнијих 
личности у историји Србије. 
 

Његови највећи доприноси су записивање народне књижевности која је до тада искључиво 
преношена усменим путем и реформација српског језика којом је створио један од 
најједноставнијих и најлогичнијих правописних система. 
 

Kараџић је такође издао многе књиге народних песама и прича као и обичаја, српску граматику и 
“Српски рјечник” који је садржао речи које су се говориле у народу, па чак и псовке. Због 
бележења обимног садржаја народне културе и говорног језика Србије, Kараџића најчешће из 
милоште зовемо само по имену, Вук. 
 

Вук је рођен 6. новембра 1787. године у селу Тршићу, у Србији која је тада припадала 
Отоманском царству. Његови родитељи, Стефан и Јегда били су земљорадници и пре Вука 
изродили петоро деце која су нажалост, сва умрла веома мала. Kада су добили шесто дете, 
наденули су му име Вук, по снажној дивљој животињи, како би га заштитили од вештица и смрти. 
 

Мало тога из Вуковог раног детињства је познато. Зна се само да је самостално научио да чита и 
пише и да је неко време боравио у манастиру Троноши. Отац га је тамо послао како би га монаси 
образовали, али када су му уместо тога давали стоку на чување, отац га је вратио кући. 
Најважније образовање Вук је стекао слушајући народне обичаје, приче и песме које је и 
записивао. 1804. године српски устанак обезбедио је ослобођење и мир који ће кратко 
потрајати. 
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Турци су поново покорили Србију 1813. године и тада је Вук отишао у Беч да се школује. Тамо 
је научио немачки и латински језик и уживао је у западној култури. Убрзо након доласка 
привукао је пажњу Јернеја Kопитара, аустријског критичара који је прочитао Вуков чланак 
писан на популарном српском језику. Kопитар је постао Kараџићев пријатељ, саветник и 
велика подршка. Не само да је хвалио Вукове збирке него му је и предлагао смернице за 
даљи рад. 
 

Вук је своју прву збирку народних песама издао 1814. године – “Мала простонародна 
славено-сербска пјеснарица” и једну граматику “Писменица сербскога језика”, како би 
помогао читаоцима да што боље разумеју његову књигу. Подстакнут успехом ове две књиге, 
Kараџић наредне године издаје “Народну србску пјеснарицу”. 
 

Kако би пронашао подршку за своја истраживања и писања, 1818. године одлази у Русију, а 
затим се враћа у Србију како би сакупио додатни материјал за проширену збирку песама коју 
је намеравао да објави у четири тома. Ови томови издати су у периоду од 1823. до 1833. 
године и носе називе: 
 

Женске пјесме 

Пјесме јуначке најстарије 

Пјесме јуначке средњијех времена 

Пјесме јуначке новијих времена о војевању за слободу 

Вук је 1823. године упознао Јакоба Грима, стријег брата Вилхелма Грина са којим је стекао 
заједничку славу објављивањем збирке немачких бајки.  
 

У годинама између 1828. и 1832. Вук је био у служби кнеза Милоша Обреновића. Вукове 
дужности обухватале су предавање француског језика кнежевим синовима, превођење 
Наполеонових закона на српски језик и писање историје Србије. 
 

До 1835. године, протестовање против Вуковог рада се стишало, а њему коначно додељено 
признање за свој допринос Србији. Након што се пензионисао, Kараџић је имао времена да 
путује, сакупља материјал и поново прегледа своје раније збирке које чине важан део српске 
традиције, културе и историје. Вук Kараџић умро је у Бечу, 1864. године. 
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Пријатељство је највеће богатство 
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Другарска – Перо Зубац 

 

Добар друг ти вреди више 

и од сунца и од кише, 
и од шуме и од хлеба – 

добар друг ти увек треба. 
 

Kад наиђу бриге многе, 
нема лека осим слоге, 

и у добру и у беди 

другарство ти злата вреди. 
 

Ако имаш доброг друга 

неволје ће брзо проћи. 
Kад наиђе болест, туга, 

без позива друг ће доћи. 
 

Друг ће увек наћи речи, 
твоје туге да залечи. 
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Стижу нам празници! 

Од почетка децембра крећу приче о обележавању највећег хришћанског 
празника, као и о испраћају старе и дочеку Нове године. Градови постају 

окићенији, излози украшенији и без много погађања зна се да се Божић и Нова 
година ближе. Обичаји у свету се разликују од културе до културе, али празнични 
дух је код свих препознатљив. Једна од најраспрострањенијих традиција је да се 
Нова година дочека са најближим пријатељима и породицом јер су то људи који 

ће ти пожелети највише среће у следећој години. 
 

Божић је хришћански празник којим се обележава рођење Исуса Христа. По 
јулијанском календару се обележава 7. јануара, док се по грегоријанском 

прославља 25. децембра.  И док већина нација Нову годину чека у ноћи 31. 
децембра, Кинези Нову годину славе другог пуног месеца после зимске 

краткодневнице. У Старом Риму, Нова година је почињала 1. марта. Прва Нова 
година прослављена је пре 4 хиљада година од стране Вавилонаца. Док је 350. 

године папа Јулиус И, бискуп Рима, прогласио је 25. децембар званичним даном 
рођења Христа. 

 

Kоришћење зимзелених биљака за време Божићних празника потиче од 
Друидских обичаја. Наиме, имела је представљала биљку магичних моћи која је 

могла да отера свако зло. Божићна звезда је цвет који је култивисан прво у 
Мексику, а затим је распрострањен по читавом свету. 

Јелка је у каснијим годинама постала симбол Божића. Прва особа која је окитила 
јелку је, по неким записима, био Мартин Лутер, који је био фасциниран лепотом 

звезда које су сијале међу гранама дрвећа. Јелке су раније биле украшаване 
најчешће јабукама. Прву вештачку јелку су направили Немци и то од обојених 

гушчијих пера. 
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И док Британци носе папирне круне за време Божићне вечере, у Пољској су пауци и 
паукове мреже чести украси на јелци. По легенди, паук је исплео ћебе за бебу Исуса, зато 
Пољаци сматрају паука симболом доброте и просперитета за време Божићних празника. 
У Немачкој је постојало веровање да за време Бадње вечери, свако чистог срца, може да 

чује животиње како говоре. 
 

 Три традиционалне боје Божића су зелена, црвена и златна. Зелена представља симбол 
живота и поновог рођења, док је црвена крв Христова, а златна је светлост, богатство. 

 

Ако се питате како је настао лик Деда Мраза или Божић Бате знајте да је базиран на лику 
Светог Николе, а касније је модификован и модернизован у верзију коју сви данас 

препознајемо. 
Једно од највећих славља се одржава у Сиднеју где се испали више од 80 хиљада 

ватромета. Новогодишња лопта која се налази на “Тајм скверу” је први пут спуштена 1907. 
године. И та традиција се наставља до данас, а једини преседан су биле 1942. и 1943. 

година када је због ратног стања славља није било. 
Пазите сад ово – док неки верују да срећу доноси храна као што је шунка, купус и црни 

пасуљ, други сматрају да пилетина и јастог доносе несрећу. 
 

Шпански обичај је да се у новогодишњој вечери поједе 12 зрна грожђа, она означавају да 
ће следећих 12 месеци бити пуни среће.  

 

Новогодишњи и божићни празници су ризница шареноликих обичаја, веровања и 
славља, свака нација има своје песме, честитке, украсе, а еуфорија поводом прославе се 

шири међу људима невероватном брзином. 
А ми вам желимо  да славите како год и где год хоћете, само нека је са добрим 

друштвом. 
 

