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Уводна реч директора
Драги ученици, поштоване колеге, уважени родитељии пријатељи школе,
На почетку смо још једне школске године. Искористио бих прилику да свим новим ученицима
пожелим добродошлицу. Прошла година је за нашу школу била посебна. Обележили смо 125 година
постојања. Такође, постигли смо изузетне резултате на такмичењима из многих предмета као и
на спортским манифестацијама. Прошле године је школу напустила изузетна генерација осмака.
Школу је завршило 129 ученика, а чак 28 су носиоци Вукове дипломе. Много тога је урађено на
унапређењу општих услова рада. Тако смо преко лета оспособили медијатеку, која је опремљена
паметном таблом и многим другим техничким помагалима, реновирали смо фискултурну салу,
а многе учионице су добиле нове клупе. Услови рада су сада знатно бољи, па очекујем још боље
резултате у предстојећој години.Данас школу похађа 980 ученика распоређених у 43 одељења. У
централној школи има 785 ученика распоређених у 28 одељења, а 195 ученика наставу похађа у
издвојеним одељењима у Забели, Дубравици, Батовцу, Брежану, Живици и Драговцу.

Радивоје Јаковљевић
директор школе

Понос наше школе

Mина Милошевић

Мина Милошевић, ученица VIII3 одељења, је ђак генерације за школску 2012/2013. годину.
Она је учествовала на многим такмичењима, а у осмом разреду пласирала се чак на три републичка
такмичења. Најбоље резултате постигла је из историје и српског језика. На овогодишњем
републичком такмичењу из српског језика заузела је прво место. Поред одличних резултата на
такмичењима, она је представљала нашу школу и на многим културним свечаностима, а била је и
активан члан новинарске секције.

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

ИСТОРИЈА

1. Невена Лукић VIII2
2. Мина Милошевић VIII3
3. Марина Стокић VIII2

КЊИЖЕВНОСТ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
МАТЕМАТИКА

1. Милош Стојићевић IV2 2.место
2. Ања Петковић IV2 3. место
3. Невена Василевска VI3 3. место

ФИЗИКА

1. Мина МилошевићVIII3
2. Милица Јовановић VIII2
3. Тамара Милосављевић VIII3

1. Невена Василевска VI3 3. место
2. Кристина Николић VII3 3. место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Кристина Николић VII3 2. место
2. Душан Рајић VII1 2. место

1. Ана Здравковић VIII2
2. Тамара Милосављевић VIII3
3. Алекса Трифуновић VIII2

ХЕМИЈА

БИОЛОГИЈА

1. Марина Стокић VIII2

1. Емилија Миленковић V1 1.место
2. Ана Петровић VI2 1. место
3. Вељко Ракић VI4 1. место

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

1. Кристина Николић VII3 3. место

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

1. Tамара Анђелковић VII3

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ

1. Филип Марковић V1
2. Милош Марковић VI1
3. Кристина НиколићVII3

ИНФОРМАТИКА
ИСТОРИЈА

1. Емилија Миленковић V1 1.место
2. Невена Лукић VIII2 1.место

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Ана Петровић VI2 2. место
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РЕГИОНАЛНА ЛИКОВНА
ИЗЛОЖБА

1. Младен Здравковић VIII3 1.место
2. Емилија Риђић IV 3 3. место
3. Марија Лакић VIII2 3. место

РАЗГОВАРАЛИ СМО СА...

У новембру 2009. године, писали смо о нашој ученици и младој атлетичарки Марти Кљаић, која сада иде у одељење VIII3.
Још у нижим разредима добијала је мноштво диплома и била прва на скоро свим школским и РТС кросевима. Марта је
одличан ученик и радознали смо да сазнамо како све постиже, поставили смо јој неколико питања.
1. Колико дуго тренираш атлетику?
3. Да ли ти је било тешко да се
7. Да ли ти је тешко да ускладиш
спремаш за такмичења и колико
тренинге са школом?
- Тренирам атлетику осам година.
напорно си вежбала?
- Јесте. Скоро цео дан сам на тренингу
- Било ми је тешко зато што овде
и имам јако мало времена за школу,
2. Зашто си се ослучила за тај спорт?
немам услова за тренирање. Тренирала али наставници су пуни разумевања.
- Родитељи су ме уписали кад сам била сам сваки дан.
мала и временом сам га заволела.
8. Да ли ти се некад десило да си
4. Који су ти најбољи досадашњи
запоставила школу због атлетике?
резултати?
- Да, пуно пута.
- Прескочила сам 154цм на Државном
првенству и 155цм на Првенству
9. Да ли тренираш још нешто и који
Београда за сениоре.
још спорт волиш поред атлетике?
- Не тренирам ништа више, али волим
5. Јеси ли задовоља својим успехом?
гимнастику.
-Наравно да јесам.
10. Да ли си некада пожелела да
6. Шта те мотивише и ко је твој
одустанеш од атлетике и ако јеси,
идол?
зашто?
- Мотивише ме жеља за славом и
- Не, никад нисам пожелела да
успешном каријером у атлетици.
одустанем.
Идол ми је славна атлетичарка Бланка
Влашић.
11. Где видиш себе у будућности?
- Желим да постанем професионална
атлетичарка и представљам Србију на
Олимпијским играма.
Твоји циљеви су високи и искрено се
надамо да ћеш успети да искористиш
свој таленат и оствариш их. Хвала ти
на интервијуу.
Марта Кљаић
Интервју радила: Јована Стојановић

Наставница историје, Светлана Илић, предаје у нашој школи од 1995. године. Једна је од најомиљенијих наставница.
Сматрамо да је она најзаслужнија за успехе наших ђака на такмичењима из историје и зато смо је замолили за овај мали
интервију.
1.Шта је то што Вас
је привукло професији
наставника?
- Љубав према деци.

6. Када бисте имали
могућност да опет бирате
занимање, да ли бисте
поново изабрали занимање
просветног радника?
- Да, мислим да је ово
веома креативно и хумано
занимање.

2. Шта волите у свом послу,
а шта Вам је најтеже?
- Волим непосредан рад са
ученицима, а најтежи су ми
административни делови.
Светлана Илић

7. Шта Вам је остало у
сећању из Ваших школских
дана?
- Дружење, наставници,
екскурзије, другарско вече, а
и по неки несташлуци.

3. Да ли сте задовољни
успехом Ваших ђака на
такмичењима из историје?
- Веома. Последњих
година моји ученици су на
Републичком такмичењу
у рангу од првог до петог
места.

8. Шта бисте могли да
кажете о настави данас и
настави када сте Ви били
ђак?
- Настава је савременија,
знатно су бољи уџбеници,
уче се два страна језика.
Понашање ученика и
однос према настави је био
примеренији, а критеријуми
за оцењивање строжи и није
било вршњачког насиља.

4. Који Вам је предмет био
најдражи, а који најтежи у
основној школи?
- Најдражи историја, а
најтежи физика.
5.Чиме бисте се бавили да
нисте наставница историје?
- Правима, вероватно.

9. Какав је Ваш однос са
ђацима и имате ли неки
савет за њих?
- Мислим да је мој однос са
ђацима коректан, а савет
је да се више међусобно
поштују и уважавају и да
науче да одговоре на све
животне изазове који их
очекују.
Хвала Вам што сте одвојили
време за нас и одговорили
на наша питања. Желимо
Вам пуно среће и успеха у
даљем раду.

