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Све учионице опремљене су 

рачунаром, као и  потребним 

дидактичким материјалом и 

украшене дечијим радовима и 

цвећем, у циљу постизања што 

пријатније и опуштеније атмосфере 

за рад. Сваки кабинет има потребна 

средства за успешан и ефикасан рад. 

Еколошки кутак има образовно-

васпитну намену, посебно за 

ученике-чланове биолошке и 

еколошке секције. 

Школска библиотека је савремена и 

прилагођена деци. Сваке године 

купује се око 200 књига како би 

ученици увек имали на располагању 

потребну школску лектиру. У 

школској библиотеци реализују се 

часови редовне и додатне наставе. 

На тај начин знатно се повећава 

квалитет наставе, јер се изводи 

помоћу рачунара (Интернета и 

образовних софтвера) и видео 

пројектора. 

Школски педагог и психолог су ту да 

им помогну, како око проблема при 

учењу, тако и око васпитних, 

моралних или социјалних недоумица 

и конфликтних ситуација. 

 

Од 1. септембра 2010. године у 

школи ће почети са радом 

продужени боравак за ученике 

нижих разреда (целодневни рад, 

помоћ учитеља, ручак и ужина, ТВ, 

играоница). 

 

  
 

 
  

 

Наша школа има своју 

стоматолошку ординациу. 

Амбуланта је у оквиру школе 

и на тај начин пружа 

могућност правовременог 

деловања доктора у 

изненадним критичним 

ситуацијама и олакшава 

лечење наших ученика. 

Безбедност наше деце је на високом нивоу. Капије су 

закључане, а у двориштима постоји видео-надзор. На 

главном улазу имамо видео надзор и дежурне 

ученике па је тиме спречен улазак нежељених лица. 

Задовољавајућа је сарадња са Министарством 

унутрашњих послова, чији службеници повремено 

обилазе нашу школу. На коловозу испред школе, код 

оба улаза, постављени су лежећи полицајци и 

раскрсница је добро осветљена, тако да ученици 

немају проблема при излазу из школе у вечерњим 

сатима. 

Ученици се хране у 

трпезарији у чијем склопу је 

кухиња, где се свакодневно 

спрема свежа ужина. 

Посебно се обраћа пажња на 

квалитет дечије исхране и 

поштују се сва правила 

потребне количине 

храњивих материја и 

намирница. 

 

Родитељи који ове године уписују своју децу у први разред треба да знају да чинимо све да испунимо све дечије 

потребе, жеље и интересовања, посвећујемо им максималну пажњу, пружамо им изузетно висок квалитет образовања 

и васпитања и, изнад свега, дечији осмех и њихова срећа нам је увек на првом месту. 

Учитељице које ове године примају први разред су спремне да, као и сваке године, дају свој максимум у раду и 

учине да прваци заволе школу. Ове учитељице су из године у годину са својим ученицима постизале велике успехе 

на разним такмичењима и познато је да је огроман проценат њихових ученика касније имао успех у средњој школи 

који је за похвалу, многи су уписали више школе и факултете и, изнад свега, данас су добри и успешни млади људи.  

 

У периоду од 2010. до 2014. године наша школа ће испунити следеће циљеве: 

 Побољшање квалитета васпитно-образовног рада и услова боравка ученика у школи изградњом новог 

мокрог чвора за ученике. 

 Побољшање васпитно-образовног рада перманентним стручним усавршавањем наставног кадра. 

 Побољшање безбедности и сигурности ученика у школи и увођењем видео-надзора у школи у Забели. 

 Побољшање угледа школе реализацијом промоције школских активности и унапређењем сарадње са 

родитељима и локалном заједницом. 

 Побољшати безбедност ученика отварањем пролаза између малог дворишта и објекта школе. 

 Побољшати услове рада и живота у школи за учитеље изградњом канцеларије у приземљу школе. 

 Подизање квалитета наставе опремањем школе новим наставним средствима. 

 Побољшање школске климе едукацијом свих интересних група у школи о културном и ненасилном 

понашању, толеранцији и последицама наркоманије. 

 

На сајту наше школе www.vukkaradzic.rs можете пронаћи све што ВАС занима: 

 новости, запослени,  ђаци, актуелности, постигнућа, контакт, фотогалерија, преузимања, линкови, школски 

календар, школски часопис, анкете..и још много тога! 

http://www.vukkaradzic.rs/
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31.03.2010 године, учитељица Јелена 

Лукић одржала је час првацима из 

предмета Свет око нас. 
 

Наставна тема: КУЛТУРА ЖИВОТ 

Наставна јединица: ЗАНИМАЊА 

ЉУДИ 

Тип часа: ОБРАДА 

  
 

25.03.2010 године, професор Марица 

Огњановић одржала је час у одељењу 

VII1 из предмета Биологија. 