 Срећна Нова година! 
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У сусрет празницима 

 

Иако је ова година била тешка, пуна изазова и не тако лепих ствари, ми се искрено 
надамо да ће наредна година бити лепша, срећнија и пре свега, здравија. 
Схватили смо после свега да  су здравље, љубав и пријатељство најважније ствари 
на свету.   
Радујте се празницима , чувајте себе , али чувајте и друге. 
Ми вам желимо НАЈСРЕЋНИЈУ И НАЈЛЕПШУ ГОДИНУ ДО САДА! 
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Занимљиве чињенице о Србији 

 

 

Србија је земља са 7.186.862 становника, а њен шарм и богато културно-историјско 
наслеђе чине је веома привлачном како домаћим посетиоцима, тако и оним страним. 
 

Чари Србије можемо да спознамо на сваком кораку, а овом приликом доносимо вам неке 
од чињеница које можда нисте знали о нашој земљи. 
 

Престоницу Србије основали су Kелти у 3. веку пре нове ере, а касније је постала 
Сингидунум. Године 876, први пут се помиње под именом Београд и сматра се једним од 
најстаријих градова у Европи. 
 

Србија је један од највећих произвођача и извозника малина у свету. 
 

Трг Славија је до 1880-их година био баруштина и ту су Београђани ловили дивље патке. 
Kасније је познати шкотски предузетник Френсис Макензи, који се пре доласка у Србију 
бавио пољопривредом и хуманитарним радом, купио велики простор изнад њега и 
испарцелисао га ради продаје. Ту је себи изградио и кућу, која је 1910. године 
претворена у Социјалистички народни дом. Иначе, ту су се налазиле и две познате 
кафане – "Три сељака" и "Рудничанин", које су срушене пре и током Другог светског рата. 
 

Најзначајнији ћирилични споменик српскословенске писмености је Мирослављево 
јеванђеље, које датира из 12. века. Данас се чува у Народном музеју у Београду, а о 
њему је 2007. године снимљен филм "У почетку беше реч", у режији Бошка Савковића. 
 

 

Вампир је једна од речи из српског језика која је опште прихваћена у свим светским 
језицима. Са друге стране, најпознатији српски вампир поред Саве Савановића је Петар 
Благојевић. Он је био сељак чији случај спада у прва помињања вампиризма у Европи 
новијег доба. 
 

Река Вратна на истоку Србије, надалеко је позната по три највиша природна камена 
моста у Европи, такозваним прерастима који подсећају на врата, по којима је и добила 
име. 
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Први сателитски пренос видео-сигнала 1962. године између Европе и Северне Америке 
садржао је слику фреске Белог анђела из манастира Милешеве, једног од најлепших 
радова српске и европске уметности средњег века. Исти тај сигнал је касније био послат 
у свемир према могућим облицима ванземаљског живота. 
 

Храм Светог Саве у Београду је највећи српски православни храм и једна од највећих 
православних цркава на свету. 
 

Године 2014. амерички магазин "Ментал Флосс" навео је Ћеле-кулу као највећу 
грађевину направљену од људских костију. 
 

Србија има пет националних паркова: Ђердап, Kопаоник, Шар-планину, Тару и Фрушку 
гору. 
 

Један од најстаријих српских фудбалских клубова је ФK Јавор из Ивањице. Основан је 
1912. године од стране омладинаца, а назван је по оближњој планини. 
 

Први београдски трамвај пуштен је у саобраћај средином октобра 1892. године и возио је 
центром града, од Kалемегдана до Славије. Нишки трамвајски систем био је у функцији 
од 1930. до 1958. године, а новосадски од 30. септембра 1911. до истог дана 1958. 
године. 
 

У холу Црвеног крста у Женеви налази се табла на којој је исписано следеће: "Буди тако 
хуман као што је била Србија хумана 1885. године". Наиме, тада је Србија помогла 
Бугарској, иако су те две земље биле у рату. 
 



Page 16  

Радови наших ученика 

                                                   Моја школа 

 

Не знам, не знам да ли да плачем или да се 
радујем, да ли да будем срећан или тужан. 

Ускоро ћу отићи из своје осмогодишње куће, 
из куће у којој су се рађала нека нова 

познанства, пријатељства, прве љубави из 
клупе, свађе, помирења.  У глави ми је први 
дан првог разреда. Онако мали, сићушни, 
пуни страха и са великим ишчекивањем, 

држали смо родитеље за руку. Из садашње 
перспективе видим да нисмо имали ни 

трунку свести о томе шта нас чека, шта са 
собом носи тај чувени први разред и шта 

уопште значи реч ђак. 
Како је време одмицало, почели смо да 
упознајемо једни друге. Смејали смо се и 
шалили, причали, дружили, а понекад смо 
били и изгрђени. За све проблеме и дилеме 
ту су биле наше учитељице. Наш трио 
фантастико чиниле су Снежа, Гоца и Таћа. Те 
три особе су учиниле безбрижним један 
период нашег живота, гледали смо их као 
друге мајке. Ишли смо на екскурзије, излете, 
у позоришта, у зоо врт, и у свакој од тих 
авантура оставили неки свој траг, неки траг 
који ће живети у нама кад год се сетимо наше 
школе, другара и учитељице. Али, знали смо 
да то неће заувек трајати, све што је лепо има  

 

 

и свој крај. Таман навикнути на своје другаре 
из разреда, са сузама у очима примили смо 
једну тужну и нимало пријатну вест. Сазнали 
смо да ће помешати целу генерацију и 
направити нова одељења, да више нећемо 
делити учионицу, клупу, дане и године са 
неким људима. У том тренутку смо мислили 
да је крај, да се наше дружење ту зауставља, 
да се више нећемо виђати и чути. За децу 
која су тада имала само једанаест година, то 
је био превелики шок. А како и не би био? 
Трудили смо се да што више времена 
проводимо једни са другима, постали смо 
сложни, то су све била наша браћа и сестре.  
Сећам се, био је то један сунчан дан, ветрић 
је чарлијао тихо, скоро и да га није било, био 
је јуни, најлепши месец у години, месец када 
природа скида сваку своју чауру и истиче 
своје најепше атрибуте и одлике. Зраци сунца 
допирали су до учионице број 14. У њој се 
налазило 26 лица, од свих њих не знам ко ми 
је дражи, свака особа је имала неку своју 
функцију и место у мом животу. Одржали смо 
приредбу, и требало је да кренемо својим 
кућама, било је много тешко, суза сузу стиже, 
поздравили смо се са учитељицом и кренули.  
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Знали смо да за који месец ништа више неће 
бити исто, да ће нам се живот променити из 
корена, да ћемо постати зрелије и одговорније 
особе, способне за живот. Ближио се и тај дан, 
дан када ћемо закорачити на нову степеницу 
живота и почети себи да кројимо стазу којом 
ћемо ићи до успеха. Ништа мање вреднији од 
првог дана првог разреда, пети разред био је од 
огромног значаја за целу нашу генерацију. Ишао 
сам са другарицом у школу, на путу од куће до 
школе, причали смо шта мислимо, како ће бити, 
ко ће нам бити разредни старешина, да ли ћемо 
се уклопити или не. Дошли смо у школско 
двориште, само што је овде била мало 
другачија ситуација, већ смо познавали једни 
друге, али опет недовољно. Пред нас су стале 
четири особе, јаког карактера, пуне 
разумевања, топлине, коју су пренели и на неке 
од нас. То су људи који су остварени, 
најстручнији и најкомпетентнији људи који су 
нас четири године спремали за оно што следи 
касније, а то је ништа друго, него живот са свим 
својим врлинама и манама. Спремали су нас за 
то да храбро корачамо напред, да се не 
предајемо, да нико не може да сруши и победи 
нашу жељу за успехом, да напредујемо из дана 
у дан и да будемо што боља верзија себе. 
Разредни старешина V / 4, људска громада у 
телу мале жене, амбициозност јој је друго име, 
а екологија презиме, за сваку ситницу, за све 
што треба била је ту за нас, борила се за нас 
лавовски, бранила кад су нас окривљивали, али 
нам је некад, заслужно морам признати, знала и 
да одржи буквицу. Прихватила нас је као своју 
децу, постали смо породица са 20 тотално 
различитих, а опет истих чланова. Она није само 
наставница, она је много више од тога. Жена са 