Интервју радила: Милица Ранђеловић
4

Вршњачко насиље и како га превазићи
Ако уопште постоји нешто што је у задње време константно у порасту,
то је насиље међу вршњацима или вршњачко насиље. То је свако понашање
које има за циљ намерно повређивање или наношење бола, било психичког
или физичког, а последице су стварно или потенцијално угрожавање здравља,
развоја и достојанства друге особе. Сматра се да је то најзаступљенији облик
неприхватљивог понашања деце у школи. Светска здравствена организација је
вршњачко насиље сврстила у истакнути јавноздравствени проблем који угрожава
и физичко и ментално здравље деце. Раније се сматрало да се вршњачко насиље
најчешће дешава на узрасту од 4. до 8. разреда, али смо сведоци како се та граница
помера наниже, па сада све више имамо насиља и на млађем узрасту. Такође,
важило је правило да га има више међу дечацима, а мање међу девојчицама.
Нашалост, и то правило све мање важи јер је насиље у задње време све присутније
код девојчица.
Ако смо жртве насиља, односно ако смо дуже време изложени неком
облику насиља, ми се на личном плану суочавамо са бројним психолошким
манифестацијама као што су: депресија, страхови, анксиозност, губитак
самопоштовања, осећање немоћи, али и осећање беса који може резултирати
новим насиљем. Нека истраживања показују да деца која су изложена насиљу
Слободан Јовановић
чешће имају и неке физичке и органске манифестације као што су: главобоља, бол
школски психолог
у стомаку, мучнина, тешкоће у дисању и сличне симптоме који су на први поглед
необјашњиви. Зато је птребно да адекватно раегујемо на свако насиље и да не
мислимо да ће временом само од себе нестати.
Кажемо да имамо посла са насиљем када: ударамо, шамарамо, гурамо, гађамо, стежемо, чупамо, саплићемо...
(то је физичко насиље и злостављање). Такође, насиље је када говоримо увредљиве и болне речи, задиркујујемо, ругаамо
се, етикетирамо, игноришемо, уцењујемо, претимо, називамо погрдним именима, подсмевамо се и сл. (то је вербално,
психолошко или емоционално насиље и злостављање). Такође је насиље и када на увредљив начин искључујемо вршњака
из своје групе, намерно га занемарујемо или ширимо лажне гласине, полуистине или неистине о њему. У задње време се
говори и о електонском насиљу, када на интернету и друштвеним мрежама ширимо лажи и неистине, објављујемо увредљиве
информације и текстове, фотографије или видео материјале, када фотографишемо вршњака без његове сагласности,
телефонски га узнемиравамо, шаљемо поруке и сл. Пипање, додиривање по осетљивим деловима тела, коментарисање и
алудирање на сексуални чин, ширење прича, и сл. такође се сматра насиљем.
Да ли су и вршњачке шале и задиркивање на забаван и пријатељски начин насиље? Наравно да то није насиље, али је
проблем у томе што веома често у шали не осетимо да смо прешли границу те шале и онда се та ''шала'' претвара у увреду за
другу страну. То је модел који најчешће доводи до сукоба међу ученицима. Зато је веома важно да, шалећи се са вршњаком,
увек водимо рачуна да ли друга страна то прихвата као шалу или не. Ако приметимо да друга страна у једном тренутку
то више не доживлајва као шалу, онда треба да прекинемо, без обзира што је то за нас ''само шала''. Најбољи начин да не
пређемо ту границу је да себе замислимо у кожи оне друге стране - како бисмо се сами осећали да се неко са нама шали на
начин који нама не прија или који нас вређа. Ради се о способности емпатије - уживљавања у улогу друге особе.
А шта је са онима који су ''насилници'' односно који врше насиље над другом децом? Да ли су и они на неки начин жртве?
Ја бих рекао ДА. Они су такође жртве неких прилика или неприлика. Истраживања показују да су она деца која су склона
насиљу најчешће и сама жртве неког насиља. На пример, када је насиље модел комуникације у породици, дете ће га пренети и
на односе са вршњацима, јер је комуникација вештина која се учи. Такође, због недостатка адекватног модела идентификације
у породици и у окружењу, ликови из акционих филмова могу бити модели за имитацију и креирање сопственог понашања.
Али и деца која пролазе кроз неки тежак период у животу, губитак или развод родитеља, селидба или нешто слично, могу
своје незадовољство показати и кроз агресију над другом децом.
Како сузбити насиље међу вршњацима? Ствар је исувише деликатна да би могли да дамо један универзални одговор
који би важио увек и свуда. Једини одговор који сигурно може да стоји је: НАСИЉЕ СЕ НИКАДА НЕ МОЖЕ СУЗБИТИ
НОВИМ НАСИЉЕМ. Ново насиље увек продубљује проблем. У раду са децом често као објашњење и правдање чујем
реченицу: ''Ја нисам први, ја сам му само вратио''. То је велики проблем, јер насиље није нешто што треба и што може ''да се
врати''. Евентуално ''враћање'' насиља увек рађа ново насиље и удаљава нас од решења.
А шта онда чинити? Најкраћи одговор је: РАЗГОВАРАТИ. Наравно, разговор сам по себи није увек и једино решење, али од
тога и са тиме треба кренути.
Пре него што нападнете вашег вршњака зато што сте чули да вас је увредио, најпре поразговарајте са њим и уверите
се да ли је тачно то што сте чули. Најчешће ћете схватити да је то само ''рекла-казала'' или је то што сте чули извучено из
контекста, па као такво сасвим другачије изгледа и звучи. Разговарајте и видећете како ћете се разумети, све ће бити лепше и
лакше. Недоречености и неразумевање су често у основи наших сукоба који доводе и до насиља.
На крају, рећи ћу само још ово: Драга децо, наш језик је изузетно богат речима као што су: извини, опрости, молим, хвала...
Мислим да су то најлепше речи у нашем језику. Зашто их мало чешће не користимо у комуникацији са вршњацима? Пробајте
то, видећете да ове и сличне речи јако добро делују. Отклонићете тако многе неспоразуме и сукобе са вршњацима.
А онда када сами не можете да превазиђете проблем, обратите се педагогу и психологу па ћемо заједно доћи до решења.
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ǽȜȏȓȒțȖȤȖ
ǲȞȡȑȎȞȟȠȐȜ

ǲȞȡȑȎȞȟȠȐȜ

ǲȞȡȑȎȞȟȠȐȜȵȓȞȓȥȘȎȜȖȟȐȎȘȎȒȞȡȑȎ
ǵțȎȚȞȓȸȖȸȓȚțȜȑȖ
ǳȎșȖțȖȵȓ
ǼțȜȡȟȓȏȖȚțȜȑȓȠȎȵțȓȘȞȖȵȓ
ǸȜȘȜȑȎȘȞȖȦȜȚȑșȓȒȎ
ǸȜȚȓȶȡȏȎȐȚȖȞȎțȓȒȎ
ǵȎȦȠȜȝșȎȐȓȜȥȖȐȓȟȓșȜȟȵȎȵȓ
ȤȞțȓȟȡțȓȦȠȜȠȡȔțȓȦȠȎȵȓ"
ǵțȎȒȞȡȑȎȞȟȠȐȜȘȜȚȓȥȖȵȓȚȖȟșȖșȓȠȓ
ǸȜȟȓȕȎȶȡȏȖȜ
ȚȖȚȖȟșȖșȖȵȜȦȵȓȒȓȠȓ
ǲȞȡȑȎȞȟȠȐȜȕțȎȘȜȘȜȚȓȝȓȟȚȓȝȖȦȓ
ǸȜȕȎȘȖȚȡȕȒȖȦȓ
ǵȎȟȐȓțȓȟȠȎȦșȡȘȓȜțȜȕțȎ
ǶȟȎȚȜȟȓȟȚȓȵȓȣȎȣȎ
ǸȜȕȎȥȎȟȝȡȦȘȖȤȓȟȝȞȓȚȎ
ǮȘȜȠȞȓȚȓțȓȚȎ
ǸȜȵȓȝȞȓȝȖȟȎȜȟȐȓ
ǳțȎȟȠȎȐțȖȥȓțȎȟȠȎȐțȥȓ
ǾȎȒȡȵȓȠȓȟȓ
ǺȖȟșȖȠȓȝȜȠȓȸȖȸȓȠȎȵțȎȞȓȘȎ
ǮșCȒȞȡȑȎȞȟȠȐȜȞȓȥȓ
  ÅǻȓȘȎ țȓȘȎ șȓȝȜ ȵȓ ȕțȎȠȖ Ȏ ȠȎȵțȓ țȓ
ȜȒȎȠȖ´

ǽȞȖȵȎȠȓȶțȎȚȕțȎȥȖȝȡțȜ
ȘȎȒȟȚȜȟȞȓȸțȖȖșȖȠȡȔțȖ
ǼțȵȓȡȐȓȘȝȜȞȓȒțȎȟ
ȟȝȞȓȚȎțȒȎțȎȚȞȡȘȡȝȞȡȔȖ

ǺȜȵȖȒȡȑȜȐȖȟȡȟȵțȎȵțȖ
ȚȓȯȡțȎȚȎțȓȚȎȠȎȵțȖ
ǾȎȒȜȟȠȠȡȑȡȟȡțȤȓȦȠȜȟȵȎ
ȟȎȚȜȵȖȚȒȞȡȑȜȐȖȚȎȒȓșȖȚȵȎ

ǵȎȠȜȵȎȟțȜȝȜȞȡȥȡȵȓȚȟȐȖȚȎ
ȅȡȐȎȵȠȓȒȞȡȑȎȞȓȒȜȘȖȣȠȜșȖȘȜȖȚȎ
ǧȓȞȒȞȡȑȎȞȟȠȐȜȵȓșȓȝȜ
ȖȔȖȐȜȠțȎȚȘȞȎȟȖ
ȚȜȞȎȚȜȑȎȥȡȐȎȠȖȒȎȟȓțȓȡȑȎȟȖ

ǮșȓȘȟȎǶșȖȸ,9

ǧȎțȎǡȜȞȯȓȐȖȸIV-3

ȁȟȐȓȠȡȒȞȡȑȎȞȟȠȐȎ


ǲȞȡȑȎȟȠȐȜȦȠȎȵȓȠȜ"