 

Наставна тема: ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ 

ТЕЛА  

Наставна јединица: СИСТЕМ 

ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ  

Тип часа: УТВРЂИВАЊЕ 
  

 

Дана 15.03.2010 године, учитељица 

Јасмина Станисављевић одржала је 

час у одељењу IV3 из предмета 

Природа и друштво. 

  

Наставна тема: ПРОШЛОСТ- ОСВРТ 

УНАЗАД  

Наставна јединица: ЖИВОТ НАРОДА 

У ДОБА НЕМАЊИЋА  

Тип часа: УТВРЂИВАЊЕ   

 

У четвртак 18.03.2010 

године професор 

Слободан Јовановић 

одржао је огледни час у 

одељењу VII1из 

Математике.  
 

Наставна тема: КРУГ  

Наставна јединица:  

ОБИМ КРУГА,  

ДУЖИНА КРУЖНОГ 

ЛУКА, БРОЈ ПИ  

Тип часа: УТВРЂИВАЊЕ 

 

Дана 09. 03. 2010. године 

одржан је огледни час 

Професора Владана 

Видојевића из предмета 

"Техничко и информатичко 

образовање"  
 

Наставна тема: 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставна јединица: 

ИЗВОЂЕЊЕ ОПЕРАЦИЈА 

И ЗАЖТИТА НА РАДУ  

 

 

12.04.2010 године, професорка 

Јасмина Новаковић одржала је 

огледни час осмом разреду из 

Енглеског језика.  

 

Наставна тема: Здрава исхрана и 

физичка активност 

Наставна јединица: Fitness and health 

Тип часа: Вежбање  

  

 

22.04.2010. године, учитељица 

Јелена Смиљковић одржала је 

огледни час у комбинованом 

одељењу (први и трећи разред) у 

издвојеном одељењу у Брежану. 
 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Наставна јединица: Пролећно цвеће 

Тип часа: Вежбање 

  

 

http://www.vukkaradzic.rs/content/view/134/79/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/134/79/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/134/79/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/144/92/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/144/92/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/144/92/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/137/82/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/145/91/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/142/94/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/142/94/
http://www.vukkaradzic.rs/content/view/142/94/
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Поводом Васкршњих празника у нашој школи се 

одржала изложба слика и осликаних јаја. 

Изложбу су приредили ученици нижих разреда 

са својим учитељима. Потом је у просторијама 

Црвеног крста 31.03.2010. године одржана 

градска изложба ликовних радова и осликаних 

јаја на тему "Ускршње јаје-дечја радост". 

Учешће су узели и ученици наше школе Милош 

Бајкић, Теодора Марић, Давид Жужић, Лазар 

Маринковић, Петар Петковић, Ивана 

Ранђеловић. За најуспешније радове ученици су 

добили књиге и похвалнице.   
Прво место: 

Лазар Маринковић 

 

  
 

Друго место: 

Ивана Ранђеловић 

Треће место: 

Петар Петковић 

Најлепше осликана јаја: 

Теодора Марић, Милош Бајкић, Давид Жужић 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ове године подручна школа у Живици прославља 150 година постојања. 
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Пред нама је још једна ученица за коју можемо слободно рећи да је у свему међу најбољима. То је 

Вања Пауновић, ученица VI/3. 

 Здраво, Вања! Знамо да те интересују многе ствари, али ми смо овде да причамо о песмама које 

пишеш са пуно љубави. 

 Да ли се слажеш са тим ? 

Да, наравно! 

 Па да кренемо од почетка. 

Када си написала прву песму, односно када си схватила да су песме оно 

што те посебно привлачи? 

Прву песму, написала сам у другом разреду. 

 Које теме су ти посебно блиске и зашто? 

То је у првом реду природа, али и све оно што се дешава у мени и око 

мене. 

 Шта ти даје инспирацију за тако дивне песме које пишеш? 

То је љубав према свему ономе што људе чини срећним. 

 Колико си песама до сада написала и да ли их све чуваш и где? 

Написала сам око тридесет песама и чувам их у једеној укориченој 

свесци коју ја зовем ,,Моја песмарица“. 

 Да ли си негде већ објавила своје песме и где? 

Да, моје песме се објављују у „Вуковој ризници“, у листу „Реч народа“, а учествовала сам и на 

многим књижевним конкурсима где сам освајала и награде. 

 Знаш ли да се многима свиђају твоје песме? 

Да, знам! Због тога их често читам онима који ми дођу у госте. 

 И, шта ти кажу? 

Свиђају им се моје песме и често их, док им читам, понесу емоције. 