ставом, борац за правду, она нам је 
представљала идола, неког на кога треба да се 
угледамо. Њено име и презиме је Весна 
Вркљан, звучно, зар не? Дани су се низали, 
недеље, месеци, године. И како смо се сви 
раздвојили тако смо се саставили, почели смо 
да се дружимо и са децом из других одељења 
још више смо били блиски него што смо били 
код учитељице, нисам веровао да то може, али 
сад видим да може. Наравно, неки људи су 
изашли из мог живота, а неки упловили у њега. 
Али, то је нормално, време лети, нико не зна 
шта носи дан, а шта ноћ. Шта све чини једну 
школу? Деца, наставници и зграда, ја бар 
мислим да је тако. О  наставницима имам само 
речи хвале, али постоји неколико људи који су 
на мене оставили баш јак утисак. Ту ћу 
споменути следећа имена : Драгана Пранић, 
Бранкица Прица, Ивана Ћургуз, Весна Вркљан, 
Иван Вељковић, Драгана Милановић и Ивана 
Босанац. Ти људи су учинили, да продрем у срж 
предмета који они предају, да их слушам са 
дивљењем и разумевањем. Као најлепши 
драгуљ, нетакнути камен, у мом сећању, остаће 
ми екскурзије, најлепши и најлуђи дани, само 
ми знамо како је било, шта смо радили и како 
смо се провели. Моја школа, место на коме сам 
почео да одрастам, место на које сам крочио 
још као мали дечак, а из којег излазим као 
младић са јасним циљевима и визијама живота. 
Жута и бела зграда, не зна се која носи више 
успомена. И сад кад се осврнем око себе, не 
знам како су ове четири године тако брзо 
пролетеле, чини ми се да је све било сан, али 
онај најлепши који би могао да сањам још 
милион година па пута пет.  
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Сад, кад нам је остало још неколико месеци до краја осмог разреда, желим да оставим иза 
себе све лоше оцене, ђачке несугласице, несташлуке и свађе, а да однесем само оно 

најбоље, успомене са великих одмора, екскурзија, пријатељство за цео живот... Налазимо 
се на раскрсници, неко ће отићи право, неко лево, неко десно, сви ћемо се разићи, али се 

искрено надам да ћемо се познати кад се сретнемо, било то са седом косом и штапом у 
руци, али да се сретнемо. Живот није прав и широк пут без узбрдица и литица, живот је 
крвидав пут са пуно рупа које су често опасне, стално те наводи да бираш правац, а на 

теби је да изабереш оно најбоље. 
ОШ,,Бошко Палковљевић Пинки“ изводи још једну генерацију на прави пут, како то само 
она зна. И даље не знам да ли да се радујем или да плачем, коначно је пред нама нешто 

што смо дуго чекали, а опет се завршава нешто што смо годинама градили. Пролазим кроз 
ходнике, учионице, двориште, степеништа,... и сумирам утиске. Улазим у нашу учионицу и 
гледам, не знам од чега бих се пре опростио. Растужује ме чињеница да ми је остало још 
неколико месеци у овој школи са мојим другарима, на мом месту, у мојој клупи, у мојој 
учионици. Наша школа за нама затвара врата, а нама се отварају нека нова, иза којих 

нико не зна шта нас чека. Драга школо, ово ти поручује генерација 2006 / 007 : ,,Ми сад 
одлазимо, а ти неку другу дечурлију угости на наше место и потруди се да и њима буде лепо 

са тобом, као што је нама било“! Одлазим, опраштам се, и са собом вучем кофере у које 
сам спаковао успомене. Сигуран сам да ћемо се негде поново срести, ако не сад, онда 

бар за пет или десет година. Живи били па видели! 

                                                                                                              

Никола Милошевић 8/4 
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ПИНКИ 

 

Питате се ко је Пинки био? 

Нити је пушио нити је пио. 
Већ се борио за народ свој , 
Тако млад је отишао у бој. 
 

Од Срема до Мачве људи га воле , 
У његову част подигнуте су многе школе. 
 

У Србији има много школа , 
Али ми је најлепша ова моја. 
 

У њој сам научио да цртам и пишем , 
У њој сам научио да волим и љубим , 
Да у животу битке не губим. 
У њој сам научио како праве пријатеље стећи , 
И постати човек бољи и већи. 
 

Моја школа носи Пинкијево име и свима се хвали тиме. 
Због њега приредбе и славља спремамо , 
С радошћу у срцу нашу химну певамо. 
 

Школо моја драга си ми ти ,  
А понајвише моје одељње 8 – 4. 

 

Никола Милошевић 8/4 



Page 20  

 

ПРИРОДА 

 

Птица у лету, 
Дете у покрету, 
Пчела на цвету, 
Лепо је то на овом свету! 

 

Поток што жубори, 
Славујева песма што се свуда ори, 
Веверица што се крије у дрвету, 
Лепо је то на овом свету! 

 

У шуми малени зеко 

што има крзно меко, 
И сваки птић у јајету, 
Лепо је то на овом свету! 

 

Свака ствар и свако биће, 
И свако ново откриће, 
И свако ко дође на нашу планету, 
Нек' буде срећан на овом свету! 
 

ДАНИЈЕЛА  РИЂОШИЋ 3/1 
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МОЈ ТАТА 

 

Тата је мој најлепши на свету! 

Превише нежан, превише снажан. 
На њега личим. 
Мало ме зеза... 
Каже ми да сам његова принцеза. 
 

Тата је мој мајстор заната, 
Решава проблеме и без алата. 
Његове руке су као од злата. 
 

Тата је мој човек од речи, 
Његова љубав увек нас лечи! 
Мој тата љубављу зрачи, 
Његов загрљај живот ми значи! 

 

 

МИЛИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ 3/1 
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ВОЋЕ КОЈЕ СВАКО ХОЋЕ 

 

Мој мали мачак Ђоле, 
Воли да једе грожђе, 
Да би био јак као гвожђе. 
 

Ма шта ми рече једно мече, 
Кад падне вече, 
у мачке канџе као поморанџе. 
 

Са једне стране расту банане, 
А сад друге воће које свако хоће. 
 

Кад поједеш воће, постанеш имун, 
А за то ти је потребан лимун.  
 

