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Велику мудртост о језику изговорио је Стефан Немања лежећи на манастирској слами,са каменом под 
главом и иконом Мајке Божије поред главе, велики жупан је тад пред монасима своје задужбине рекао 

вероватно једну од најснажнијих порука која је о језику у овим крајевима икад формулисана: ”Чувајте, цедо 
моје мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли 

језик, земљу, душу?”
Не узимај туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси освојио, него си себе отуђио. Боље ти је 

изгубити најтежи и најтврђи град своје земље него најмању и најзнатнију реч свога језика.
 Земље и државе се не освајају само мачевима него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и 

покорио колико ти је речи покро и својих потурио…..
Два народа, мило моје, могу се бити и могу се мирити, два језика никада се помирити не могу. Два народа 

могу живети у највећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну 
измешају, они су као две војске у бици на живот и смрт. Док год се у тој бици чује један и други језик, борба 

је равноправна, кад почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпосле се чује само један. 
Битка је завршена. Нестао је један језик, нестао је један народ. Знај, чедо моје, да ти битка између језика не 
траје дан-два, као битка међу војскама, нити године-две, рат међу народима, него век или два, а то је за језик 
исто тако мала мера времена као за човека трен или два. Зато је, чедо моје, боље изгубити све битке и ратове 
него изгубити језик. После изгубљене битке и изгубљених ратова остаје народ. После изгубљеног језика нема 
народа…. Чедо моје мило, то је та зараза и погибија језика кад један по један човек почиње да се одриче свога 

језика и прихвати туђи, било што му је то воља, било да то мора ….
Језик је, чедо моје, тврђе од сваког бедема. Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај 

него гледај и слушај шта је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека 
дубоко зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо где одзвања наша реч, где се још глагоља и где се 

још, као стари златник обрће наша реч, чедо моје, да је то још наша држава без обзира ко у њој 
влада. Запамти, чедо моје, да свако освајање и отцепљење није толико опасно за народ колико је 

штетно за нараштаје. То може штетити само једном нараштају, а не народу. Народ је, чедо моје, 
трајији од нараштаја и од сваке државе. Кад - тад народ ће се сложити као вода чим пукну бране 

које га раздвајају. А језик, чедо моје, језик је та вода увек је иста са обе стране, које ће као тиха и 
моћна сила која брегове рони опет „спојити народ у једно отачество и једну државу“.

Четири године пре овог завештања Немања се на Сабору у Расу одрекао владарског трона и 
замонашио у својој задужбини у Студеници. Одлазећи са престола, рекао је да су се и у 

његовом случају испуниле речи Светога писма, да се неко у отаџбини не прима као пророк и 
да је због тога решио да напусти круг своје деце и својих познаника. Неколико година 

после његове смрти мошти су му пренете у Студеницу. Тај чин обавио је најмлађи син, 
Растко, да би на тај начин помирио браћу Вукана и 
Стефана, који су се закрвили око поделе власти.

Нико као Nемања
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Из „Заистинске српске бајке“ Гордане Влајић

Свети Сава 
27. јануар

Пре више од осам стотина година Србијом су владали добри краљ Стефан Немања и његова племенита 
жена Ана. Имали су синове Вукана и Стефана, али су силно желели свом народу да подаре и трећег 
краљевића.

Дан и ноћ молили су се Богу.

И добри Бог им је услишио молитве. Новорођени дечак доби име Растислав, да би растао славно. 
Растка су од малена сви волели. Био је љупко, бистро и добро дете.

Попут осталих сретних принчева, живео је у прекрасном дворцу у којем је једна огромна одаја 
била препуна најлепших играчака. Имао је звечку са бисерима, мач са дршком украшеном дијамантима, 
кликере од праве слоноваче... – све најскупоценије играчке које можете замислити. Али, уместо да се 
игра, Растко је сатима читао књиге, а уместо да се пентра по дрвећу и грицка зелене кајсије, милије му 
је било да јутра проводи у размишљању. Диви се мудрим и скромним људима, они који су богати знањем, 
а не златом. растко беше још голобради дечак када је одлучио: – Морам да сачувам свој народ. Морам 
да сазнам од чега се прави неуништиви бедем. Бедем којим ћу опасати целу моју Србију и који ни један 
злонамерник више неће моћи никаквом силом провалити.