ǲȎ șȖ ȵȓ ȠȜ ȡȕȎȵȎȚțȎ ȶȡȏȎȐ ȖȕȚȓȯȡ Țȓțȓ Ȗ ȜȟȜȏȎ ȟȎ ȘȜȵȖȚȎ ȟȓ ȖȑȞȎȚ ȖȒȓȚ ȡ ȦȘȜșȡ ȖșȖ ȵȓ ȠȜ
ȚȜȔȒȎȶȡȏȎȐȖȕȚȓȯȡȚȜȵȓȚȎȚȓȖȚȓțȓ

ǧȎȖȝȎȘȚȖȟșȖȚȒȎȵȓȠȜǺȜȵȎȚȎȚȎȵȓȚȜȵȎțȎȵȏȜȶȎȒȞȡȑȎȞȖȤȎǿȎȷȜȚȟȐȓȞȎȒȖȚǿȎȷȜȚȟȓ
ȖȑȞȎȚ ȖȒȓȚ ȡ ȦȓȠȷȡ ȘȡȝȜȐȖțȡ ȘȎȒȎ ȟȎȚ ȠȡȔțȎ ȜțȎ Țȓ ȞȎȕȐȓȟȓșȖ ȘȎȒȎ ȟȎȚ ȟȞȓȸțȎ ȜțȎ ȟȎ ȚțȜȚ
ȝȜȒȓșȖȠȡȞȎȒȜȟȠȀȞȎȔȖșȎȟȎȚȵȜȵȚȎșȡȘȡȤȡțȓȐȓȸȡȜȒȒșȎțȎȖȜțȎȚȖȵȓȘȡȝȖșȎȚȎșȡȚȎșȡȘȡȤȡǲȎ
șȖȵȓȘȡȤȎȚȜȵțȎȵȏȜȶȖȒȞȡȑȎȞ"ǽȎȵȓȟȠȓȖȜțȎȟȓȖȑȞȎȟȎȚțȜȚȘȎȒȎțȓȦȠȜțȓȐȜșȖȚȜȒȣȞȎțȓȵȎȒȎȚȷȜȵ
ȖȜțȒȎȜțȎȠȜȝȜȵȓȒȓȠȎȘȜȒȎȵȓȖȘȡȤȎȚȜȵȒȞȡȑȎȞǽȜȟȠȜȵȖȵȓȒțȎȝȓȟȚȎȜȒǯȞȎțȘȎǸȜȤȘȖȤȓȘȜȵȎȑșȎȟȖ
ȜȐȎȘȜ
ÅȁȟȐȓȠȡȝȜȟȠȜȵȖȵȓȒțȜȤȎȞȟȠȐȜ
ȁȷȓȚȡȟȠȎțȡȵȓȒȞȡȑȎȞȟȠȐȜ
ȁȷȓȚȡȵȓȟȐȓșȓȝȜ
ȁȷȓȚȡȵȓȟȐȓȐȓȒȞȜ
ȁȷȓȚȡȟȓȟȐȓȞȎȒȡȵȓ´

ǧȎȟȎȚȵȜȦȡȐȓȘȚȎșȎȒȓȐȜȵȥȖȤȎȘȜȵȎțȓȕțȎȠȎȥțȜȒȎȜȏȵȎȟțȖȦȠȎȵȓȠȜȒȞȡȑȎȞȟȠȐȜ
ȎșȖȖȝȎȘȚȖȟșȖȚȒȎȵȓȠȜȜțȜȦȠȜȖȚȎȚȜȚȜȵȎȚȎȚȎȖȵȎ
ǻȖțȎǿȠȎțȘȜȐȖȸ,,

ǻȖȘȜșȎǹȡȘȖȸ,,,

ǲȎțȖȤȎǻȖȘȜșȖȸ,,ǯȞȓȔȎțȓ
6

ǮțȯȓșȎǧȜȐȎțȜȐȖȸ,

țȎȑȞȎȒțȜȑȘȜțȘȡȞȟȎ
ȁȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ

ǧȎȐȜșȖȚȝșȎțȓȠȡǵȓȚȶȡ
ȥȖȟȠȡȖȕȒȞȎȐȡ
ȚȜȑșȖȏȖȟȚȓȸȓȒȎȟȎȚȓȶȡ
ȣȜȸȓȚȜǵȓȚȶȡșȓȝȡȖȝȞȎȐȡ
ǻȓȸȓȚȜȒȎȝȜȟȠȎțȓǵȓȚȶȎ
ȐȓșȖȘȎȚȓȠȎ
ȕȎȟȐȓȕșȓȯȡȏȞȓȠȎȞȓ
ȜȐȜȑȎȟȐȓȠȎ
ǧȎȡȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ
ȝșȎțȓȠȡǵȓȚȶȡ
ȠȜțȓȘ ȟȓȥȡȵȓȡǸȞȓȚȶȡ

ǺȖșȓțȎǰȡȵȖȸ9,,

ǵȓȚȶȎȵȓȵȓȒțȎșȓȝȎȝșȎțȓȠȎ
ȐȓșȖȘȎȏȖȏȖșȎȦȠȓȠȎ
ȒȎȜȟȠȎțȓȜȐȎȘȐȎ
țȓȔȓșȖȚȜȒȎȏȡȒȓȠȎȘȐȎ
ǻȓȘ ȝȞȓȟȠȎțȓȜȐȜȡțȖȦȠȓȷȓ
țȓȘ ȟȓȐȞȎȠȖȡȝȞȐȜȏȖȠțȜȟȠȎȷȓ
țȓȘ ȟȓȟȐȓȟȖȵȎȖȏșȖȟȠȎ
țȓȘǵȓȚȶȎȏȡȒȓȥȖȟȠȎ
ǳȚȖșȖȵȎǾȖȯȖȸ9

ǳȚȖșȖȵȎǾȖȯȖȸ9

ǮȷȎǽȓȠȘȜȐȖȸ9

ȁȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ


ȅȓȟȠȜȟȎȷȎȚȜȠȐȜȞȓțȖȣȜȥȖȵȡǼȠȐȎȞȎȚȐȞȎȠȎȟȐȜȵȓȟȜȏȓȖȖȕșȎȕȖȚțȎȡșȖȤȡǵȞȎȤȖȕȡȏȎȠȜȑ
ȵȓȟȓȷȓȑȟȡțȤȎȝȞȜȏȖȵȎȟȓȘȞȜȕȑȞȎȷȓȖȚȖșȡȵȓȚȓȝȜșȖȤȡǻȎȝȡȠȡȒȜȦȘȜșȓȟȞȓȸȓȚȝȜȕțȎȠȎșȖȤȎǯȎȘȎ
ǺȎȞȎȖȕȟȡȟȓȒțȓȕȑȞȎȒȓȖȒȓȟȎȝȖȵȎȤȓȖȘȎȜȝȜȜȏȖȥȎȵȡȜȟȚȓȣȜȚȖȝȜțȓȘȜȚȏȜȞȜȚțȎȻȓșȡȚȓȝȜȕȒȞȎȐȶȎ
ǹȓȟȖȔȡȠȜȏȓșȎȘȡȤȎȡȟȠȜȝȡȚȓȝȞȎȠȖȒȜȦȘȜșȓȖțȎȒȎȟȓȘȓȘȟȡȘȎȜțȎȑȞȎȒȡȘȜȵȡȡȐȓȘȒȜȏȖȵȓȜȒȚȓțȓ
ǽȞȖȏșȖȔȎȐȎȚȟȓȦȘȜȟȘȜȚȒȐȜȞȖȦȠȡȖȘȞȜȕȜȠȐȜȞȓțȝȞȜȕȜȞȒȜȝȖȞȡȑșȎȟȜȐȖȚȜȵȖȣȒȞȡȑȜȐȎȖȒȞȡȑȎȞȖȤȎ
ǺȖȟȚȜȵȓȒțȎȝȜȟȓȏțȎȓȘȖȝȎ

ǵțȎȚȒȎȖȚȎȚȟȎȚȜȑȜȒȖțȎȎșȖȒȎșȖȐȎȚȵȓȝȜȕțȎȠȜțȎȵȜȟȓȸȎȵȒȎȟȠȓȏȎȦȐȖȝȜȟȓȏțȖțȎ
ȥȖȠȎȐȜȵȘȡȑșȖȕȓȚȎȶȟȘȜȵ"ȅȓȟȠȜȚȓȝȖȠȎȵȡȦȠȎȸȡȒȎȏȡȒȓȚȘȎȒȝȜȞȎȟȠȓȚǯȖȸȡȐȓșȖȘȎ´ȜȒȑȜȐȎȞȎȚ
ȖȚȵȎǺȎȐȓșȖȘȎȟȎȚȵȎȖȟȎȒȎȎșȖȚȖțȖȘȜțȓȐȓȞȡȵȓǽȡȠȜȒȦȘȜșȓȒȜȘȡȸȓȡȚȓȒȎȏȡȒȓȐȓȜȚȎȒȡȑ
ǻȎȞȡȥȖȠȜȘȎȒȎȔȡȞȖȚȒȎȟȓȚȎȚȖȖȠȎȠȖȝȜȣȐȎșȖȚțȜȐȜȚȝȓȠȖȤȜȚǺȎȥȖțȖȚȖȟȓțȖȘȎȘȜȒȎȟȠȖȑțȓȚ