ИВАНА ПЕРЛИЋ 3/1 
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ПРОЛЕЋЕ 

 

Пролеће је дошло, 
у наш родни крај. 
Процветале трешњице  
и мирише јоргован. 
На зелену травицу, 
бели лептир слеће. 
,,Пожурите дечице, 
Да беремо цвеће.“  
 

 

МАРИЈА ШКОРИЋ, 3/1 

СЛОНИЋИ 

 

Слонић Коки 

воли смоки . 
 Слонић Чеда 

воли меда. 
Мики и Вики 

воле кикирики. 
А Боки и деда 

једу кад нико не гледа. 
 

 

ИРЕНА ПРТЉАГА 3/1 
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МОЈА МАЦА 

 

Моја маца је лепа 

као сунце са неба. 
Тиграсте је боје, 
зато је сви воле. 
Воли да преде, 
око пећи седне. 
Неће да огребе, 
воли да легне. 
Трчи по кући, 
нешто ће да сруши. 
Јуримо је сви, 
да је мазимо ми. 
Име јој је Маза, 
а превише се свађа... 
 

 

НИКОЛА ВОЈВОДИЋ 3/1 
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ДОЛАЗИ НАМ ЗИМА 

 

Долази нам зима, 
биће хладно свима. 
Зато се спремите! 
Децо, добро једите! 
Поред доброг јела, 
да би се деца угрејала, 
морају се обући 

 јакне, шалови и капутићи! 
 

 

ЈОВАН БОЈИЋ 3/1 
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ЈЕСЕН 

 

Ветар несташно носи 

суви лист са гране. 
Мирисом тихо голица сочна крушка... 
 

Небо весело гледа 

жути лист како скакуће 

на благом ветру и пада сам на земљу... 
 

Од несташног ветра  
крушка се њише, 
и пада, зрела, на жуто лишће... 
 

А небо сузно жмирка,  
нема најбољег друга, 
топлу боју сунца види само у трави. 
 

 

ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋ  5/2 
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БИЛО ЈЕДНОМ НЕШТО СМЕШНО 

 

БИЛО ЈЕДНОМ НЕШТО СМЕШНО, 
МОЖДА ЗАТО ШТО ЈЕ ПОГРЕШНО. 
 

ЈЕДНА ЛОПТА ЈЕ ЗАЛУТАЛА,  
ПА НА ПОГРЕШНО МЕСТО ОДЛУТАЛА. 
БИО ЈЕ ТО ЈЕДАН ПРОЗОР. 
 

ГРЕШКА НАМ СЕ ТАД ОМАКЛА, 
ЈЕР ЈЕ ПРОЗОР БАШ ОД СТАКЛА. 
 

СИТУАЦИЈА БИ БИЛА ТЕШКА, 
ДА НИЈЕ БИЛО ЈЕДНОГ СМЕШКА. 
 

КРОЗ ОСМЕХ НАМ РЕЧЕ МАМА: 
,,НЕ БРИНИТЕ, ДЕЦО ДРАГА. 
 

СВАКИ ПРОЗОР ОВОГ СВЕТА, 
ПОПРАВИЋЕ ТАТА СРЕТА.“ 

 

У МЕСТУ СМО ТАДА СТАЛИ, 
И ГЛАСНО СЕ НАСМЕЈАЛИ. 
ЈЕДАН ОСМЕХ   НАС УТЕШИ, 
И ПРОБЛЕМЕ СВЕ НАМ РЕШИ. 
 

 

АНДРИЈА ЈОВАНИЋ 3/2 
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ПРОЛЕЋНА ХИМНА 

 

Тамо негде чује се граја, 
Радости дечјој нема краја. 

 

Дошло нам је пролеће, 
Свако дете на љуљашку долеће. 

 

Ласта нам се вратила, 
Да је пролеће дошло и она је схватила. 

 

На грани певају славуји мали, 
Свако од нас пролеће слави. 

 

Купили смо грицкалице и сок, 
Вечерас ће се слушати и поп и рок. 

 

Да ће бити журка то сви знају, 
Позвани су сви у крају. 

  
Дошла је лија, дошао је меда, 
А вук тамо из прикрајка гледа. 

 

Али и он је у друштво брзо ушао,  
Да направи реда одмах је покушао. 

 

 

 

 

 

 

Предомисли се вук одједном, 
Завођење реда ће се оставити прилици 

наредној. 
 

Сад им је лепо, сад се играју и певају, 
А касније ће сви редом да спавају и зевају. 

 

                         НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ 8/4 
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А ДА БУДЕМО МАЛО СМЕШНИ 

 

Смех је осећање које у нама изазива радост и срећу. Кроз смех и шалу све нам се чини лакшим 
и лепшим... 
Текле су припреме за Нову годину и комшија нас је позвао у објекат у коме ради. 
Деца су се  фотографисала са Деда Мразом, било је пуно украса, дивна атмосфера. 
Готово као у бајци... 
Одједном ми је неко скинуо капу с главе, али када сам се окренула, нисам видела никог. 
После пет минута, човек поред мене  носио је моју капу на глави. Тако смо се здружили.  
Касније нас је одвео до магацина,  да нам покаже опрему и обуо је огромне ципеле, као за 
кловна. Биле су пар бројева веће. У њима је трчао кроз магацин, па сео да се одмори. Наишао 
је виљушкар, који му је прегазио ципелу. Он је скочио, ухватио се за ногу и викао: ,,Боли ме 
прст!“... 
Људи су се окупили да му помогну. Он је и даље јаукао и људи су му изули ципелу. Он је 
весело махао прстићима и показивао ципелу, којој је само врх био прегажен. Од тада га 
зовемо Ципелић.  
Понекад нам и мало смеха учини цео дан срећним. 
 

 ЗЛАТА СПАСОЈЕВИЋ 2/1 

А ДА БУДЕМО МАЛО СМЕШНИ 

 

Освануло је топло јесење јутро. 
Данас је мојој баба Весни рођендан. У суботу су мама и тата ишли да јој купе леп поклон. 
Спремили смо се тог јутра да кренемо на прославу рођендана. Као и обично, мама је тати дала 
кесе, једну са поклоном, а другу са смећем,коју је требало бацити у контејнер. Тата је изашао и 
чекао у колима. Кренули смо. 
После неког времена, стигли смо испред куће, у којој  живи моја баба. У том тренутку мама је 
питала где је кеса са поклоном. Тата је збуњено погледао маму и тада је схватио да је обе кесе 
бацио у контејнер. Сви смо се насмејали и продужили до прве радње да би купили нови 
поклон. 
 

НИНА БОДРОЖИЋ 3/2  
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Активности у нашој школи 

 

У оквиру Дечје недеље која се обележава од 
5. до 11. октобра под слоганом "Подељена 
срећа два пута је већа", Ученички парламент 
наше школе спровео је низ активности на 
задату тему (кратки филмови о другарству, 
литерарни радови, стрип, цртежи). 
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Подељена срећа два пута је већа! 
 

Да, било је то марта 2020. године. Тад сам постао свестан својих правих животних потреба, 
жеља и чежњи, тад сам схватио шта се дешава око мене и мени блиских људи. Тунел, мрачан, 
хладан и страшан, око мене мрак, а светла нигде, чак и оно мало светлашце које је пре једва 
трептало, нестало је. Неко се опасно замерио планети Земљи. Све је постало чудно, људи су 

се понашали неуобичајено, паника и страх владали су на све стране. ,,Шта је то што нас је 
опколило, стегло и не пушта нас?“, питао сам се и најзад дошао до одговора. То је нешто 

свемоћно, нешто што има јачу моћ од свих нас заједно, нешто непобедиво, то је 
незаустављива сила која нас обара из дана у дан и не да нам да је победимо, већ чека да 
постанемо имуни на ту њену моћ. Дани су се низали, а мени су сви били исти, стално сам 

радио исте ствари, живот се претворио у поновљање једног истог, и тако до бесвести. Нисам 
више могао да издржим ту психичку тортуру седме силе над мном. Покушао сам да изађем из 

тог тунела, и на путу до излаза, склопио сам неке коцкице у глави од којих сам желео да 
направим мозаик, што сам и остварио, тај мој мозаик је био лепши и од венецијанске 

Базилике. 
 