Ето, зато је Растко поваздан књиге ишчитавао. Тражио је чаробну формулу из чију помоћ би 
неуништиви бедем изградио. 

Једног дана, принц Растко одлучи и керну на дуго путовање. Након много дана и ноћи, стиже на 
Свету Гору. Како угледа сву тамошњу лепоту, Растко збаци своју златом вежену принчеву одору и одену 
се у скромне монашке хаљине: – Одећа служи да топлотом, а не лажном лепотом себе прекријемо. Али да 
бих био монах није довољно да само тело обучемо, већ и душу.

И након неког периода тиховања и искушеништва на Светој Гори, током којег је морао доказати да 
завређује да постане монах, доби Растко ново име – Сава.

Обилазио је Сава мудраце по Светој Гори, запиткивао, ослушкивао, много тога научио, неизлечиво 
лечио, српски храм тамо сазидао, све своје принчевско благо разделио... али срце му је било потиштено 
што никако није сазнао тајну неуништивог бедема.

Једног дана срете неког старца који га упита шта је за народ најважније, да ли вера и Бог или 
краљ. Сава поразмисли па му овако одговори: – Јеси ли икада, старче, гледао орла како лети? Јеси. Како 
би он летео ако би му једно крило било јаче од другог? Летео би у круг, или само лево, или само десно, 
али напред никако не би могао. Само је онај народ срећан који овакве опасности избегне, па стекне и 
чува једнака крила.

У тај час, Сава се досети тајне.

Од љубави, вере и наде, ако их народ вазда у срцу носи, граде се најчвршћи чувари и зидине. И тако 
Сава одлучи да се врати у Србоју да са својима изида неуништиви бедем.

Драга ДЕЦО, нека вам је срећан Свети Сава, школска слава! 
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Свети сава – Школска слава
„Пречиста мати живота свих, која си понудила немражено 

милосрђе, умоли Сина свога и Бога мога створитеља, да ми 
пошаље Светлост своју и устину своју, да ме упућују, и уведу 

ме у Свету Гору Твоју, у насеља Твоја… да узор постанем 
отачаству моме и свима који га љубе.“

(Савина молитва)

Ниједна наша ранија државна творевина, пре Немањића, није оставила веће трагове 
у колективној свести народа управо зато што није изградила свој индентитет у култури. 

Немања је творац јединствене српске феудалне државе, коју ће његов син Стефан 
Првовенчани подићи на ранг краљевства (1217). Свети Сава, чије је световно име Растко 

Немањић (1175-1235), ће заједно са својим оцем Стефаном Немањом, у монаштву 
Симеоном, стварањем српских манастира: Ђурђеви ступови, Студеница, Жича, 

оснивањем српског манастира Хиландар (1198) на Светој Гори, припремити терен за 
утемељење аутокефалности српске православне цркве (1219). Његовим утицањем стасава 
и средњовековна српска медицина. Светом Сави као значајнику српске просвете, припада 
велика заслуга за развој школства, писмености у Срба, Први српски оригинални писац, 

Свеи Сава је „Житијем светог Симеона“ и „Службом Светом  Симеону“ подстакао 
књижевно стварање код нас. Његов је допринос велики у развоју зидног сликарства, јер 

су под његовим утицајем оснажили Жича, Студеница, Милешево. Савин дух се осећа 
и у другим уметностима средњег века – у архитектури, дрворезу, ткању и везовима. 