ǮȜțȒȎȚȓȵȎȘȜȕȎȑȞșȓȖȖȕȑȜȐȜȞȓȜțȜȦȠȜȐȓȸȖȐȞȎȝȤȖțȎȒȞȐȓȠȡȘȞȎȵțȎȦȓȕȑȞȎȒȓȕțȎȵȡȒȎȵȓ
țȎȵȐȎȔțȖȵȓȒȎȜȒȞȎȟȠȓȚȡȒȜȏȞȜȑȖȝȜȦȠȓțȜȑȥȜȐȓȘȎȵȓȞȟȡȒȎțȎȟȝȞȎȐȖȶȡȒȖȞȓȘȠȜȟȠǮȵȎȟȓȝȖȠȎȚ
ȘȎȘȜȞȓȘȠȜȟȠȘȎȒȖȣȵȓȝȡțȑȞȎȒǺȎȒȎȕțȎȚȏȖȸȓȚȖȐȎȶȒȎȵȎȟțȜȘȎȒȝȜȞȎȟȠȓȚ

ǻȎȵȐȖȦȓ ȐȜșȖȚ ȘȎȒ ȵȓ ȞȎȟȝȡȟȠ ȀȎȒȎ ȟȎ ȚȎȚȜȚ Ȗ ȠȎȠȜȚ ȜȏȖșȎȕȖȚ ȞȜȒȏȖțȡ ȘȜȵȎ ȵȓ ȟȐȡȒȎ ȝȜ
ǿȞȏȖȵȖ ǺȖȟșȖȚ ȒȎ ȵȓ ȟȞȓȸȎț ȟȐȎȘȖ ȥȜȐȓȘ ȘȜȵȖ ȚȜȔȓ ȒȎ ȜȟȓȠȖ ȥȎȞȖ Ȗ ȟȓȜȟȘȜȑ Ȗ ȑȞȎȒȟȘȜȑ ȔȖȐȜȠȎ Ǯ
țȎȵșȓȝȦȓ ȡ ȤȓșȜȵ ȝȞȖȥȖ ȵȓ ȦȠȜ ȡȝȜȕțȎȵȓȚ țȜȐȓ ȒȞȡȑȎȞȖȤȓ Ȗ ȒȞȡȑȜȐȓ ǾȎȟȠȎțȤȖ ȟȡ țȎȞȎȐțȜ ȠȡȔțȖ
ǸȎȒȎțȎȟȖȟȝȞȎȸȎȵȡȏȎȘȎȖȒȓȘȎȐȖȒȖȚȝȜțȓȘȎȒȟȡȕȓȡȚȎȚȖțȖȚȜȥȖȚȎǮșȖȵȎȵȜȵȘȎȔȓȚȒȎȚȜȞȎȚȜȒȎ
ȜȒȓȚȜȒȎȏȖȟȚȜȟȓȝȜțȜȐȜȐȞȎȠȖșȖ

ǸȎȒ ȚȎșȜ ȏȜȶȓ ȞȎȕȚȖȟșȖȚ țȓ ȟȎȷȎȚ ȵȎ ȜȠȐȜȞȓțȖȣ ȜȥȖȵȡ Ȑȓȸ ȔȖȐȖȚ ȟȎ Ȗ ȟȞȓȸțȎ ȟȎȚ ȡ ȠȜȚ
ȒȖȐțȜȚȟȐȓȠȡǶțȖȦȠȎȖțȖȘȜȑțȓȏȖȣȚȓȷȎșȎțȖȚȎȚȡțȖȠȎȠȡțȖȡșȖȤȡțȖȦȘȜșȡțȖȒȞȡȑȎȞȓțȖ
ȏȎȘȎǺȎȞȡǶȟȐȓȖȣȐȜșȖȚǧȎȕȎȖȟȠȎȡȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ
ǧȎțȎǡȜȞȒȯȓȐȖȸ9,,,

ȁȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ


ȁȚȓȠȖȐȜșȓȠȖȒȎșȖȵȓȠȜțȎȵțȓȔțȖȵȖȜȟȓȸȎȵȘȜȵȖȖȕȎȯȓȖȕȚȜȵȓȒȡȦȓȖȟȞȤȎȖșȖȟȓȡȥȖ"ǺȜȔȒȎ
ȵȓȠȜȖȵȓȒțȜȖȒȞȡȑȜǻȓȘȎȒȎȠȎȵȜȟȓȸȎȵȠȞȎȵȓȘȞȎȠȘȜțȓȘȎȒȎȒȡȔȓȖșȖȸȓȚȜȔȒȎȠȞȎȵȎȠȖȐȓȥțȜǼȟȚȓȣ
țȎșȖȤȡȡȏȞȕȎțȜȘȡȤȎȷȓȟȞȤȎȟȡȕȎȘȜȵȎȕȎȖȟȘȞȖȡȜȘȡȖșȖȠȡȑȎȡȒȡȦȖȕțȎȤȖȟȡȒȎȡȚȓȚȒȎȐȜșȖȚ
ǻȓȔȎțȕȎȑȞȶȎȶȥȐȞȟȠȜȟȠȓȑțȡȠȎȞȡȘȎȝȞȖȵȎȠȓȶȎȖșȖȕȎȵȓȒțȖȥȘȎȟȞȓȸȎȀȡȑȎȘȎȒȎțȓȘȜȑȑȡȏȖȚȖșȖ
ȟȡȟȞȓȠȟȎȒȞȎȑȜȚȜȟȜȏȜȚǰȜșȖȚȶȡȒȓȘȎȒȎȖȣȐȖȒȖȚȕȎȑȞȶȓțȓȖȟȞȓȸțȓǵȎȒȞȣȠȖȚȘȎȒȎȟȠȞȎȒȎȵȡȒȓȤȎ
ǿȚȝȞȓȚțȎȟȎȚȒȎȝȜȒȓșȖȚȠȡȑȡȟȎȒȞȎȑȖȚȜȟȜȏȎȚȎǾȎȒȡȵȓȚȟȓȠȜȝșȖȚȟȡțȥȓȐȖȚȕȞȎȤȖȚȎȤȐȞȘȡȠȡ
ȝȠȖȤȎȟȎȑȞȎțȎȖȜȝȜȵțȜȚȚȖȞȖȟȡȤȐȓȸȎȁȚȓȚȒȎȐȜșȖȚȕȎȠȜȦȠȜȶȡȏȎȐȖȕșȎȕȖȖȕȚȜȑȟȞȤȎȖȒȡȦȓ
ǮșȓȘȟȎțȒȞȎǧȎțȘȜȐȖȸ9,,,
7

Летњи распуст је био занимљив
Летњи распуст су речи које већ указују на добар провод. Сунце, лето, топло време и добро друштво су фактори који летњи
растуст чине незаборавним.
Летњи распуст је нешто посебно, пре свега што траје скоро три месеца. Распуст ми је одлично почео. Након пар дана, од кад
се завршила школа, отпутовала сам са породицом у Грчку. Тамо смо се дивно провели. Купали смо се, сунчали, возили бродићем. Увече
бисмо шетали покрај мора и гледали како се месец игра на води. Летовање је јако брзо прошло и док си трепнуо, већ смо били кући.
Остатак распуста сам углавном провела тако што сам ишла са другарицама на базен, у град или, понекад, возиле ролере заједно. Било
је и досадних дана када сам цео дан била у кући и гледала филмове. Током лета сам посетила баку и деку на селу. Са терасе сам могла да
удушем мирис лета, мирис природе. Осетила сам мирисе пољског цвећа док се око мене чуо цвркут птица и зујање вредних пчела. Увече
кад би сунце полако залазило, иза зелених шума бисмо распалили роштиљ, слушали музику и причали шале међусобно. Након вечере,
играла бих одбојку са својим сестрама, док би бака и дека са стране добацивали о несташлуцима мог тате из детињства.
Ево нас у школским клупама. Иза мене су остали дивни дани летњег распуста и прелепе успомене проведене са другарицама.
Александра Павловић VII-3

Моја маца
У свету другарства

Моја маца је слатка,
длака јој је кратка.
Шапице су јој мале,
у длан би ми стале.
Воли да се игра,
воли да се мази.
Увек је добра
и зна да се пази.

Увек имај пријатеља јер једино
вреди.
A само осмех твој, пријатељу,
је мој!
Катарина Јовановић IV-1

Очи су јој жуте
и никад нису љуте.
Умиљато лице има,
и зато је лепа свима.

Пријатељ је као латица руже,
За осмех пријатељу служе.
Пријатељ је онај ко зна о теби све,
А и даље те воли и не каже не.
Прави пријатељ ти тајне зна,
И ако те стварно воли,
Он ти праву љубав да.