Седео сам крај прозора своје собе, мој поглед лутао је ка тек процветалим цветовима липе, 
ка трави која непрестано буја чекајући да је неко покоси, желео сам да видим грају, радост, 
децу на љуљашци и тобогану, желео сам да осетим љубав, срећу, али узалуд. Ништа нисам 
могао добити осим хладног и мрачног призора, моја улица постала ми је тотално страна, као 
да ја не живим ту већ деценију и кусур, асфалт некада недовољан за све нас из комшилука 
постао је пуст. Све је слутило на неку негативну енергију у том тренутку, страх је био једини 
мирис који сам могао да осетим, страх људи за своје животе и животе својих породица.  
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Тај мирис допирао је до собе у којој сам 
боравио, до собе која је у том периоду била 
моје склониште, место на коме сам ја онај 
прави ја, то је било моје скровиште од зла и 
поганости. Био сам разочаран што не могу 
да се виђам са другарима, да се смејемо и 
шалимо, да тешимо једни друге топлим, 
људским загрљајима, да се бодримо и 
подржавамо међусобно, јер ипак, то је 
другарство. То је оно што нас ослобађа од 
негативних мисли и монотоног живота. 
Време тече све брже и брже, а мој 14. 
рођендан се приближава миц по миц, 
полако куца на врата. Тужан сам што не могу 
да га прославим на начин на какав доликује, 
тужан сам јер ће ово бити први пут да нисам 
са мојим пријатељима у неком кафићу, и не 
прослављамо уз пицу и кока колу, нису мени 
битни никакви поклони и свакојаке 
дрангулије које добијем од другара, мени је 
потребно само једно, а то је да видим све 
моје људе на једном месту како смо се 
окупили и уживамо. То је онај тренутак кад 
помислим да сам најбогатији човек на свету, 
то је тренутак у коме осећам да могу 
додирнути облаке. Јавио сам свима да 
рођендана неће бити и да је ова ситуација 
учинила своје, али да ћемо се када све то 
прође окупити у нашем добро познатом 
кафићу, у башти окићеној кестенима  и 
боровима.  
Сви су се растужили, а како и не би, мислили 
смо да ћемо изаћи после дужег времена, 
али чудовиште звано Корона нас је 
предухитрило. Освануло је и то јутро, 27. 
март, леп дан, сунце је сијало, ветрић је 
пиркао таман како треба, али није то то. Сви 
моји укућани су ми честитали рођендан, 
мама је направила торту, дошли су ми неки 

рођаци, добио сам разне поклоне које сам у 
себи прижељкивао, али сам се осећао 
усамљено што ту нису и моји другари, иако 
су се сви трудили да се осећам 
величанствено. Ниједан поклон, па био он 
најскупљи или не, не може заменити 
искрене осмехе на лицима теби драгих 
људи, осећаш се некако посебно, то се не 
може објаснити.  
Зачудио сам се, откуд то да ме нико од 
друштва није назвао да ми честита 
рођендан, и ако сам неког позвао или је био 
заузет или се није јавио. Због тог сам био по 
мало у растројству, јер сам очекивао бар пет 
позива. Са терасе која гледа на улицу видео 
сам како неки људи испаљују ватромете и 
певају. Тада сам помислио : ,, Благо ономе 
коме су то спремили!“ и постао још више 
тужан, толико да ми није било ни до чега, 
цео рођендан ми је пресео. Гледам онај 
нови телефон, гледа он мене, гледам ја 
њега, кад бих само могао да заменим тај 
телефон за прелепу рођенданску журку, 
размишљао сам у себи. Кад најзад зачу се 
шкрипа капије, ко ли је сад живо ме занима, 
мада нећу да устајем, ко год да је, мама или 
тата ће му отворити.  
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Али нисам имао мира да седим у својој соби 
и да не видим ко је дошао. Чуо сам маму и 

тату како причају са неким, на први мах 
нисам знао са ким. Онда чујем више 

гласова, и кад сам сишао у двориште, имао 
сам шта и да видим. Остао сам очаран, 

почео сам да плачем од среће. Изашао сам, 
а у дворишту су ме сачекали сви моји 

другови и другарице, са тортом у рукама, 
балонима, конфетама, поклонима и 

ватрометима који су прштлали на све 
стране. Дошли су у моје двориште са 
маскама које су им преклиле лица, 

поштовали смо социјалну дистанцу, све је 
било у складу са мерама. Али, чак ни 

непријатне, зелене маске, нису могле да 
сакрију њихове осмехе, очи су им се 

зацаклили, баш као и мени, почео сам да 
лијем крокодилске сузе радоснице. 

Помислио сам тада : ,, Боже, какве другаре 
имам, па неће ме ваљда једна корона 

спречити да се лудо забавимо? Та радост, ти 
осмеси, слике урезане дубоко у мом срцу, 
остаће ми заувек у сећању. Корона јесте 

јача, али смо овог пута ми добили борбу. Из 
туге у велику срећу, више никад нисам пао у 
бедак, ово ме је подигло на ноге и дало ми 
невероватну снагу. Битку смо изгубили, али 
смо добили рат! Уверио сам се у то што сам 
стално говорио, а то је да имам другове за 

цео живот, другове са којима могу да делим 
и добро и лоше, и да су то људи који су уз 

мене у сваком тренутку и да су ми 

неизоставна подршка без које ја не бих био 
срећан човек. Подржавајте своје пријатеље, 
будите искрени са њима, дружите се, волите 

се, јер ово је доказ да никаква корона ни 
било шта на овом свету не може зауставити 
пријатељство и дружење. Поносан сам на 

свој мозаик који сам склопио, у ствари мало 
је рећи поносан, то је један од мојих 

највећих животних успеха. Да пишем десет 
година, не бих могао да напишем колико 
волим моје другаре и колико ми значе. 
Право другарство руши све баријере! И 

можда за десет или петнаест година нас пут 
одведе на различите стране, и можда и 

заборавимо једни на друге, ја ћу се сваког 
27. марта радо присећати овог најлепшег 

геста што је ико икад учинио за мене. Будите 
ту једни за друге, делите срећу са 

пријатељима, јер подељена срећа два пута 
је већа! 

 

 

НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ 8/4 
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                                                                     Моја школа 

 

Последњих шест година у школи ми је било веома лепо. Друштво је одлично, учитељица је 
била веома добра, па и наставници и наставнице. 
Сећам се првог дана школе, сви смо били уплашени и држали смо маму и тату за руке. Kада 
смо улазили у школу , сви су ушли уплашени, а неки чак и са сузама на лицу. Међусобно се 
нисмо сви познавали. Сећам се да смо од учитељице добили чоколадну бананицу и сокић. У 
првом разреду смо кренули од слова "А" и од броја "1", и то смо брзо научили захваљујући 
нашој учитељици. Јер да ње није било, ми сада не би знали све што знамо. Kада смо дошли 
у пети разред, све нам је било чудно и ново. Упознали смо нове наставнике, наставнице, 
разредну и нове предмете. Требало је времена да се навикнемо на све то, али смо се убрзо 
навикли. Наша разредна је убрзо отишла у другу школу и дошла нам је нова, сви смо се брзо 
навикли и заволели је. Пети разред нам је веома брзо прошао, због ове ситуације и онлајн 
наставе. Скоро смо кренули у шести раyред и имамо доста да учимо, али стижемо некако. 
Онлајн настава нам је мало необична, али привикавамо се и на то. 
Мислим да је школа најлепши период наших живота, успеси падови, нова пријатељства, 
радости, све то чини младост, детињство и школске дане.. Предивно ми је са мојим 
другарима и зато ћу се потрудити да што више уживам у својим школским данима. 
 