 Да ли ћеш наставити са писањем и размишљаш ли да објавиш и своју прву збирку песама? 

Наставићу, наравно... Прву збирку планирам да објавим нешто касније са својим најлепшим 

песмама. 

 Хвала ти на разговору и у име „Вукове ризнице“, желимо ти много успеха у писању песама. 

Хвала пуно... 
Чланови новинарске секције: 

Маријана Аврамовска и Милица Благојевић 
 

 

Радост пролећа 
 

 
Вања Пауновић 6-3 

Када дође пролеће 

И озелени цвеће, 

Са југа ласта долеће, 

 а среће никад веће. 

 

У нама тада буди, 

 радост и весеље, 

остварују се дечје, 

све могуће жеље. 

 

Док се љубав брзо шири, 

Док пролећу шарени лептири, 

Док се чује дечија граја, 

Овде је лепше, лепше од раја. 

 

Цвркут птица, 

Љубав се смеје, 

Зујање пчелица, 

Земља се греје. 

 

Лептир својим крилом шара 

Цвеће мирише, 

Поздравља те буба-мара, 

Нема туге више. 

 

Стигло је пролеће, 

Радост и весеље, 

Сунце смеши се, 

Почело је пролећно спремање. 

 

Трава зелени се, 

Дечији образи румене се, 

Осмех на свим лицима, 

Почела је забава. 

 

Стигло је пролеће, 

Радост и весеље, 

А среће никад веће, 

Почело је уживање. 

 

             Вања Пауновић 6/3 
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Душан Рајић 4-2 

 
Александра Митровић 

3-1 

Пролеће 

 

Кад се пчеле загњуре у крошње цветне  

и лептир у лету бубамара сретне, знај то је пролеће. 

Окупан сунцем, стигао је пролећни дан,  

најлепшим бојама улепшао наш крај. 

Пролеће је процветало, сунце с неба засјало,  

на ливади зеленој игра коло весело. 

Дошло је, дошло пролеће, ласте нам с југа долећу,  

сунчеви зраци блистају, шуме листају. 
 

Анђела Степановић 3-1 

 

 
Филип Јоксимовић 

2.р. Брежане 

Моја бата 

 

Још памтим један дан – мој десети рођендан, 

из болнице јави тата: - Добио си, Лазо, брата! 

Од среће сам збуњен стао, 

шта да радим нисам знао, 

није било краја срећи, то је поклон мој највећи. 

Он је моје мало луче, мало плаче, мало гуче, 

он је мени најмилији, а ја њему брат старији. 

Сад зубиће бата има, донео је срећу свима, 

изговара речи нове, мој се бата Милош зове. 

 

Лазар Стошић 4-4 
 

Игор Стевановић 3-3 

 

 

Стигло је пролеће 

 

Дошли нама лепи дани, пуни сунца, насмејани. 

Пролеће на прозор куца, прва ласта зацвркута. 

И ја постах веселија, озари се моје лице,  

кад сретох прву роду ко да каже: „Здраво, 

девојчице!“ 

Процветаше сви цветићи, пролетеше лептирићи. 

Сво дрвеће озелени... Пролеће је, благо мени! 

 

Анђела Животић 4.р. Дубравица  
Јелена Марјановић 4-4 

 
Јован Калем 4.р. Дубравица 

 

 
Јован Јовановић 4-2 

 
Катарина Станковић 

4-4 

Узалуд те волим 
 

Од тебе не могу да тражим да ме сањаш 

Иако то желим 

Од тебе не могу да тражим да ме волиш, 

Иако то желим. 

Од тебе само тражим да ми не дајеш лажне наде, 

Јер ја не умем љубав да делим. 

Зато се повуци и мене пусти, 

Иако те волим срцем целим. 

                       Наталија Лукић 7/5 
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Ксенија Конић 4.р. Дубравица 

 
Лазар Павловић 3.р. Брежане 

 
Душан Рајковић 3-3 

 

Десет мојих заповести 

 
     У животу се морају поштовати нека правила. Правила понашања, живљења, обичаја, одевања и живота 

уопште. Ако тога нема све би било у неком расулу и не би се знао неки ред. Као и што наши старији, који 

су читали Библију, кажу да постоје десет божијих заповести, и ја имам неки свој ред и својих десет 

заповести. 

     Код мене је прва и најважнија да не крадем, лажем и будем дволичан. Искреност је код мене на првом 

месту и то тражим апсолутно и од других. Друга и веома важна, је поштовати старије и родитеље. Можда 

они некада и нису у праву, али њихова је увек задња. Трећа, исто веома важна, треба ценити школу и 

образовање. Учити, учити и само учити. Без школе нема образовања, без образовања нема посла, а без 

посла нема пара. Моја четврта заповест је клонити се љубоморе према друговима и другарицама. 