Бркове она дуге има
и често се хвали њима,
како је она лепа мачка,
ал ту се ставља тачка.

Петра Костић IV-1

Анита Тољаj V-1
Петар Радић VIII-5

Машта и холивуд
Питати цетрнаестогодишњег децака у ком свету би желео да проводи своје најлепше доба живота је исто као да га питаш да да
ли би желео да постане водећи светски спортиста или популаран певач, глумац. Да, већина би одгворила потврдно, јер у ово доба је то
несто најлепше што би се сваком дечаку могло догодити. Свет сјаја, луксуза, моде, филма и музике. Свет забаве, лепоте, живот без мука,
трзавица и наравно, живот са пуно новца.
Мама ми је увек говорила да се без муке и рада не може живети, да живот није нимало ружичаст и да светлост екрана не
пружа праву слику о животу. Иза тог блица и сјаја крије се много лоших ствари : корупција, борба за превласт, дрога, насиље. Ма, маме
увек претерују у својим причама да заштите своје љубимце и да им укажу на прави пут. Увек мислимо како оне претерују и када се
ноћу ушушкамо у својим топлим креветима, онда се препуштамо машти. Она нас води далеко, до обала мистериозних мора, до висина
непроходних планина, до тајанствених непрокрчених шума. У тим сновима ја сам увек мистериозан глумац, који је славан, популаран
и кога сви обозавају. Окрузен сам својим пријатељима који увек зеле да су у мојој близини и са којима обилазим цео свет. Тако са њима
обилазим Хаваје, Западни Ваикики, чувени Лас Вегас у коме још увек царује дух Елвиса. И Европа нама није страна. Ту је Париз сав
обасјан и осветљен, чувена Ајфелова кула и тајанствена Мона Лиза. На сваком кораку нас пресрећу уметници, сликари, боеми. Авионом
одлазимо на ручак у Рим, возимо се гондолама по Венецији, а на вечеру стижемо у прелепе ресторане Беча. Наше једноставно путовање
завршавамо на плавим обалама Шпаније, где наша тела добијају праву брозану боју. И док сам у том рају окружен оним што свако на
свету би пожелео, крик моје млађе сестре ме буди из сна. Сам поглед на њено лице ме враћа у сурову стварност. Она није оно сто бих
пожелео да видим када се ујутру пробудим, али шта је ту је, она је део моје стварности, а не сна.
Ја имам све. Здравље, младост, топли дом, па шта ми још више треба. Када некад пожелим нешто висе од тога, ја се препустим
својој машти, јер она је непресушни извор за моја тајна задовољства.
Никола Киселовски VIII-5
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У свету бајки
Била једном једна девојчица која се звала Сунчица. Рођена је близу Сунца. Имала је
три најбоље другарице Палчицу, Светлану и Звездану.
Четири најбоље другарице су се лепо слагале. Њихова улога је била да штите Сунце.
Живеле су мирно док се није појавила зла вештица. Вештица је хтела да угрози Сунце, да
претвори светлост у таму. Од некуд се појави млади принц из далеког краљевства, који се
заљубио у Сунчицу и хтео је да им помогне. Принц се звао Вилијам. Он није био чаробан,
али је био храбар и јак. Јахао је прелепог коња који се звао Бела Грива. Сунчица је живела
у дворцу који се налазио ни на небу ни на земљи. Једне ноћи, вештица је ушла у дворац и
отела Сунчицу. Другарице су знале да без Сунчице нема ни светлости. Али храбар принц
није одустао, већ је кренуо у потрагу за вољеном. Прелазио је пуно препрека и замки, да би
досао до највеће куле где је била Сунчица. Врата су била закључана, а кључ код вештице.
Сунчица је знала вештицину слабу тачку. Принцу је то послужило, узео је бакљу и упалио је.
Принео је вештици, а вештица је почела да се топи и од ње је остао само кључ од Сунчициних
врата. Принц је узео кључ и ослободио Сунчицу. Одвео је својој кући где су живели срећно и
дуго до краја свог живота.
Свака бајка се завршава срећним и лепим крајем. Добро увек побеђује и зато је
важно да будемо искрени и добри.
Вања Голубовић V-1

Милица Милошевић VII-3

Јесен је, јесен рана

Филип Јовaновић IV-1

Јесен је стигла у наш крај. Стидљиво јесење cунце провирује иза тмурних облака. Моја
улица је обојена жутом, наранџастом и зеленом бојом.
Полазим у школу, а дочекује ме хладно и суморно јесење јутро. Завладала је нека чудна
тишина. Нестао је весели цвркут разиграних птица. Многе од њих су отпутовале у топлије
крајеве. Оне које су остале, сакриле су се испод стреха, чекајући да их огреју први зраци јесењег
сунца. Испод ногу пуцкета суво, опало лишће, а ветар се поиграва са преосталим лишћем на
крошњама дрвећа. Ваздух је био прохладан и влажан. У даљини, у школском дворишту, чула
се весела дечија граја. Само се они радују јесени, јер им доноси нова дружења. Људи око мене
су ужурбани, спремају се дрва за огрев и завршавају се последњи ратарски послови. Вредне
домаћице спремају зимницу, јер су пијаце препуне шарених и мирисних плодова које нам
је даривала јесен. У башти поред улице, нека бака је брала последње овогодишње цветове
живописних боја.
Стигла сам до школе, а да то нисам ни приметила. Разнобојна јесен ми је улепшала ово
хладно јутро.
Ивана Митровић IV2

Умем да волим
Многи људи данас мисле да је живот новац, али живот је љубав. Имам једанаест година и умем да волим много ствари и много
људи. Овога пута ћу вам описати љубав према учитељу.
Мој учитељ се зове Милош Мијатовић. Има браон очи, седу косу и носи наочаре. Моји другови и ја смо га звали Уча. Заволели
смо га од првог дана. Учитељ је учинио све да нам школа буде и озбиљна и забавна. Посебно је развијао код нас љубав према математици.
Остварили смо најбоље резултате на такмичењима и за нас математика никад неће бити баук управо захваљујући њему. Поставио нам
је темеље за учење до краја школовања. Сви моји другови и ја сећаћемо се његових речи и када завршимо факултет. Слагали смо се са
њим као да нам је друг. Учио нас је, саветовао, научио да сами организујемо приредбе и врло радо играо са нама фудбал. Разумео је све
наше несташлуке и никада се није љутио због њих. Захваљујући његовом присуству на утакмицама нас, који смо тренирали фудбал,
побеђивали смо убедљивим резултатом. Зато је од нашег клуба „Пантер“ добио златну медаљу.
Нема ту шта више да се дужи – он је једноставно најбољи учитељ на свету. Знам да ће моја и љубав мојих другова према њему
расти иако на жалост, не проводимо дане у учионици са њим.
Милош Стојићевић V-2

У свету другарства

Пријатељ је благо,
Нешто сасвим драго,
Зато из игре никог не одбацуј
Већ свакога укључуј!
Пријатељство је злата вредно
Као да је све златно,
Зато је све сјајно
У свету другарства ништа није
сребрно!
Aнђела Здравковић VIII-5

Тајну да сазнаш и да испричаш,
Што више другова то је боља
забава!
Ивана Митровић IV-2
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Марија Бура III-3

Школска другарства
Поново смо у школским клупама. Тихо и нечујно закорачио сам у четврти разред. Лето је прошло, а са њим и сви они безбрижни
дани када су нам школа и обавезе тако далеко.
Поново је јесен суморна и кишовита, што би одрасли рекли депресивна. Не знам шта им то значи, много тога не разумем.
Знам само једно, радујем се школи, јер ћу у њој срести све моје старе школске другове. Тих сам и не дружим се много. Не учествујем у
многим лудостима које чине, али се искрено радујем и смејем свим њиховим шалама. Ја волим своје школске другове, све, и оне који ме
зафркавају, и оне који су са мном искрени другови. Покушавам да будем добар и искрен са свима и да помогнем онима којима је помоћ
потребна. Желим да свима будем друг, јер другарство није само играње већ и помагање другарима у свему што можеш да учиниш за њих.
Увек ћу се радо сећати времена проведеног са њима и свих ствари које смо радили. Зато се увек са радошћу враћам у школу да
бих се играо са својим друговима.
Михајло Ђокановић IV-2

,,Ово сам ја“
Зовем се Лазар Павловић. Рођен сам 2001 године у Пожаревцу. Моју породицу чине: мама Јелена, тата Зоран, брат Петар и ја.
Средње сам висине, имам бео тен, црне очи и црну густу косу. Не волим да лажем и будем дволичан. Искрен сам и не волим да се
истичем. Поштујем све, нарочито старије особе као и чланове моје породице. Ценим школу, јер без школе нема образовања и будућности.
Нисам љубоморан на другарице и другове који имају бољу гардеробу од мене и када добијају боље оцене. Поред основне школе похађам и
нижу музичку школу. Имам много обавеза. Много волим мог брата и не дозвољавам да га неко малтретира. Уживам у вожњи бицикла са
друговима. Увек помогнем другу коме је потребна помоћ. Не волим да се тучем и свађам. Не волим да спремам собу и да чистим ципеле.
Често оставим књигу где јој није место и онда ми сви укућани помажу у тражењу. Имам кућног љубимца папагаја кога често заборавим
да нахраним.
Ово су моје особине, ово сам ја. Нисам савршен, али се трудим да будем све бољи.
Лазар Павловић VII2

Крв Живота
Неки људи
Крв су лили,
Само да би ми
У миру живели!
Они су устанке
Подизали само да
Би ми у миру
Живели!
Петар Павловић IV-Брежане

Теодора Ћирић III-2

Ти људи су
Велики хероји
Који су крв
Лили само да
Би ми у миру
Живели!
То су наши идеали
Који су нам светлост
Дали, који су нас подизали,
И крв лили, само да би ми
У миру живели!