Маријана Јовановић 6/2 
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Сара Радојевић 8/2  
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                                   Дечја недеља 

 

Програм обележавања Дечје недеље ове године остао је 
у сенци ограничења узрокованих епидемијом корона 

вируса. 
Ипак, ученици  школе учествовали су на  ликовном 

конкурсу ,,Пријатеља деце Србије“, а тема је била: ,,Шта у 
мом срцу лежи...“  Ове године организатор обележавања 
Дечје недеље,  хуманитарна организација ,,Дечје срце“, 

расписала је литерарни конкурс ,,Зашто волим Србију.“ На 
ликовном и литерарном конкурсу учествовао је велики 

број ученика наше школе. 
Ученици су се као и сваке године укључили у 

обележавање Дечје недеље, с тим што је ове године тај 
рад био ограничен на мале групе ученика. Тема Дечје 

недеље: ,,Подељена срећа, два пута је већа!“, разматрана 
је у оквиру одељењских заједница млађег и старијег 

узраста и састанака Ученичког парламента.   
У школском холу  изложени су радови ученика млађег и 
старијег узраста, Ученичког парламента школе.  Школска 

приредба за Дан детета и спортски дан нису 
организовани, као ни хуманитарна акција, због 

неповољне епидемиолошке ситуације. 
Организација ,,Пријатељи деце Земуна“ наградила  је 

ликовне радове ученика:  Маје Филиповић, 5/1, 
Владимира Марунића, 5/3 и Анђеле Маглаић, 6/1. 
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Ученик наше школе, Никола 
Милошевић (8/4), написао је најбољи 
рад у земљи. Тема конкурса је била 

“Зашто волим Србију?!”Поред толико 
радова и талентоване  деце, наш 

Никола је најбољи. Такође, на истом 
конкурсу, похваљен је рад наше 
ученице Злате Спасојевић (2/1). 

 

 

Браво, децо! 
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Зашто волим Србију? 

 

 

 

Постоји једна мала земља на брдовитом Балкану, једна је у свијет, што би се рекло. Иако, тако 
мала, на карти света једва да се види, мени је она већа, лепша и дража од било које Русије, 

Америке и Немачке. То је моје уточиште, моја оаза мира , то је место на коме све почиње и све 
се завршава. Окићена Дунавом и Савом, у загрљају Златибора и Таре, Србија је срећна земља и 

не да да тој срећи ико на пут стане. 
Да ли вам је познат онај осећај припадности, онда када осећате да сте срећни и сигурни на том 
месту , да ли вам је познат осећај топлине породичног дома и скоро вреле трпезе? Не знам за 
вас, али мени је познат и то добро. Кад седнем за трпезаријски сто, а на столу свега, само птичје 
млеко фали. Па се тако смејемо, кикоћемо и разговарамо сатима. Не могу описати мој душевни 
мир , осећај спокојности и припадности у том тренутку. Око мог срца се створила једна 
необична марама , боје светлости. Обасјала је моје срце да буде што веће за све људе , 
проширила ми видике и шапнула ми нешто што је променило мој живот, моје ставове и одлуке. 
Та чудесна марама ми је предочила да је моје место управо овде. Указала ми је на то да ја други 
дом немам, да припадам Србији, српском народу и мом родном Београду. На први трен сам 
застао , упитао себе ,, Да ли је то све тако како моје срце каже или је ипак нешто друго у 
питању“, питао сам се и није ми требало дуго времена да дођем до одговора. Срце је било у 
праву, знате да оно никад не лаже. Схватио сам да волим Србију, иако је живот овде мало тежи, 
иако није све сјајно и бајно, ја је ипак волим. Јер, она је моја, ту сам се родио, први корак сам 
направио на овом парчету Земљине кугле, ту сам провео детињство, та држава је постала део  
мене и мог живота. Пејзажи, широке и дугачке њиве, цветне пољане и ливаде, на први поглед 
све исте, а опет свака има своју причу. Поносан сам на своју земљу, на своје претке што су 
бранили домовину и сопственим животом кад је требало. Свака битка, сваки пораз и победа, 
остајали су дубоко урезани у историју. Овде се и сванућа и заласци сунца чекају са осмехом, 
сваки дан је дар од Бога.  
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Главни град, често волим да кажем и ,,мој Београд“, додуше не лажем, стварно је мој. Тај 
град има душу, срце, тело....у његовом наручју има места за све нас, онај ко дође једном, 

бојим се да се тешко враћа. Београд дише пуним плућима, пун је младих људи, удише 
љубав, а храни се срећом. Кад бих кренуо да набрајам због чега је Србија посебна, дочекао 

бих јутро пишући. Под овим небом сам нашао своју срећу, у широкој улици, испод старог 
храста, дочекаћу старост, баш као што је то урадио и мој предеда. Не дам ја родне њиве, 

винограде пуне воћа, кућу пуну родбине и мале дечурлије, ни за какво благо на свету, јер, ја 
знам да имам срећан живот са мојом породицом, а без њих ја сам нико и ништа, тиква без 

корена која лута по белом свету. Волим Србију, јер је то земља у којој сам слободан, срећан и 
задовољан, породичан човек. 

 

Са сузом у оку слушам о Краљевић Марку, 
Цар Душану и сваком српском јунаку. 
Ја знам ко сам, шта сам и одакле сам, 

Знам ко су моји преци били и  
Шта су за српски народ учинили. 

 

 

НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ 
8/4 
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                                         Зашто волим Србију?! 
 

 

Пре осам година родила сам се у Србији, у њеном главном граду Београду. Одрастајући 
овде упознала сам неке њене пределе и људе. Одушевило ме је што што су људи веома 
добри, увек насмејани, воле да се друже. Они помажу једни другима, заједно излазе и 
путују. Иако овде живе разни народи и народности , свако је лепо дочекан и угошћен. 
Србија је богата рекама, које нашу земљу повезују са суседним земљама. Прелепи 
пејзажи, многобројна језера, кеј препун великих белих лабудова осликавају лепоту 
Србије. Плодна земља пуна пшенице, јечма и кукуруза има своје посебне чари. Ту су још 
огромни виногради и воћњаци. 
      
Волим Србију, јер има душу. 
Она нам несебично даје себе, своје лепоте и своју љубав.  Она нас награди  за све што 
учинимо за њу и подели са нама своје чари.  
Волим Србију, зато што има велико срце. 
 

Злата Спасојевић 2/1 
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Да је код човека дужина од ручног зглоба до лакта једнака дужини стопала? 

 

Да Мексико Сити тоне око 25 центиметара годишње? 

 

Да је систем демократије представљен још пре 2.500 година у Грчкој у Атини? 

 

Да је немогуће кинути отворених очију? 

 

 Да за један килограм меда пчеле морају да посете 4 милиона цветова и пређу пут 4 пута 
дужи од земљиног обима? 