Љубомора је ужасна ствар, која може посвађати и најрођеније људе. Пета је волети и поштовати сестру 

своју.  Рећи ће да је баш лепо што сам је ставио на пето место, али ипак важно је и да има своје место у 

мом животу. Шеста заповест веома важна и ништа мање значајна од других, је помагати мами у кући. Ред, 

рад и само дисциплина, што је рекао мој тата, јер џепарац је одмах већи, а мама је задовољнија.  Седма је, 

бити добар друг. То је у овим временима тешко, али морамо се трудити јер другарство је нешто што 

заувек траје. Осма моја заповест је користити обавезно интернет и фејсбук. Без тога нема комуницирања 

са читавим светом. Девета је клонити се свађа и туча јер то никоме није донело ништа добро. 

     За крај, десета заповест је порука свим мојим другарима. Будите кул. То значи волети друге, помагати 

другима, комуницирати са свима и бити кул у школи. 

Никола Киселовски   4.р. Брежане 

 

        Пролеће 
 

Цвеће цвета и шума мирише,  

тише децо, само тише...  

Осећам се ко у рају, пролеће је у мом крају. 

Трава зелени и ласте лете,  

ја сам пресрећно дете. 

Небо је плаво, сунце сија,  

пролеће ми страшно прија. 

Лишће расте и јоргован мирише,  

али некад падају кише. 

Ништа ми не смета, нека падају,  

јер пролећу се сви много радују. 
 

      Алекса Дробац 4-4 

 
Mihajlo Ilić 

 
Ivan Antić 4.r. Brežane 

 
 

 
Маја Станимировић 8-2 

 
Марија Дулић 4.р. Живица 

 
Милена Првуловић 6-5 
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      Моја ласта 
 

Када се прва појави дуга,  

моја се ласта врати са југа. 

Ласта на дрвету лепо певуцка,  

док јој дете на прозору куцка. 

Бака сеје, уз то и пева,  

док меда у шуми сањиво зева. 

Сва природа се буди, а уз њу и људи. 

Сви раде и сеју, а хладни снегови више не веју. 
 

   Ксенија Конић  4.р. Дубравица 
 

Јулијана Радовановић 

2.р. Батовац 

 
Кристијан Миливојевић 

7-1 

 

 
Александра Јоксимовић  

1.р. Брежане 

Нова година 
 

Нова година је празник за све. Свако јој се радује. 

Иако је хладно, тад нас љубав греје, 

љубав наших тата, наших мама, сека и бата, 

па се тада свако смеје. 

Кугле сијају са јелкиних грана, 

а ту испод јелке је поклон о коме свако дете сања. 

Да ли га је донео Деда Мраз или дека, 

ма то није битно, 

важно је да се Нова година са радошћу и нестрпљењем чека! 

Марија Дулић    4.р. Живица 

 

 
Душан Станојевић 6-1 

 
Душица терзић 4-2 

 
Елена Богдановић 2-3 

 

Сан 
 

Постоји човек седе косе, лице му умивају сеоске росе, тмурног 

погледа, уморног лица, ја сам његова бледа скица. 

Понекад дође, руку ми пружи, тај је стисак мало дужи. 

Нисам био сигуран шта је хтео,  

мени се чинило да ме је случајно срео. 

У сну га често дозивам себи, а он ми ипак стално бежи. 

Подигнем руку као да ме стид, кад отворим очи – ја видим зид. 

Милан Стојимировић 4-4 
 

Анђелија Миленковић 8-1 
 

 

 

 
Филип Антић 4-4 

 

 

 
Ивана Јеремић 5-2 

Зима 
 

Беле коке с неба падају, 

нашу траву у бели тепих претварају. 

Сваком крову беле шубаре стављају. 

Деца се радују 

и праве људска бића од снегића. 

Грудвама се гађају 

и те грудве лете даље од комете. 
 

Јована Миловановић  2.р. Живица 
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Мала а велика 
 

Сати, дани, месеци и године лете,  

ево стигох до десете. 

Узмем лутку да играм се,  

мама каже: Наталија, уозбиљи се! 

Мерка ме од главе до пете и виче: Ниси више дете! 

Ех, тешке су моје бриге, сви вичу: Лати се књиге! 

Прошло је време да глупости се праве, време је да се 

играчке забораве. 

Учитељица каже: Морате да се спремите за разред пети, 

тек је почео четврти, али време лети. 

Узех једног дана мамину шминку, обух њене штикле, 

скоцках се од главе до пете. 