Невена Миленковић V-3

Aнђела Павловић II-1

Лазар Живановић VI-1
Распуст је био занимљив
Летњи распуст ми је можда најзанимљивији део године. Вероватно због тога што немам много обавеза па самим тим имам више
времена за одмор и забаву.
Овај распуст ми је као и сваки други почео помало досадно. Првих двадесетак дана сам ишла на тренинге и углавном гледала
филмове или читала књиге код куће. Онда смо отишли на море. Били смо у Црној Гори, у месту које се зове Утјеха. Тати је на памет пало
ово место, јер је и сам некада летовао у том граду. Било је прелепо. Дугачка плажа и бистра вода. Током летовања смо такође обишли
Улцињ и Бар. Улцињ има огрмну песковиту плажу са одбојкашким теренима. Бар ми се свидео, јер има доста места за шетање и разгледање.
Када сам се вратила кући, ишла сам недељу дана код баке. Дивно сам се провела. Бака ми је сваки дан правила моја омиљена јела, шетала
сам и удисала мирис лета. Након повратка кући неко време сам углавном ишла са другарицама до града или да возимо ролере.Такође,
славили смо и татин рођендан. Позвали смо родбину и пријатеље, имали смо печење, роштиљ и гулаш који је мој тата пробао да направи.
Све би било добро да није падала киша. Последњих недељу дана распуста сам провела у Београду у школи информатике, након часова
сам се шетала и разгледала, углавном, продавнице пошто је ,,Делта Сити'' био веома близу.
Овај распуст ми је био веома занимљив и препун догађај. Надам се да ће сваки следећи бити сличан овоме.
Невена ВасилевскаVII-3
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Посматрала сам залазак сунца
Седим на обали мора и док ми таласи запљускују боса стопала, питам се, шта је то савршен тренутак? Да ли је то један од оних
осећаја када видиш неког ко ти је драг, или када чујеш лепу вест, или се једноставно цео универзум договори да на тренутак буде твој.
Полако одмиче дан... Док размишљам о свему лепом што ми се десило, поглед ми привуче залазеће сунце. Испред мене је
предиван призор. Море је непрегледно и не видим му границе, а сунце као да полако нестаје у њему. Нестала је она јарко жута боја и
свуда се шири црвено-наранџаста светлост. Плаво море је пошаренело, преламање таласа ми доноси неке нове боје, не знам да ли је
плава, љубичаста, црвена, наранџаста или је то нека непозната боја, чије име још није измишљено. Чујем звуке таласа који ме подсећају
на најлепшу музику. Можда то они плешу, док се сунчева светлост топи у њима и греје их својим зрацима. Море и небо се стапају у једно,
ако крај света постији онда је сигурно ту.
Чујем мамин глас, који ме дозива и прекида ми мисли, док одлазим ,окренем се да још једном видим онај диван призор, али га
више нема. Остављам таласе да наставе свој плес и схватам да сам управо доживела савршен тренутак, посматрајући залазак сунца.

У свету другарства

Радовановић Андреа VI-1

Од клупе до клупице,
Од школе до школице
Ми смо увек најбоље другарице.
Хвала ти за срећу, радост и смех.
Хвала ти за реч што се суза брише,
Јер такав пријатељ се не налази
више.
Виктор Војиновић II-3

Другарство је наше највредније на
свету.

Јована Првуловић III-Брежане

Марија Ђорђевић II-2
Умем да волим
У животу постоје разне врсте љубави. Љубав између мајке и детета, брата и сестре, детета и пса и по мени, тренутно најбитније
љубав изеђу пријатеља.
Не може се сасвим описати ни то осећење ни та појава. То је нешто што ме спуњава, даје најлепши осећај сигурности и ректо се
налази, то је пријатељтсво. Када погледам око себе и видим како други живе, ја за себе могу рећи да живим у окружењу пуном љубави.
Имам родитеље који ме воле и подржавају, све што раде и чине за мене то је из њихове несебичне љубави. Међутим као што сам већ рекла,
љубав између пријатеља је љубав која се ретко налази. Заиста имам среће у животу јер поред себе имам пријатеља који је увек био ту из
мене, у тренуцима среће и тренуцима туге. Наравно, и ја сам увек била ту за њега, када се смеје да се смејем са њим, када плаче ту сам да
га усрећим. Увек сам ту да му будем подршќа, неко сам ким ће без проблема моћи да разговара о било чему. Неко ко ће га увек саслушати,
ко ће бити уз њега и кад би му сви други окренули леђа. Такође то очекујем и од њега.
Љубав пружам свакоме ко то заслужује. Умем да волим и поштујем друге особе, али не волим када ме неко кога волим слаже и
на тај начин повреди.
Гордана Илић VIII-1

Милена Вујић VII-2

Невена Миловановић V-4

Јелена Голубовић VIII-3

,,Ово сам ја”
На први поглед људи обично помисле да сам сасвим обична, мирна и повучена…
Зовем се Ана. Имам тринаест година и идем у Основну школу,, Вук Караџић”. Имам сивкасто-плаве очи и тамноплаву равну
косу. Веома сам светле пути. Средње сам висине. Иако се трудим да будем разумна, више волим да се доказујем и терам инат. Некад
сам и превише тврдоглава. Моје понашање често иде из крајности у крајност... У једном тренутку сам насмејана, али већ у следећем
се намргодим, гледам у једну тачку и ћутим. Не дајем добре савете, али увек сам ту да помогнем колико год могу својим најбољим
другарицама. Понекад у тренутку беса кажем оно што не бих смела, па ми је после криво. Волела бих да сам више искрена, али се често не
усудјем да кажем оно што мислим плашећи се да не покварим односе са неким. Нисам свађалица, али поред свега овога неке особе ме не
воле. Умем да будем врло емотивна, али нисам заљубљене природе. Одлична сам ученица. Више ме занимају природне науке, а највише
волим биологију и астрономију. Што се ваннаставних активности тиче, већ 4 године тренирам одбојку. Такође, ишла сам на часове
балета и енглеског језика, а жеља ми је да научим да свирам клавир. За сада немам представу чиме ћу се бавити, али волела бих да то буде
нешто у вези са природним наукама или уметношћу.
Можда нисам ни близу савршенства, свесна сам свих својих мана, али свакоме могу поклонити исрен осмех и загрљај.
Ана Петровић VII-2
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Шта
трeба да једемо,
како и зашто
Родитељи би од малена требало да нас уче
о правилним навикама у исхрани, важности
одређених намирница и како уопште треба јести.
Правилне навике у исхрани значи шта треба да једемо,
како и зашто. Пре свега вода је неопходна за опстанак свих
живих бића, па и људи. Житарице су једна од најважнијих
намирница које треба да конзумирамо , а најпознатији производ
од житарица је хлеб. Од поврћа можемо да направимо салату коју
једемо уз ручак,а воће би свакодневно требало да узимамо као
ужину неколико часова после ручка.Млеко и млечни производи су
најбољи за оне најмлађе, који се тек развијају, јер у себи има пуно
калцијума који стимулише раст костију. Протеини, заступљени у
месу, неопходни су за правилан и здрав развој детета. А оно што
највише треба да избегавамо су слаткиши, газирани сокови и
алкохолна пића, јер се од њих најбрже кваре зуби,а и повећава се
ниво шећера у крви.Разноврсност намирница није једино важно у
правилним навикама исхране, већ је важно и како храну уносимо
у тело. Воће и поврће пре конзумирања морамо добро опрати.
Храну треба жвакањем уситнити,па је онда прогутати.
Према овоме, храните се здраво, не једите брзу храну и
никада немојте журити док једете. Здравље је највеће
богатство и треба га чувати од малих ногу.