 

Да звук путује 3 пута брже кроз воду него кроз ваздух? 

 

Да је Мадрид једини главни град у Европи који није стациониран на реци? 

 

Ако би поређали милион долара у новчаницама од 1 долар, досегли би висину од 110 
метара и масу од једне тоне? 

 

Да је кравата проналазак који потиче из Хрватске? 

 

Да је пуно име Лос Анђелеса Ел Пуебло де Нуестра Сенора ла Реина де лос Ангелес де 
Порциунцула, што у преводу значи Град Анђела? 

 

Да је фудбал најгледанији спорт на свету? 

 

Да је лубеница поврће а парадајз воће? 

Да ли сте знали? 
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Учитељица Татјана Даниловић и ученици IV1 су после Националне ознаке 
квалитета (NQL) добили и Европску ознака квалитета (ЕQL) за изузетност рада у 
оквиру два eTwinning пројеката: „Europe all around, let's count!“ и „Математика 
кроз стрип и карикатуру“. То значи да је њихов рад и рад школе признат на 
највишем европском нивоу. 

Наши успеси 
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ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА ,,УМЕТНИК ИЗ ШКОЛСКЕ КЛУПЕ“ 

 

Други фестивал дечјег стваралаштва организовала је Народна библиотека ,,Радоје Домановић“ 
из Лесковца , уз подршку Министарства културе Републике Србије.  

Тема  Другог фестивала била је ,,Мисли ми лете...“, подразумевала је такмичење у 

три категорије : литерарни, ликовни радови и видео- записи о прочитаним књигама. 
Ученици наше школе послали су  велики број ликовних радова, литерарне радове писали су 

само ученици млађег узраста. 
Изабран је и похваљен рад  ИВОНЕ ЖИГОН, ученице 5/2 разреда, што је успех, ако имамо у 

виду да су на фестивалу учествовале и све земље региона.    

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2019/20. 
 

Ове године такмичење ,,Читалачка значка“  организовано је  тако што су се ученици 
такмичили само у категорији писара и илустратора. Слали су  своје читалачке 
дневнике, јер  се одустало  од испитивања ученика, због епидемиолошке ситуације 

и немогућности уклапања доласка чланова жирија у школу. 
Након анализе читалачких дневника у библиотеци ,,Свети Сава“ у  Земуну, ученик 2/3, 
БОЈАН РНИЋ, освојио је награду ВЕЛИКИ ПИСАР, јер је његов читалачки дневник био 
један од најбољих у категорији другог разреда.  ЈАСМИНА ЂУРИЋ, 
ученица 3/3, освојила је награду ВЕЛИКИ ИЛУСТРАТОР, за један од најбоље 
илустрованих читалачких дневника. 
То су биле главне награде, а награду ПОШТОВАНИ ПИСАР  добили су  следећи 
ученици: ПЕТАР  ПРЕОЧАНИН и ЈАНА ЗАРИЋ, 2/2, ДАНИЈЕЛА РИЂОШИЋ, 3/1, ФИЛИП 
ПОЗНАНОВИЋ, 3/2, ТЕОДОРА АНТИЋ,3/3, АНЂЕЛА ВУЈАКЛИЈА, 3/4, МАРИЈА ВРЦЕЉ, 
4/3 и СОФИА ВУКАДИНОВИЋ, 4/4 . 

Браво, децо! 
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ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС  ,,РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ“ 

 

Дечји културни центар у Нишу расписао је литерарни 
конкурс у спомен на Душка Радовића, једног од 
 најпознатијих песника за децу.  Од ове године и 
,,Радовићев венац“ постао је  међурегионални 
конкурс, на који је пристигло више од 700 радова 
ученика из Србије и региона. Конкурс је садржао 
рангирање радова у три категорије, по узрасном 
нивоу, а тема конкурса била је ,,А да будемо мало 
смешни“. На овом конкурсу награђени су радови 
ученика наше школе: ЗЛАТЕ СПАСОЈЕВИЋ, ученице 
2/1, АНДРИЈЕ ЈОВАНИЋА, ученика 3/2 и НИНЕ  
БОДРОЖИЋ, ученице 3/2. Они су освојили 

посебне награде, и њихови снимљени радови чиниће  
део презентације Дечјег културног центра Ниша. За 
радове су награђени пригодним наградама и 
штампањем радова у ,,Зборнику“. 
Комедија ,,Гвозденовићи“, коју је написао ученик 8/4, 
Никола Милошевић,  била је у ужем избору за 
штампање, али то је изостало због тога што у  
пропозицијама конкурса нису истакли жанр комедије. 
Тек од следеће године и овај жанр ће укључити у 
пропозиције конкурса, јер су ученици старијег узраста 
заинтересовани за такву врсту изражавања.     
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Ученици наше школе Анђела Маглаић 6/1, Маја Филиповић 6/1 и Владимир 
Марунић 5/3, награђени су на ликовном конкурсу "Шта у мом срцу лежи" у 
организацији Пријатеља деце Земуна. Честитамо нашим ученицима!  

Анђела Маглаић 6/1   
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Анђела Маглаић 6/1  
Маја Филиповић 6/1   
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Владимир Марунић 5/3  
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Владимир Марунић 5/3 

Анђела Маглаић и Маја Филиповић 6/1  
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Владимир Марунић 5/3  
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Ивона Жигон 5/2 
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 Виртуелна изложба 

Пошто и даље не можемо да радимо, учимо, сликамо, 
стварамо као пре, одлучили смо да вам у овом броју 
приредимо виртуелну изложбу. Слике су настале у мају, 
инспирисане су пандемијом. Неки од радова су и 
награђени. Наши ученици су заиста јако талентовани, 
уверићете се када будете видели њихова уметничка 
дела. 

Ања Котур 8/3  
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Маша Живоиновић 8/2                                                   Биљана Ђорђевић 6/2 

Ања Котур 8/3 Андреа Хојка 8/4  
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Ана Михајловић 7/2  

 

 

 

 

Анђела Пунош 8/3 
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Наташа Суботић 6/4  
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Јован Курбалија 5/4 (награда за рад изузетног 
квалитета на ликовном конкурсу "Планета дише у 
истом ритму" који је расписала Наставничка мрежа 
за време пандемије)  
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Урош Ђаковић 7/3 (награда за рад изузетног квалитета 
на ликовном конкурсу "Планета дише у истом ритму" 
који је расписала Наставничка мрежа за време 
пандемије)  
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У овом броју часописа, представљамо вам 
Париз, град светлости и многобројних 
знаменитости. 
 

Париз је престоница и највећи град Француске. 
Налази се на северу Француске на реци Сени. 
Заједно са предграђима, Париз има око 10,5 
милиона становника, што је скоро петина од 
укупног броја становника у Француској. 
 

Град светлости 

Париз поседује типичну западноевропску 
океанску климу, што значи да је преко целе 
године углавном топло и влажно. Лета знају 
бити веома топла, док су зиме углавном благе 
и температура ретко пада испод 0°Ц. 
 

Овај град се често назива и „Град светлости“ 
због своје улоге у добу просветитељства, али и 
буквално зато што је међу првима у Европи 
увео гасне лампе на улицама, те су булевари у 
другој половини 19. века били осветљени са 
око 56.000 гасних лампи. 
 