Сви у глас повикаше: Наталија, још си дете! 

Није ми јасно шта дешава се, велика сам кад играм се, 

мала кад шминкам се, не разумем овај свет кад каже: 

Хвата је пубертет! 

Наталија Ђорђевић 4-4 

 
Ана Николић 1.р. Брежане 

 

 
Дијана Симоновић 3-3 

 

 
Ивана Милошевић 4-2 

 
Јелена Стојковић 1.р. Брежане 

 
Јована Перић 5-3 

 

 
Марко Продановић 4-1 

 
Ивана Здравковић 3-1 

Нова година 
 

Година нова празника је славља, 

радост дечије среће и здравља. 

Хиљаду жеља и безброј снова 

донеће нам година ова. 

Пахуља блих деци за срећу 

и дарова слатких пуну врећу. 

У мраку лампиони на јелци трепере, 

а испод ње дарови се шарене, шарене. 
 

Никола Боромиса  4.р. Живица 

 

И то је љубав 
 
          Једна од првих речи које смо чули је реч љубав. То је реч коју чујемо свакога дана пуно пута. Песници о 

љубави пишу најлепше и најтужније песме, музику праве због љубави. Сви причају о њој, па се често питам шта је 

све љубав? 

           Видим свуда око себе различите љубави, мале, велике, неузвраћене, тужхе. Сунце воли природу, биљке и 

животиње. Пошаље им топлоту и светлост у   пролеће. Природа му узврати жубором река,цвркутом птица и 

најлепшим бојама цвећа. Пар гугутки изнад моје терасе су направиле гнездо, чекају потомство, гугучу. И то је љубав. 

Љубав наше учитељице улива нам сигурност док смо у школи. Она то показује непрестано, док нас учи новом 

градиву и брине о нама као о својој деци. И то је љубав. Мој друг из разреда се заљубио у једну девојчицу из школе. 

Често је насмејaн, а још чешће плаче. И то је љубав. Много пре поласка у школу открила сам љуба према књизи. 

Заволела сам шарене сликовнице, а затим словарице уз помоћ којих сам савладала азбуку. Љубав између књига и 

мене се наставила, па сам прва знања о природним појавама, свемируи далеким земљама стекла из енциклопедија. 

Књиге су развиле у мени љубав према школи и новим сазнањима. Радујем се свакој књизи коју ми купе родитељи 

или поклоне другови и једва чекам да их читам. Често их позајмљујем другарицама па и код њих примећујем љубав 

према књизи. И то је љубав. 

           Постоји много љубави. Љубав према природи, љубав према брату, љубав према симпатији, љубав између 

другова и она најдубља, љубав између родитеља и деце. Љубав је свуда око нас и целог живота откривамо неку нову 

љубав. 
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Александра Јанковић 4/2 
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Анђела Животић  

4.р. Дубравица 

 
Алекса Качаревић 1.р. Брежане 

 

 
Катарина Ивковић  

3.р. Брежане 

 

   Бели чисти снег 
 

Једног младог дана, дању, не ноћу,  

људи сви скачу у белу хладноћу. 

Изашао сам напоље да видим свој брег. 

На њему је само снег. 

А ноћу људи иду кући,  

знајући да су уништили сву чистоћу. 

Када прође снег,  

све се врати у нормалу 

 – баре, улице, мој брег...  
 

      Никола Јанковић 4-4 

Другарство 

 

Моја другарица Александра и ја одрасле смо заједно. Она се родила 

месец дана пре мене и живи близу моје куће. Иако ме некад наљути, 

ипак је много волим. Када ми је брат био у болници, она је била пред 

мене. Спавале смо заједно, слушале музику и помало плакале за 

браћом. То је право другарство и мислим да ће оно дуго да траје. 

 

Ускршње јаје 

 

Сваког дана једно јаје мени  моја кока даје. 

Спремила сам сада два да украсим бојом ја. 

Даћи их јој мојој Ани да јој срећни буду Ускршњи дани. 

 

Наташа Киселовски   1.р. Брежане 

 

 
Марија Ђекић 5-2 

 
Милица Јевремовић 1.р. Драговац 

 
Невена Лукић 5-2 

 

Догађај који ћу памтити 
 
 Био је леп сунчани јесењи дан, а ја сам са нестрпљењем очекивала тренутак када ћу са разредом и 

учитељицом поћи на излет. Ходајући ка излетишту весело смо разговарали и једва чекали да стигнемо до етно парка 

``Тулба``. Успон је био висок и напоран, а ми смо као врапчићи стално запиткивали учитељицу јел има још пуно ? 