Вељко Ракић VII-4
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ШТА ТРЕБА ДА ЈЕДЕМО, КАКО И ЗАШТО
Сваки се човек пре или касније нађе на једној важној животној раскрсници – пред нама су два пута, са различитим
ознакама. Један нам каже: „Здрава храна“, на другом стоји: „Нездрава храна“.
Најчешће се радије опредељујемо за намирнице пуне шећера, чоколаду, бомбоне... оно што нам прија, али нас и
убија. Занимљиво је то да је храна која нам се највише свиђа углавном нездрава. Након ручка често бирамо чоколаду уместо
јабуке, за вечеру палачинке са кремом уместо проје са блитвом и спанаћем. Баш због те непажње по питању исхране све је
више гојазности, дијабетеса и других болести.
Није добро да сами себе трујемо и стављамо на муке. Треба изградити мостове који би повезали ова два света и
побољшали нашу исхрану: сокове заменити водом, слаткише воћем, а додатке, какви су кечап и мајонез, разним салатама.
Док смо у развоју, исхрана је изузетно значајна, а ми то врло често заборављамо. Можда би на ово требало другачије гледати?
Као када ни из чега створимо најзанимљивију игру? Шта би се десило када бисмо од нездраве хране направили једну куглу
и бацили је да се откотрља и нестане, као грудва снега? Сигурно је да увек има много начина да се нешто поправи, али је
потребна свест о проблему и воља да се он реши.
Зато застаните на овој раскрсници и добро пазите који ћете пут одабрати: онај сладак и нездрав који ће имати
горак крај или здрав начин живота који ће вас истински усрећити.
Милош Бајкић VI-3

Здрава храна
Треба се здраво хранити
И зубе од бактерија бранити.
Воће и поврће сада је ту
Да нам пружи лепу судбину.
Слаткиши, бомбоне и сокови разни
Због њих смо болесни и гојазни.
Посластице разне врте се око нас,
Ал' воће је ту да нам пружи спас.
Треба стога увек имати у свести
Да воће и поврће ми морамо јести.
Милош Бајкић VI-3
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Свако од нас има пуно познаника,неке знамо од рођења, а неке упознајемо кроз
живот. Међу њима увек се издваја један, најбољи пријатељ.
Прави пријатељ је онај са којим си доживео много тога и коме све можеш рећи.
Тешко је наћи правог пријатељ. Многи ти могу окренути леђа када су ти најпотребнији.
Онај који остане уз тебе и у тешким тренуцима заслужује титулу правог пријатеља. Моја
најбоља пријатељица је Ксенија. Она је средње висине,браон косе и очију. Ксенија је веома
лепа и зрела за своје године.Упознале смо се прошле године на базену и наставиле да
се дружимо.Излазиле смо заједно у град и испред зграде. Временом смо се зближиле и
постале најбоље другарице. Она зна сваку моју тајну и увек је ту да ми помогне. Често
умемо да будемо несташне и упадамо у проблеме, али их заједно лако решавамо. Са њом
сам доживела много незаборавних авантура. Захваљујући њој упознала сам још доста добрих особа. Највише волим када је
срећна и добро расположена, али јој помажем и када је усамљена и тужна. Често одемо у парк и издвојимо се од осталих да
бисмо могле да се испричамо.Једном смо одлучиле да правимо мафине, али нисмо имале довољно смесе јер је Ксенија све
појела. Слатко смо се насмејале и одустале од те идеје.
Она чини мој живот лепшим и занимљивијим и ја обожавам да проводим време са њом.
Александра Митровић VII-1

МАЛИ ТЕСТ ПРИЈАТЕЉСТВА
Пријатељство је најтежа ствар на свету за објаснити. То није нешто што се учи у школи, али ако ниси научио шта је
смисао пријатељства, ниси ништа научио. Пријатељ је неко ко разуме твоју прошлост, верује у твоју будућност и прихвата
те данас онаквим какав јеси. Какав си пријатељ, открићеш ако искрено одговориш на следећа питања.
1. Умеш ли да чуваш тајну?
а) Понекад, зависи ко ми је повери.
б) Да, наравно.
в) Не сматрам то значајним.
2. Да ли си спреман/спремна да помогнеш пријатељу у невољи?
а) Да, ако затражи помоћ.
б) Наравно, само да му/јој буде боље.
в) Не, нека своје проблеме решава сам/а.
3. Да ли лако склапаш нова пријатељства?
а) Зависи од тога каква је та особа.
б) То ми не представља никакав проблем.
в) Не, веома сам стидљив/а.
4. Да ли посвећујеш довољно времена пријатељима?
а) Више породици, али и пријатељима.
б) Да, увек.
в) Само у школи.
5. Да ли оговараш своје пријатеље?
а) Понекад.
б) Не.
в) Наравно.

Нина Николић VII-1
А- Ти си просечан пријатељ. Потруди се мало више и пријатеља ће бити више.
Б- Ти си савршен пријатељ. Сви ти верују и сви те воле, само тако настави.
В- Потруди се док још будеш имао времена. Није тешко саслушати пријатеља и то никоме не рећи.
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Другарство
Имати пријатеља је нешто најлепше на свету и њега треба волети, ценити и најлепше чувати.
Да би постао добар друг, мораш научити да делиш и добре и лоше тренутке. Прави друг ће ти увек помоћи у
невољи.Другарица треба да чува тајне које јој поверим. Ја сам увек спремна да помогнем својим другарима.Мораш знати
ко ће ти бити добар друг, јер ако те оговара, тера да радиш ружне ствари и не мисли на тебе, немој бити тужан , то значи да
није прави пријатељ. Другарство се не купује, оно се стиче племенитошћу, добротом и лепим понашањем према другима.
Срећна сам што су моје другарице увек поред мене, али ме растужи када ме понекад оговарају или ме не питају да се играм
са њима, мада мислим да је за налажење правог пријатеља потребно стрпљење и време. Другара је пуно, али је правих
пријатеља мало. Права другарства почињу у раном детињству и трају читав живот. Волела бих да свако има другаре, као ја,
са којима прави разне несташлуке, слави рођендане, игра се на одморима. Другарство се чува, оно је вредније од злата.
Нико не може да зна када ће се родити право пријатељство. Као што се чаша пуни кап по кап тако се и пријатељство
гради кроз различите доживљаје. Једноставно, после одређеног времена неко ти толико прирасте за срце и можеш рећи:“Е,
то је мој друг!“
Тара Николић IV-3

,,Зашто, зашто”

Другарство

Испред мене два друга
мене обузима туга.
Зашто, зашто?

Другарство су два осмеха,
четири ока и два лица,
највеће су благо друг и другарица.

Миц по миц, дан по дан
схватих да седим сам
Зашто, зашто?

Свака је срећа када се подели већа
и свака тајна тајнија и свака радост
сјајнија.
Кликери на одмору и шале до школе
највећи су разлог зашто се другови воле.

Позовем друга и више
нема туга, и ја нисам сам
и мојој тузи дође крај
Зашто, зато.

Матија Милошевић IV-1

Лазар Живановић VI-1

Бајка о аждаји и принцези
Некада давно, у једном краљевству, живео је краљ Никола са својом супругом Јулијом и кћерком Маријом. Пошто
је принцеза била прелепа, сви су јој се дивили, осим љубоморне рођаке Симониде која је била веома ружна.
Једнога дана, љубоморна рођака, Симонида одвела је принцезу у шетњу. После дуже шетње предложила јој је да
сврате до једне њене другарице која је живела у колиби на крају шуме. Ту је уствари живела једна врачара, којој се Симонида
пожалила и пожелела да јој врачара баци чини на сестру. Принцеза је свратила не слутећи да јој се спрема зло... Након
испијеног чаја отишле су кући... У пола ноћи принцезу је пробудио страшан бол у стомаку. Хтела је да устане из кревета,
али јој је тело било теже него раније. Полако је устала, упалила је свећу и погледала се у огледалу. Уместо свог лика угледала
је аждају. Од страха је вриснула и побегла из дворца. Све то са прозора гледала је Симонида. Како би се начисто решила
прелепе принцезе, Симонида је отрчала у краљеве одаје и слагала краља како је аждаја отела принцезу Марију. Уплашен за
живот своје кћери краљ је брзо окупио најбоље стрелце и кренуо у потрагу.
Уморна од бежања, принцеза-аждаја застала је на крају шуме поред једног потока да се напије воде и одмори. Док је
пила воду једна стрела погодила ју је у стомак. Аждаја је пала испред краља Николе лицем окренутим ка води. Тада је краљ
у води видео лик своје кћери и схватио да није у питању аждаја. Заплакао је и повикао како би дао и три хиљаде дуката било
коме само да спаси кћер. То је све слушала врачара која је и направила чини. Било јој је жао када је видела какву је неправду
краљу и његовој породици учинила. Из своје колибе врачара је изнела бочицу којом је умила аждају, која се убрзо повратила
у принцезу. Краљ је пољубио своју кћер и повео је у дворац.
Краљ је врачару ипак наградио са три хиљаде дуката, љубоморну рођаку Симониду протерао је из краљевства, а
своју прелепу кћер удао је за најлепшег принца. Принцеза Марија и принц Филип живели су срећно до краја живота.
Лука Горчић V1
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ама.
''Супер! С
ви с у тап
шали!''