Убрзо после смрти, Сава је проглашен за светитеља, чије су мошти у Милешеви три и 
по века походили ходочасници. По наређењу турског везира Синан–паше, Савине мошти 

су 1594. године спаљене на Врачару. Упркост турском надању, светосавски култ се 
додатно учврстио. Предодређење, идеје Божије промисли о светом човеку оваплотила се 
у непресушни извор српске духовности, у светли стамен и храм српском православљу 

у коме емотивна топлина блаженства све мира обавија сваку душу. Кнез Михаило 
Обреновић је 13. јануара 1841. године, законом утврдио обавезу да школе сваке године, 

27.јануара славе великог Светог Саву као своју славу.

Редакција 

Маријана и Адила 56
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Новогодишње жеље наших првака
Моја жеља је да имам све петице, да ми мама роди бебу и да 
постанем одбојкашица

Тамара Пантић 13

Желим да добијем петице.
Желим да будем добра у школи.

Желим да добијем играчку.
Алекса Јеремић 13

 Ја бих желео за Нову годину да добијем играчку  трансформерс и 
да будем добар у школи.

Лука Јеремић 13

Желео бих да видим дебелог Деда Мраза. Највише се радујем 
што ћу добити пуно игрица да се играмо ја и моја сека.

Марко Петковић 13

Волео бих у Новој години да добијем играчку, да будем 
одличан ђак и да одем у Париз са мамом и видим 
Ајфелову кулу.

Ђорђе Дробњаковић 13

Као и свако дете, желела бих да добијем новогодишњи 
поклон. Надам се да ће ове године Деда Мраз да ми донесе 
бицикл са 6 брзина. Написаћу му писмо и оставити испод јелке, 
знам да ће га прочитати као што знам да је мој Деда Мраз моја 
мама.

Зајаца Оливера 13

Моја новогодишња жеља је да ми Деда Мраз у пакетићу донесе трансформерс. То 
је робот који се трансформише у ауто. Желим  да будем добар ђак, да имам пуно 
петица. Моја највећа жеља је да сва деца света буду срећна.

Радовић Лука 13

Моја жеља је да за новогодишње празнике будем на Златибору, са 
својом  породицом. Као и прошле Нове године волела бих да ме тата 
на санкама спушта са брда.

Ања Лукић 13

Моја жеља је да имам све петице, да ми мама роди бебу и да 
постанем одбојкашица

Желим да добијем петице.
Желим да будем добра у школи.

 Ја бих желео за Нову годину да добијем играчку  трансформерс и 

петица. Моја највећа жеља је да сва деца света буду срећна.
Радовић Лука 13

Моја жеља је да за новогодишње празнике будем на Златибору, са 
својом  породицом. Као и прошле Нове године волела бих да ме тата 

Ања Лукић 13

Желео бих да видим дебелог Деда Мраза. Највише се радујем 

Марко Петковић 13

поклон. Надам се да ће ове године Деда Мраз да ми донесе 
бицикл са 6 брзина. Написаћу му писмо и оставити испод јелке, 
знам да ће га прочитати као што знам да је мој Деда Мраз моја 
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Бадњи дан и Божић
Бадњи дан и Божић прослављују се у ноћи 6. и 7. јануара по старом јулијанском календару и 

представљају веома значајне празнике у српској православној религији и култури. Међутим, мало 
се зна да Божић има дугу традицију код старих Срба те да је црква потом присвојила овај празник 
и дала му нека своја објашњења.

Божић заправо представља задушнице, што се може видети из примера хране која се служи, 
пијукања деце и простирања сламе. Гозба која се прави намењена је за душе покојника.

Наши обичаји су доста повезани са обичајима осталих  народа индоеропске групе. Тако се, рецимо, 
по једах орах ставља у сваки угао куће. По народном веровању, орах представља везу између овог 
и подземног света, а орахово дрво је место где се вештице и подземни демони сакупљају. Неки 
сељаци остављају на тавану сапун, воду, чешаљ и орах да би „одобровољили“ демоне болести. На 
Божићној трпези могу се наћи  пасуљ, боб, мед и риба, од којих свака намирница представља храну 
за подземне душе.Такодје, по старим обичајима ракија се служи помешана с медом. Сва ова јела 
имају мртвачки карактер и стоје у вези са „доњим“ светом. Пошто се на бадњоданској вечери 
смеју и морају јести само извесна јела, јасно је да је она, уствари част мртвима, исто као што је 
то даца или помана част мртвима. Занимљива чињеница је да су се Срби опијали вином о Бозићу. 
То је повезано са различитим митовима где су разна бозанства али и владари који су престављали 
идоле  у народу, доносили важне одлуке уз опојно пиће.