 Призор који смо ускоро угледали отерао је и најмањи бол у ногама и обрисао  и последњу кап зноја. Лишће 

на крошњама шумице весело је треперило као да је хтело да нам пожели добродошлицу. У срцу шумице налази се 

етно село које као да нас је вратило у неко прошло доба. Много сам желела да уђем у музеј али то је остала само 

неостварена жеља. И овога пута моје несташно детињство прекинуло је лепоту тог дана. Са друговима трчала сам по 

шумици и сама незнам како осетила сам јак бол на руци, да, тог тренутка камен је био на погрешном месту. Поглед 

ми је пао на мој прст, о не, опет исто, страх, а маме нема ту али ту је једно мило лице, једна нежна рука која мења 

мамину, да, то је рука моје учитељице Јасмине Станисављевић. Бол је био велики али рука учитељице која ме је 

мазила све је то ублажила. Чекала сам маму, убрзо је дошла по мене, била је забринута али и храбра као и увек. Било 

ми је тешко да оставим другове који су били поред мене. Отишле смо у диспанзер, а онда у болницу. Тада су сви 

страхови нестали, знала сам да идем код најбољег доктора Ненада Сретеновића. Имала сам осећај да је срећан што 

ме види али исто тако  и тужан због разлога који ме је ту довео. Знам да сам му обећала 24. априла да више никада 

нећу доћи због повреде, а ето сад сам прекршила дато обећање. Све је ово тешко и болно за мене, маму, учитељицу, 

другове и доктора, а ја свима кажем, све ће бити уреду кад сам у рукама мог белог облака, доктора Ненада 

Сретеновића. 

 Биће ово доживљај који ћу памтити целог живота и бићу захвална учитељици за њена миловања, доктору за 

његову хуманост, Игору, Алекси, Николи Првуловићу, Петру, Сањи, Оливери и Ивани што су прави другови и одмах 

су звали да ме питају како сам и дошли да ме обиђу. Хвала најбољој учитељици на посети, то ми је дало снагу да 

издржим. 

           Јелена Гвозденовић 4-2 
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Лирика и ти 
 

Свако слово, стих и строфа  

сваког трена, часа, дана,  

пишем, мислим и сањам о теби,  

дечку који има толико мана,  

а опет да те изгубим из главе не бих. 

Иако сам сигурна да нећеш  

ни погледати ове редове теби писане,  

јер знам да те не занимају песме,  

ја и даље пишем и пишем. 

И даље моје срце за тобом чезне. 

Дневник ми је добар пријатељ. 

Он мојом римом,  

мојим ставовима и мишљењима одише. 

За мене увек времена има  

и доста ми помаже. 

Када ме талас љубави потопи,  

ја пишем песме, цртам срца, лептириће. 

Не знам када ћеш да схватиш  

шта значи волети и бити заљубљено биће. 

Волим тебе, а волим и лирику,  

зато користим сваку прилику  

да на папир унесем твоје име  

у склопу љубавне песме. 

А, онда, нико одатле да те ишчупа не сме. 

А и ако се деси да твоје име на њему 

избледи,  

чувам те у срцу – а то много више вреди. 

Јелена Бајкић 7-5 

 
Милан Черне 3-1 

 

 
Милица Ђорђевић 1.р. 

Брежане 

 

 
Момир Антић 4-1 

 
Кристина Николић 4-3 

 
*  В Е Љ К О  * 

НАЈБОЉА МАСКА МАСКЕМБАЛА 

 

 

Пролеће се шећка по мом крају 
 

      После дуге и хладне зиме, пролеће је дошло у мој крај. Зима је била пуна снега, као права зимска 

чаролија. Али је пролеће ипак лепше годишње доба. 

      Када је пролеће дошло, са собом је донело топле сунчеве зраке и весели цвркут птица. Све је веселије 

и зеленије. Природа се пробудила из зимског сна и за собом довела све пролећне биљке и лепу музику 

животиња. Дани су углавном сунчани, али понекад тамни облак прекрије небо и онда пада киша. Али 

киша више није хладна као зимус, већ по песми птица знамо да ће пљусак кратко трајати.  Инсекти су 

одмах изашли из својих кућица, чим су први зраци помиловали земљу. Њихово зујање увесељава цео 

животињски свет. Први весници пролећа већ су процветали и улепшали ливаде својим цветовима. 

Љубичице својим мирисом привлаче сву децу да их беру. 

      Пролеће нас је извукло из куће и измамило напоље. Почели су топли дани. Све је озеленело. Природа 

је најлепша у пролеће. 