Играли мрави и слонови
фудбал. Пошто је закаснио,
један мрав задихан улете
на терен и упита судију:
“Који су моји?”

РОМАНТИЧНЕ ПОРУКЕ
И зато није чудо да не можемо
заспати кад смо заљубљени... Јер је
стварност тада лепша од снова!
Само је један лек за љубав:
Да волимо још више.
Нећу дозволити да те ноћас ико
уплаши у сну, бићу твој анђео чувар!
Моја крила биће ти уточиште, моје
лице јастук, а моје срце биће твоје.
Лаку ноћ, мило моје!

Љубав су многе сјајне ствари.
Љубав нас подиже тако да летимо
и увек завршимо управо тамо где
нас вуче заљубљено срце. Љубав је
све што нам је уопште потребно!

Рекли су ми да дан траје 24 сата, да
сат траје 60 минута, да минут траје
60 секунди - али ми нико није рекао
да секунда без тебе траје вечно...

Љубав је активна брига за живот и
развитак особе коју волимо.
(Еrich Fromm)

Лепо је знати да постојиш у мом
животу. Није битно ни колико,
ни од кад, а ни зашто. Лепо је
отворити очи и једноставно знати
да си близу.

Моје срце је краљевство, не
познајеш његове границе, а ипак си
ти његов краљ!

Језик љубави налази се у очима.
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Прва држава, која је дала право гласа
женама је Нови Зеланд . То се десило 1893. године.
Језик камелеона двоструко је дужи од
његовог тела.
Сматра се да је изреку ,, Крв није вода” сковао
немачки цар Вилијем II мислећи на сродство, односно
заједничко порекло Енглеза и Немаца, мада су ове две
земље раздвојене водом. Припадници њихових народа
требало би, по њиховом мишљењу, да стоје једни уз друге,
јер је од свих разлика јача заједничка крв.
У Мексику живи слатководни гњурац који, кад
напушта гнездо, носи своје младунце под крилима . Тако
поступају и мужијак и женка.
Када човјек дува на нос, брзина ваздуха који излази
под притиском достиже и 160 km /h.
Само 25 cm воде (од земље) довољно је да помера тешке
предмете, чак и аутомобиле.
Наше срце, у току једног дана, откуца око 100.800 пута.
Оно, кроз наше крвне судове, упумпа онолико крви колико би
испунило око 170 просечних када за купање.

… да је језик најјачи мишић у људском телу?
. . . да је на свету скоро 1,2 милијарде људи неухрањено, а исто толико има гојазних људи?
. . . да се топла вода смрзава брже од хладне воде?
. . . да је Венера једина планета која се ротира у смеру казаљке на сату?
. . . да кад се помножи 111.111.111 x 111.111.111 добије се 12.345.678.987.654.321?
. . . да просечан човек дневно изгуби двеста длака на глави?
. . . да је лубеница поврће, а парадајз воће?
. . . да се пустиња Сахара шири за један километар месечно?
. . . да Ескими имају преко петнаест речи за нашу реч „снег“?
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МИЛЕНКО
СТОЈКОВИЋ
ZNAMENITA LIЧNОСТ НАШЕГ ГРАДА

Mкомандант

иленко Стојковић, српски
и војвода
током Првог српског устанка
родио се у селу Кличевцу 1769.
године. Још као дечак учио је и
изучио терзијски занат (кројач
народног одела), вероватно у
оближњем манастиру Нимнику,
где се и описменио. Касније
је отворио модеран терзијски
дућан. Радња му је лепо
напредовала.
По
убиству
Хаџи
Мустафа паше, крајем 1801.
године, када су дахије почеле
са ликвидацијом знаменитих
Срба, Миленко се из Пожаревца
вратио у родни Кличевац, одакле
је створио мрежу завереника за
дизање Устанка. Вођа завереника
у источној Србији имао је своје
људе, спремне да поведу устанике
у прве бојеве. Тако је на дати знак
Момир из Лучице код Пожаревца
отпочео борбена дејства у крају од
Пожаревца узводно од Мораве,
нападајући Турке по селима. То
исто учинио је у горњој Млави
и Хомољу Миленков побратим
Петар Тодоровић Добрњац. Сам
Миленко повео је устанике од
родног Кличевца и равног Стига,
дижући цело Подунавље.

Због недостатка „војних
средстава“, конкретно топова,
Миленко се, 2. априла писмено
обратио команданту Влашкоилирске регименте у Белој Цркви
за помоћ у оружју, а половином
априла 1804. је писао лично
аустријском
цару
Францу.
Пожаревац је ослобођен 12. маја
1804. године, а одмах после тога
Миленко је био са својом војском
под Београдом.
Када је у лето 1804.
године, у време мисије Бећир
паше, донета одлука да се
погубе турске дахије (Аганлија,
Кучук Алија, Мула Јусуф и
Фочић Мехмед-ага), због чије је
окрутне владавине и дошло до
незадовољства у народу, Миленко
Стојковић је одређен од стране
српске и турске власти (од које
су се дахије одметнуле и владале
самозвано) да изврши пресуду.
Када су дахије ликвидиране и
њихове главе у Београд донете,
Миленко је постао неустрашиви
јунак, што је и у каснијим биткама
потврдио. Ниједну битку није
изгубио, ређао је само победе.
Када је освојио турско
утврђење у Раму, на обали Дунава,
Миленко је из харема команданта
града заробио неколико жена и
установио сопствени харем. Све
жене је превео у православну
веру. Туркиње из харема су га
послуживале и двориле. Често их
је водио са собом на путовања,
а када би стали да се одморе,
приносиле су му чибук и кафу.
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Када би се које заситио,
налазио јој је мужа међу својим
слугама или војницима и давао
јој мираз. Српским госпођама,
које нису могле имати порода,
поклањао је децу коју су неке од
жена довеле са собом у харем, а
није искључено да се међу њима
нашло и понеко дете којем је и
сам био отац.
После одбране Делиграда
1809. године, када је уместо
рањеног Карађорђа краће време
свим
устаничким
снагама
командовао Миленко Стојковић,
почела је и његова свађа са
Карађорђем око политичких
питања. Карађорђе је лишио
Стојковића команде устаничком
војском. Тако је дошло до
одвајања Миленка Стојковића и
Карађорђа Петровића.
Сукоб са Карађорђем био је
разлог да Миленко побегне
преко Дунава. Пре тога је
распустио харем, не дозволивши
ниједној од жена да је снађе
неизвесна судбина; свакој је
дао слободу и довољно новца
да сама изабере какав ће живот
водити. Сам Стојковић је отишао
у Русију, где је пензионисан у
чину пуковника. Према неким
писаним документима Вука
Караџића, Миленко Стојковић
је умро у једној варошици на
Криму на обали Црног мора
1831. године.

Handtalk
Н АУ Ч И

Ј Е З И К

З Н А К О В А

Слушамо ушима. Користимо се ушима како
бисмо научили пуно ствари сваки дан. Уши нам помажу
да чујемо, разумемо и разговарамо са другима. Уз помоћ
ушију слушамо музички ЦД или нам служе да чујемо
и разумемо омиљени цртани или играни филм или
преслушавамо говорне поруке на мобилном телефону.
Уво чине три дела: спољашње, средње и унутрашње.
Заједно са нервима шаљу сигнале мозгу. У мозгу се ти
сигнали претварају у звукове које разумемо и чујемо.
Нека деца не чују добро као друга. Она имају оштећен
слух. То значи да не чују добро тихе звукове. То је као кад
толико смањиш ТВ и ЦД плејер да их не можеш чути или
кад ти неко нешто говори, али без испуштања гласа.

Дворучна АЗБУКА

Једноручна АЗБУКА

Покушај са неколико речи или једноставних фраза
нпр. Волим те. Кажи те речи без испуштања гласа. Да би
деца са оштећеним слухом боље чула, они носе слушни
апарат. Апарат чини звукове гласнијим. Без њега се речи
тешко разумеју. Понекад ни слушни апарат не помаже
деци да чују. Како им можемо помоћи?
Можемо им помоћи тако да говоримо гласније и
спорије. Помаже и ако особа са оштећеним слухом може
видети наше лице. Тако она може прочитати речи са
наших усана.
Како још можемо помоћи?
Научи Handtalk или језик знакова. Многе особе
са оштећењем слуха користе покрете рукама тзв. гест да
би комуницирали са другима. Такав језик се назива језик
знакова. Једноставно је, одређени покрет руком замењује
одређени глас . Покушај да кажеш своје име на језику
знакова. Срећно!
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читаоц, гледаоц - читалац, гледалац
подкатегорија - поткатегорија

с обзиром - с обзиром на то
предчас, пречас - претчас

сво време - све време
Милицин - Миличин

изнешен - изнесен
;делење - одељење

журци - журки
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у вези тога - у вези са тим
спашен, спашена - спасен, спасена

требам да учим - треба да учим