Француска револуција 

Париз је основан у 3. веку пре нове ере од 
стране келтског народа који је себе називао 
Паризи, те је град тако и добио име. Године 
1789., Париз је задесила револуција. Бесна 
руља је скупила оружје и срушила дворац 
Бастиљу, симбол племства у Паризу. Племићи 
су стављени под гиљотину, сва краљевска 

имовина је национализована, а цркве су 
затворене, продате или срушене. 
Револуционари су владали Паризом све до 
1799. године, када је Наполеон Бонапарта 
изабран за првог конзула. 
Париз је након Француске револуције постао 
важан финансијски, трговински, модни, научни 
и уметнички центар, што је остао и дан-данас. 
 

Град уметности и архитектуре 

Париз је и данас познат по свом доприносу 
уметности, бројним музејима и прелепој 
архитектури. 
 

У Паризу се налази најпосећенији музеј на 
свету, Лувр, у ком се може видети чувена Мона 
Лиза, али и многи други чувени музеји. Од 
архитектуре, значајно је поменути Нотр Дам 
катедралу, Ајфелов торањ и Тријумфалну 
капију. 
 

Треба напоменути да се Париз води као место 
зачећа многих уметничких покрета попут 
натурализма (Емил Зола), симболизма (Шарл 
Бодлер и Пол Верлен), али и импресионизма 
(Мане, Моне, Реноар). 

Занимљива географија 
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Креативни кутак 
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Бела књига, црно семе, мудра глава која сеје.  
Kорице има - нож није, листове има дрво није.  
Kо у кући господари, и свако га милије, а нико не 
поштује.  
Господар у кући стоји, а брада му изван куће.  
Једна грудва воска - целом свету доста.  
Ја чувам благо, а људи мене чувају.  
Од њега живиш, нити га једеш, нити га пијеш.  
Зубе нема, руке нема, а опет уједа.  
Паде бисер у село, село бисер покупи.  
У горици на једној ножици.  
Kоњ без главе, пут без траве. 
Прса ми лађа, весла ми ноге, а руке ми међу очи.  
Шта је најскупље на свету.   
Једна глава а стотину капа.  
Уђе белоња у фуруну без коже, а изађе са кожом.  
Цео дан хода, из куће не изађе.  
Kоја се два брата никад не састану а између њих је 
само један брег . 
Шта у шуми без мозга лаје.  
С кором уђе, без коре изађе.  
Цео дан иде, а никуд не одмиче.  
Грбаво прасе све поље попасе.  
Пуна школа ђака, ниоткуда врата. 
 

Загонетке 
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 Кутак за најмлађе  
               Како се зову ликови из цртаних филмова? 
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Дође Перица код фризера и 
фризер га упита: 

              - Kако хоћеш да те ошишам? 

                Перица: - Бесплатно.          

Kоја мачка није мачка?  
             Немачка. 

Kако зову Бранка Kоцкицу док 
спава? 

          Лего Kоцкица. 

Перица: Мама, знаш како се увек бринеш да ћу 
поломити твоје омиљене шољице? 

            Мама: - Знам Перице. 
          Перица: - Е па, не мораш више да бринеш 

Гост:- Kелнер! Kелнер! Мува ми плива у супи! 
Kелнер: - Ништа се не брините, паук је у салати и 

он ће је појести. 
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Интервју са наставницом историје, Иваном Босанац 

 

1. Kако је изгледала Ваша основна школа? 

2. Kоји Вам је био омиљен предмет? 

3. Чега се сећате са осмехом на лицу из детињства? 

4. Да ли су Ваши наставници били строги? 

5. Kоја Вам је омиљена књига? 

6.Kако је то бити наставница? 

7. Да ли сте објективни у оцењивању? 

8. Да ли Ваше расположење утиче на оцене 
ученика? 

9. Да ли сте били некада неправедни при оцењивању ,па Вам је после тога било жао? 

10. Да ли мислите да је тренутни школски програм прилагођен уценицима или 
мислите да је преобиман? 

 

 Одговори: 
1.Моје основно школовање није ми баш остало у лепом сећању, можда због тога што 
сам променила школу и нисам се баш прилагодила новој средини. Иначе, била сам 
одличан ученик. У много лепшем сећању ми је остала гимназија и друштво из ње, са 
којима сам у контакту и даље. 
  
2. Наравно, историја(пре свега због дивног наставника) и ликовно. Волела сам и 
биологију. 
 

3. Из детињства се сећам тренутака са својим родитељима и братом,а посебно наших 
многобројних путовања. 
 

4. Моји наставници били су много строжи и захтевнији него ми сада. Наравно,било је и 
изузетака, али то је била реткост. 
 

5. Много волим да читам. Тешко ми је да издвојим омиљену. Нпр. “Ја сам Акико”;”Мој 
дека је био трешња”, “Бела “и многе друге. 
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6. Бити наставница је истовремено занимљиво, захтевно и одговорно.Пре него што 
сам постала наставница, маштала сам да ћу радити у музеју. 
 

7. Веома се трудим да будем објективна. Наравно, није баш увек могуће .Нека 
процене моји ђаци. 
 

8. Трудим се да не утиче. 
 

9. Пошто дуго радим у школи, сигурно је да сам била понекад неправедна. Увек ми 
буде криво ако се испостави да нисам била у праву. 
 

10. Никако није прилагођен. Преобиман је. Жао ми је што то оставља мало времена 
за креативан рад и истраживање у предмету који предајем. 
 

 

 

 

 

Интервју радила: Биљана Ђорђевић 6/2 
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Историјски кутак 

 

                                           Марија и Ирена Кири      
 

Марија Kири била је француска физичарка и хемичарка пољског порекла. Већи део живота 
је провела у Француској, а тамо је и започела научну каријеру. Добитница је Нобелове 
награде за физику и хемију 1903. и 1911. године. 
Лично је пружала медицинску помоћ француским војницима током Првог светског рата. 
Kада је избио Први светски рат 1914., Kири је била приморана да обустави своја 
истраживања и отварање свог новог института Радиум због претње могућом немачком 
окупацијом Париза. 
Након што је лично предала свој скривени део драгоценог елемента сигурности банкарског 
трезора у Бордоу, почела је да користи своју експертизу у области радиоактивности како би 
помогла француским ратним напорима. 
Њена ћерка је такође добила Нобелову награду 

У случају најстарије ћерке Марије и Пјера Kири, Ирене, са сигурношћу се може рећи да 
ивер није пао далеко од кладе. Следећи снажне кораке својих родитеља, Ирена се уписала 
на Природно-математички факултет у Паризу. 
Међутим, избијање Првог светског рата прекинуло је студије. Придружила се мајци и 
почела да ради као медицинска сестра, радећи рендгенске апарате за помоћ у лечењу 
војника рањених на бојном пољу. 
До 1925. године Ирена је докторирала након што се придружила мајци на пољу студија 
радиоактивности. Десет година касније, она и њен супруг Фредерик Жолио заједнички су 
добили Нобелову награду за хемију за пробој који су направили у синтези нових 
радиоактивних елемената. 
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                                                   Шта да читам?! 
 

У овом броју, као и у претходном, дајемо вам препоруку коју књигу да 
прочитате. Распуст је идеално време да уживате у  лепој књижевности. 
 

Острво са благом, Роберт Луис Стивенсон 

Загонетна потрага, Урош Петровић 

Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар 

Хајдук у Београду, Градимир Стојковић 

Госпођа министарка, Бранислав Нушић 

Аги Ема, Игор Коларов 

Детињство славних људи,  Петра Текслова 
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  Драги ученици, наставници и родитељи, срећна вам 
Нова година! Желимо вам пуно здравља, среће и 
љубави! 