Душан Милић 3.р. Драговац 

 

 
Тијана Василевска 1-3 

 
Никола Димић 4-2 

 
Андрија Одерковић 6-2 
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Љубица Пршо 4-2 

 
Никола Малетић 

1.р. Драговац 

 
Михајло Михајловић 

1.р. Брежане 

 
Милан Стојимировић 

4-4 

 

Нека мржња гладује 
 

Овај свет је пун људи који се воле, али и оних који мрзе друге људе. Мржња уништава све пред собом. 

Због ње се ратује, па многа деца остају без родитеља и дома. Немају где да спавају и немају довољно 

хране и слаткиша. Свако дете је то жаслужило. Када би се сви волели, било би другачије. Љубав је 

најважнија на свету и она треба да влада светом. Тада би мржња гладовала заувек. 

Страхиња Митић 2-3 

 

 
Тамара Животић 3.р. 

 
Урош Јеремић 3.р. Батовац 

 
Андрија Јурошевић 5-1 

 

Љубав је закон 
 

Има много тема о којима бих много да пишем, али од свих тих тема, мени је најдража љубав. Сигурно је 

то због моје младости, која управо цвета и за њу је љубав оно што је за сваку биљку вода. Мирис цвеца 

или залазак сунца имају посебну чар ако се миришу или посматрају са неким ко ти много значи. Љубав 

уме да од нас направи „чудо“. Некад је она и болна и стално се надаш да ће ти се вратити неке лепе очи и 

избрисати тај бол као да није ни постојао. Лепо је живети за љубав, једино ми је жао што неки никад не 

пронађу праву љубав, а толико трагају за њом и толико је желе. Мислим да праву љубав треба чекати, јер 

ће сигурно доћи. Можда баш она нас пронађе. Знам да је један песник написао да је очекивање најлепше 

уживање. Ово је још једна прича о једној девојчици која је дочекала своју праву и прву љубав. И зато, 

главу горе, љубав је свуда око вас и сигурно ће доћи кад јој се најмање надаш. 

                                                          Милица Гавриловић 8-1 

 

 
Михајло Јевремовић 

3.р. Драговац 

 
Мирјана Марковић 

3.р. Брежане 

 
Никола Рибић 3-3 

 
Александар 

Момировић 4-2 
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Анђела Васовић 3.р. Живица 

 
Наталија Ђорђевић 4-4 

 
Невена Лукић 5-2 

 

Душа је велика као сиње море 
 

Често се тако загледам и читам. Не видим тада ништа испред себе, само празнину коју 

знам да треба да попуним и просто ме уплаши тај простoр. Куда одлазе све 

неизговорене истине? Да ли оне икада сазнају. Да ли то што заиста јесмо и осећамо, 

има бар мало везе са оним каквим се представљамо? Ко сам ја? Моје најтананије 

мисли, осећања, жеље, оно што бих желела да будем или искривљење пројекција моје 

личности у стварности, оно што бих желела да ме други људа виде? Вероватно се све 

три личности стапају у једну и ја сам заправо то што јесам-зрно песка у непрегледној 

пустињи живота које стално мења облик и прилагођава се ветру. Онда покушавам да 

се загледам још дубље у себе-у души. Повучем ручну и полако и безбрижно стижем 

до снова о који је покретач свега, који крије најскривеније место у души. Шта се ту 

крије? Чега све ту нема? Путовање кроз људску душу за мене је тако интересантно као 

и путовање кроз мене саму. Суштина и дубина душе вечито непознаница човечанства. 

Дати свој скромни допринос човечанства у том смислу је за мене велика част и велеке 

изазов. Сем тога, тако ћу лакше препознати себе-неће ме мучити ови страхови сумње 

боље ћу разумети људе око себе и сутрадан и своју децу. Борбу са другима можеш 

избећи, али борбу са самим собом?! То је већ нешто друго. Један део тебе ће изгубити, 

али који? Када у човеку победи добро, тада је свима јасно које су последице, али шта 

се дешава када у човеку победи лоше? Како то превазићи и усмерити у прави пут? 

Другарице ми често кажу да сам постојна као тврђава што има оптимизма и 

разумевања за све што ме окружује. Оне не знају да су и велике звезде често крхке и 

рањиве и да велике тврђаве махом имају и велика подземља. Људска душа је заправо 

табула, велика празнина на почетку, огледало панике наших родитеља од непознатог 

исчекивања, али и огромно богатство, јер је душа велика као сиње море када се 

испуни љубављу, надом и вером у себе. 

                                                                    Татјана Марковић 7-4 

 
Стефан Шљивић  

1.р. Брежане 

 

 
Душан Милосављевић 4-4 

                  

 
Алиса Стевић 1.р. 

Драговац 

 
Милорад Благојевић 4-4 

 
Вељко Стојковић 1.р. 