Деца која пијучу и прате одраслог који просипа сламу по кући представљају душе које одлазе са 
овог света и виде птице или голуба.

Ово је само кратак преглед на Божић какав су славили Срби као народ а не хришћани. Данас, он 
се прославља као родјење Исуса Христа а сви делови Бадње вечери имају своја црквена објашњења.
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Занимљива страна света
Азија
Највиша зграда на свету налази се у Дубаиу („Бурдз Дубаји“) висока је 828 мета-

ра и има 160 спратова. У згради се налазе 57 лифтова и најбржи лифт на свету (64 
km/s), као и највиши базен, који се налази на 76 спрату.

У Авганистану на сваких 1 000 становника долазе по 2 аутомобила и не постоји 
железница.

Највише деце родила је једна Рускиња која је живела пре 200 година у 
Подмосковљу. Имала је 69 деце, 16 парова близанаца, 7 пута је родила тројке, а 
4 пута цетворке.

У Сингапуру је забрањен улаз са жваком. Сваком туристи је дозвољено само 
једно паковање жваке.

Европа
Највише острава у Европи има Нор-

вешка – 150 000.
У Венецији постоји 150 канала и 

400 мостова, а град се простире на 117 
острава. 

Најдужа железничка пруга је Транс-
ибирска желесничака која спаја 
Москву и Владивосток, дукачка је 
9 288 km.

У Британском парламенту има 650 
чланова а само 400 места. Они који 
дођу касније принуђени су да стоје.
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Америка
Амазон сваке секунде улије 116 000 литара воде у Атлански окејан и због толике 

количине воде, океан је сладак још 1 500 км од обале. 

Највећи базен на свету налази се у Чилеу, дугачак је 1 013 м, највећа дубина му 
је 35 м, његова изградња коштала две милијарде долара.

Ахавајски алфабет има нејмање слова, само 12 (5 самогласника и 7 сугласника).

Највећи путнички брод на свету је „Слобода мора“  служи за 
крстарење Карибима. Брод има 15 спратова, трговач-

ку улицу дугу 112 м, а може да прими 4 300 
путника. На броду се налази клизалиште, 

кошаркашки терен, базен на 2 000 ква-
дратних метра и позориште.

Аустралија

Најдужи одбрамбени зид на 
свету протеже се кроз јужни део 
Аустралије. Кроз њега је пуштена 
струја, а служи за одбрану стада ова-
ца од напада динга, дивљих паса.

Најјачи гејзир на свету налазио 
се на Новом Зеланду. Радио је само 
4 године, али је избацивао воду до 
висине од 457 метара, а једном је 
успео да камен тежине 70 кг изба-
ци до 400 метара висине.
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Добитници Дипломе „Вук Караџић“
генерација 2009/2010

Ђак генерације: 
Игор Чворовић

1 – Сања Петровић
2 – Марија јелуђић

3 – Исидора Мумин
4 – Дијана Ивановић
5 – Сања подунавац
6 – Сања Ромић
7 – Никола Секулић

8 – Сандра Бакушић
9 – Игор Чворовић
10 – Дејан Лукић
11 – Никола Радомировић

На конкурсу за најуспешније листове и часописе основних и 
средњих школа, објављене у школској 2009/2010. години, а који 
је објавио Друштво за српски 
језик и књижевност Србије, наш 
лист „Школско перо“ добило је 
трећу награду!

Ово је награда која мотивише 
и обавезује да будемо још бољи!

Председник Друштва, проф. др Бошко Сувајџић уручује награду 
главном и (не) одговорном уреднику, Влајку Тегелтији.
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 Poetski kutak 

Школско перо

Кад Школско перо дође 
Зима брзо прође.