Брежане 

 
Стефан Анђелковић 4-4 

 

 
Анђела Здравковић 3.р. Живица 

 
Анита Стевић 6-5 

 
Милица Станојловић 4-1 
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Николија Маринковић 7-3 

 
Немања Вујасиновић 4-4 

 
Викторија Стојановић 1.р. Батовац 

 

 

Фудбал 
 

Фудбал, то је игра стара, 

створена за два другара. 

Мораш лопту имати, 

знати је поделити 

и поштено играти. 

 

Можеш мало жонглирати, 

али гол не смеш промашити. 

Можеш пречку погодити, 

ил стативу оборити. 

 

Фудбал, то је игра стара 

створена за више другара,  

на терену битка је права   

као да нема више другара. 

 

Ако у офсајду стално стојиш 

ти голове нећеш да бројиш 

трчи, трчи додај јако пази, 

пази пречку само тако. 

 

Буди пажљив према другу, 

то ти морам рећи  

јер ако, му направиш квргу  

ти црвени картон  

нећеш избећи. 
 

Андрија Миљковић 

4. разред   Батовац 

 

    Цвет 
 

Један цвет малени 

као слика шарени 

у пољу спава 

са сунцем разговара. 

 

Док се играм у башти 

ја га замишљам у машти 

док он са сунцем разговара 

у мом срцу се слика шара. 
 

              Милица Радисављевић  

4. разред   Батовац 

 

    То је то...                                                                                                                                                  
 

Целе зиме jа се богу молим 

да пролеће дође,  

jер га много воли. 

 

Када оно дође, а и зима прође,  

тада се лакше дише, 

па и ако крећу пролећне кише. 

 

Те пролећне кише пробуде све 

дрвеће, цвеће и лептире. 

Хеј, стиже нам цветно пролеће то, 

јер га много волим и то је то. 
 

    Ивана Ранђеловић IV-1 

 

 
Невена Стојиловић 4-1 

 

 
Оливера Станковић 5-1 

 

 
Стефан Тасић 3.р. Живица 

 

 
Мирјана Марјановић 

4-4 

 
Немања Ивановић 

3.р. Драговац 

 
Петар Михајловић 

3.р. Брежане 

 
Невена Стојићевић 

4-4 
 



 - 15 - 

 
Софија Милошевић 6-2 

 
Софија Шљивић 1.р. Брежане 

 
Тамара Костић 2.р. Живица 

 

Душа је велика као сиње море 
 

          Највећа љубав на свету је када си здрав, када у себи негујеш пуно љубави када си толерантан и широкогруд, када 

умеш да цениш људе. 

           Велико дело је када умете некога да саслушате, када помогнете старима у невољи, када инвалиду помогнете да 

пређе преко улице, када гладноме дате хлеба. 

            Људска душа је велика река, велики борац који може да се избори са свим биткама овога света не може нико да 

искаже колико је љубави наших предака текло, када су се борили да нам створе оно што данас имамо. Људска душа 

тежи ка великим идеалима. 

            Душа је велика цветна башта, испуњена срећом и љубављу ,,Ко чини добра дела, добро му се и враћа;;, јер људи 

су успешни само када се узајамно помажу. Душа је велики плави хоризонт који може да допре до најдубљих светских, 

животних остварења. 

           Људски ум све што може да замисли то и оствари. Ни у једном мору не може да стане толико љубави колико 

може у нашој души. Душа је једна велика ружа која својим мирисним латицама грли све. 

            Душа је једна магнетна сила која увек води према неком циљу. Све оно што је усађено у нашу душу, све оно што 

скривамо у својој души, и све оно што нам душу испуњава, не може да стане ни у највеће ни најдубље сиње море. 

                                                                 Марија Андрејић 8/4 

 

 
Гордана Илић 4-1 

 
Исидора Живковић 7-3 

 
Ивана Ранђеловић 4-1 

 

 
Јелена Јовановић 8-3 

 
Јован Стокић 3.р. Драговац 

 
Јована Чолић 5-1 

 

Љубичица             (Ивана Ракић  IV разред   Батовац) 

 
Наша љубичица  

зовемо је Мица, 
 

има леп полен  

за мене је створен. 
Опојан мирис она ствара, 

али је тако, тако мала. 
 

Има је у пољу, башти или трави, 

свуда се око мене плави. 
 

 

 

 
Јована Стојановић 4-1 

 
Катарина Илић 4-4 

 
Кристина Ступар 6-3 

 



 

 

 

 
Иван Стануцевић 3.р. 

Брежане 

 
Милица Чавлина 6-2 

 
Милица Ранђеловић 4-1 

 

 
Емилија Риђић 1-3 

 
Анђела Павловић 1.р. 

Брежане 

 
Катарина Манасијевић 
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