Једва чекам да Перо 
На моја врата дође.

Када Перо дође 
Одмах га прочитам 

Ни школа није важна 
А ноћи ни да сањам.

Милош Симоновић 5-2

МОЈА ЗЕМЉА 
ЈЕ У МОМ СРЦУ

Где год да одем
Где год да се зађем,

Земљу као моју
Не могу да нађем.

Моја земља и њени градови
Одишу срећом пуном љубави,

Чистота и племенитост народа мога
Ношена је и вођена са вером у Бога.

Култура и обичаји земље моје
Најлепша су обележја која постоје,

Историска значења, манастири, цркве,
Чувају се у историји нације српске.
Природна богатства, реке и планине
Још лепшу од свих нашу земљу чине,

У њој има уточисте и мирну луку,
Која нам необично пружа мајчинску руку. 

 Бојана Стојановић 62

11

СИЛАН РИБОЛОВАЦ 

Ја сам чудо видео 
Како тата рибу лови 
И како је лепо моли.

Цео дан је дворио 
И са гране молио,

А она се смејала и репом му 
Махала да би га успавала 

И у воду оборила.

Тако га је окупала и у 
Блато заглавила,

Да би се играла и у води изгубила.

Душан Стојановић 55

Смех
Смех је хистар прави
Лак је и телу и души

Док смо живи и здрави    
Бол и пажњу лица да румени

Смех је срећа у лепоти света
Од смеха се и срце разлиста
Па још кад усница процвета

И радост у оку заблиста

Запевајмо људи веселог 
духа

Нек се смех до наба чује
Да не стане зебње и страха
Нек радост вечито царује

Бог нам надахнуће дарује

СЛАЂАНА ЖИВАНОВИЋ V-6

СмехСмех
Смех је хистар правиСмех је хистар прави
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МОЈА МАМА’

Моја мама се увек обрадује
Кад јој поклон дајем,и све тада 

цвета, све, док јој нешто
Не засмета.

Моја мама је срећна и лепа
Кад год јој уберем барем два цвета

Не воли вриске и свађе, или
Кад на поду ранчеве нађе

Али зато воли кад петице 
из школе донесем,

И кад своје ствари у собу однесем!

Тина Јаблановић 62

12

Шко
лско
 

      
   пе
ро

Јагода
 

 Кад додје месец мај 
 Зашарени се и наш крај,
 Јагодице црвене миле,

 У баштици су гнезда велика свиле.

 Целог лета радјају оне,
 Плодове слатке као бомбоне,

 Купају се у сјају сунца,
 Увек добију по неког младунца.

 Испод свог густог жбуница,
 И усправних живахних листића,

 Јагодица нестрпљиво чека спремна.
 Не спава. Ускоро бице убрана.

 
 Када додје хладна зима 
И јагоди као и свима, 

Преостаје да одспава зимски сан,
Као и медведић топли дан

Другарство
Другарство је реч

Која се лако изговара, а
Тешко ствара. Пуно је

времена и труда потребно
Да буде јако као дрво
Што из земље ниче.

Пуно је врлина и мана 
Које нас међусобно раздваја,

Али само искрено 
пријатељство

И пожртвованост 
Све то спаја.

Зато се труди да у 
Животу свом ма колико

Он био дуг крај тебе
И када је добро и када

Је зло буде један добар друг.

Исидора Николић 5-2

Школско перо
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Прави пријатељ 

У теби сам пронашла пријатеља
Правог друга, поред тебе не  
постоји бол, а камоли туга.
Твоја доброта до висина зрачи,
Кад сам у  твојој близини, 
мени много значи.

Свака твоја реч у срце гађа 
Једно дивно дете што се ретко рађа.
Захвална сам богу што
Те имам поред себе, чак и
Ову песму пишем за тебе.

Некад, кад ти суза низ 
Око кане, кад почну да
Ти души наносе ране.
Јави ми се кад ти лоше
Крене да покушам 
Учинити што си ти за 
мене.

Зорана Галијаш 5-2

Чудесни свет детињства
Деца стално говоре да је најлепши период

Живота управо детињство, а ми нестрпљиво 
Чекамо да одрастемо. Али, ипак, када размислим, 

Можда је и боље док си још дете.

Стојим у реду на каси. Људи око мене
Замишљени и нестрпљиви. Питам се шта је са тим

Људима. Зар није лепше да буду насмејани и весели
Као и деца. Посматрајући одрасле док се играмо

На улици одбојке, тениса, док возимо ролере они
Излазе из својих кућа гунђајући. Као да им смета 
Наше детињство смех, игра. Као да никада нису 

имали детињство. Детињство нам даје моћ да будемо
час принцеза на зрну грашка, час да полетимо у

нађемо се на Марсу.

Детињство је један чудесни свет и желим 
Да никада не одрастем и останем дете у души.

Вања Лечић 53
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Мој Бели Анђео 
Ногу пред  ногу, кроз траву пуну росе, рано у зору, кренула 

сам према хиподрому. Патике су ми биле скоро мокре, али ко 
за то мари кад те неко чека. Неко кога жарко желим да видим и 
додирнем.

То ми се дешава сваке суботе, тај осећај нестрпљења и 
усхићења. Поглед на  хиподром вуче ме као невидљива сила, јер 
ме тамо неко чека. Како се приближавам, осећам мирис и чујем 
рзање мог Белог Анђела. Од његове висине застаје ми дах. Бела 
грива лепрша на сваки његов покрет, не оставља ме равнодусном. 
Док је ногама копао по земљи, гледао ме је сањивим црним 
очима, као да ме моли да се попнем на седло и да заједно осетимо 
дашак ветра. Моје срце убрзано је лупало, док је анђео  чекао да 
се досегнем његове висине. Као сједињени кренули смо најпре 
лагано, а потом све брзе и брзе. Нисам ставила кацигу на главу 
јер сам желела да и моја коса лепрша на поветарцу као и грива 
мог анђела. Као да време лети, дружења никад доста. Осећам да 
ми навиру сузе јер се растајемо. Али, моје дружење није завршено 
кад и јахање. Останем поред њега још сат времена да мог анђела 
истимарим и очешљам. Из ранца извадим шаргарепу и коју коцку 
шећера и покријем га његовим покривачем. И поред велике 

жеље, не успевам да останем дуже покрај мог 
анђела. Једноставно, била сам опчињена 
његовом лепотом и снагом, али разочарана 

што морам да га оставим. 
Мазим га и шапућем му на 
уво да ме чека до следеће 

суботе.
Лена Далифоски 5-3

ИЗ ВАШЕГ У ШКОЛСКО ПЕРО
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Писмa Деда Мразу

Драги Деда Мразе,

Желала бих да ми донесеш за Нову годину неке лепе књиге 
јер много волим да их читам, а посебно енциклопедије јер 
волим да истражујем. Поготово волим књиге о природи 
јер волим биљке. Нисам љубитељ слаткиша па не требаш 

да ми их доносиш. Молила бих те да ми донесеш барем неку 
енциклопедију. Драги, Деда Мразе, пуно поздрава од Милице 
Кужет!!!

Милица Кужет 31

Драги Деда Мразе,
Драги Деда Мразе, надам се да си и ове године упрегнуо 
своје ирвасе и да ћеш нам донети поклоне. Деца су веома 
нестрпљива и једва чекају да им стигнеш. Људи, деца ките 
своје јелке и припремају ти велику добродошлицу. Нека деца 
планирају да остану будна до касно да би те видела како 
улазиш кроз оџак и носиш им поклоне. Сви се труде да 
ова Нова година буде боља него што је претходна. 

     Јован Тодоровић 31

Драги Деда Мразе,

Као и свако дете и ја се радујем Деда Мразу и Новој години. 
Радујем се чаролији коју дочек Нове године доноси и поклонима испод јекле који у мени 

буде велику радост и усхићење. Често те сањам, Деда Мразе, како у 
златним чезама стижеш до моје куће и доносиш поклоне 
за брата и мене. Мило лице и топао осмех који ти зраче 
када ми дајеш поклоне. У себи осетим велики облак 

среће док отварам поклоне. Ове године бих волела да 
ми донесеш BRATZ лутку. 

Милица Бајкић 31

Драги Деда Мразе,
Надам се да ћеш ме и ове године као и сваке изненадити лепим 
поклоном. Имам пуно жеља и мислим да сам заслужио да ми 
барем једну од тих испуниш. Највише  бих волео да то буде 
фудбал Лиге шампиона јер обожавам лопте. У нади да ћеш 
ми испунити жељу, унапред се захваљујем и нестрпљиво те 
очекујем.

Ален Јајаји 31

Желала бих да ми донесеш за Нову годину неке лепе књиге 

да ми их доносиш. Молила бих те да ми донесеш барем неку 
енциклопедију. Драги, Деда Мразе, пуно поздрава од Милице 
Кужет!!!

златним чезама стижеш до моје куће и доносиш поклоне 
за брата и мене. Мило лице и топао осмех који ти зраче 
када ми дајеш поклоне. У себи осетим велики облак 

среће док отварам поклоне. Ове године бих волела да 

Милица Бајкић 31
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ТРАЖИМ…
Сви ми некад тражимо, поклон, љубав, пријатељство … Сада смо у том 

раздобљу да тразимо искреног пријатеља и праву љубав.

Пријатеља треба да бирамо срцем. Битно је оно очима невидљиво. Љубав дође 
и прође, али прави пријатељ заувек остане негде у твоме срцу. Своју праву љубав 

препознаћеш на први поглед, осетиш неко узбуђење и знаш да је то љубав за цео 
живот, твој животни сапутник. Неки од нас траже и своју плаву звезду. Само треба зажмурити, 

размислити и плава звезда ће увек бити ту за тебе. Она је ту и када те оставе сви. Треба бити одан 
пријатељ, веран супруг и поштен човек. Од бога тражим да ми подари породицу, леп и лагодан 

живот, али наравно и ја морам да завршим школу и нађем посао. Понекад имамо неостварене жеље, 
али увек мораш бити задовољан са оним сто имаш.Наравно, увек може боље, па се треба потрудити 
да то оствариш.

Лука Чворовић VII-6

Чудесан свет детињства
Одрасли кажу да је нама деци лако. Довољно је само да  будемо добри, вредни, и послушни. 

Мислим да нема ничег лепшег него бити дете. Кад погледам кроз прозор своје собе видим улицу 
пуну деце. Већ сам у мислима са њима. Довољан је један сунчан дан цвркут птица и лет лептира 
на пољу. Деца знају да осете чаролију пролећног јутра и плавог неба. Не желим да брзо одрастем. 
Кад одрастем почињу проблеми и бриге. Видим како се одрасли из моје околине понашају. Све ређе се 
смеју и сале стално размишљају како да ураде ово или оно, шта их чека сутра. Зато ја хоћу што 
дуже уживам у чудесном свету детињства, да летим на ћилиуму снова са својим другарицама 
и да се за трен ока створим на најудаљенијим крајевима света. Јер, кад си дете, све то можеш. 
Само затворим очи и маштам о стварима које ме чине срећним, Понекад се осетим као Алиса у 
земљи Чуда. Замишљам тако, да могу да разговарам са птицама, лептирима, куцама и мацама. 
Осећам да имам моћ да живот учиним лепшим, и светлијим. Понекад пожелим, да као дете, 
могу да обојим све у розе или љубичасто, да свима, и одраслима и нама деци, буде 
лепше и боље. Моје детинство обојено је смехом и дружењем. Пре неколико дана, моја 
другарица и ја биле смо принцезе са бљештавим хаљинама, шетале смо по дворцу и 
гледале се у великим огледалима.Већ следецег тренутка, играле смо се у песку, 
док нам је плаво море запљускивало колена. Све то можемо, јер 
деца смо и детинство има ту чудесну моћ да нас доведе где 
год пожелимо. Кад ми одрасли причају о њиховим данима 
из детинства видим да се тога радо сећају и баш због тога 
ја желим да свој чудесан свет памтим заувек. Детинство има 
моћ да се за трен ока будеш на Марсу, а затим на пространој 
зеленој ливади, трчећи за шареним лептирима. Срећна сам што 
могу, да кад урадим домаћи задатак за сутра, истрчим напоље 
и трчим око воде, или  возим бицикл или играм ластиш. Могу 
да урадим шта год пожелим. Јер тако је то кад си дете.

Знам да детинство неприметно додје и неприметно 
оде. Оно што остаје као доказ на тај чудесан свет је сећање на 
безбрижно праведне дане. Срећна сам што ја још увек уживам 
у њему и сваки дан детинства обојићу дугиним бојама.

Ванеса Иљази 5/3
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Мој кућни љубимац

Било је пролеће. Играла сам се са сестром у дворишту. Док смо се играле, 
случајно сам угледала тату на капији, носио је нешто у рукама. Сестра и 
ја смо потрчале да видимо шта носи. Било је то чупаво штене. Нисам могла 

да верујем! Одувек сам желела да имам кућног љубимца. Сестра и ја смо га 
одмах узеле. Био је тако мали, очи су му сијале. Тужно је гледао. Знала сам да 

му фали мајка. Одлучила сам да се зове Меда. И моја сестра се сложила. 
Биле смо много срећне! Дани су били много лепи. Кад год сам 
долазила из школе, Меда би ми махао репом очекивајући да отворинм 
капију. Меда је био сувише велики да би био у кући. Мама је одлучила да 

направимо кућицу за Меду. Тако смо и  урадили. Била је то кућица скромна. Једног 
дана почело је невреме. Дувао је јак ветар и падала је киша, леденице су падале 

тако јако да ми се чинило да  ће стакло на прозору попуцати. Мама је била на 
послу. Сестра и  ја смо биле саме, страховале смо за Меду, али нисмо смеле 
да изађемо по њега. Када је мама дошла са посла, замолили смо да  иде по 

Меду. Она је отишла али се вратила без меде. Питале смо је зашто није 
довела Меду, мама је рекла да Меда изгледа није добро тресе се ко прут, 
није хтео да устане. Рекла сам сестри да нас две одемо по њега. Отишли смо 

по Меду. Био је јако тужан, тужно нас је гледао. Стварно му није било добро 
вероватно због хладноће. Сестра га је узела у крило увеле смо га у собу. 

Меда је тешко дисао, засапо је одмах. Мислиле смо да је добро. Биће му 
добро, али не. Меда се није будио до јутра. Брзо сам позвала сестру и 
рекла шта се дешава. Дозивале смо га, али ништа, Меда је био мртав! 
Заплакале само. Сестра ме некако смирила, било је и њој веома тешко 
али се суздржавала, вероватно због мене Сутрадан смо га сахраниле у 

оближњој шуми. Мама нам је обећала друго куче, лепше и боље. Нисам се 
обрадовала. Мени је Меда био најлепше куче. И увек ћу га се сећати, зато што 

је поклон од мог тате, али њега нема као ни Меде.

Станковић Цеца 53

Тр а ж и м…
Свако понекад трага за нечим. За правом љубављу, срећом, правим пријатељством.
Сви ми знамо колико је тешко пронаћи правог друга или праву љубав. Зато 

треба бити истрајан и неодустајати од портаге. Друга можемо наћи било где 
али питање је да ли је он заиста прави.

То можемо сазнати ако га тражимо срцем и ако верујемо у оно што 
желимо да пронађемо. Када про на ђе мо оно за чим смо толико дуго 
трагали, треба што више да се трудимо да остваримо контакт с њим, 
давањем комплимената или сугеста, остварењем једне нове везе. По-
трага за срећом је нешто сасвим друго. Потрага за срећом подраз- у -
мева тражење једног сасвим другог пута који ти помаже да во-
диш испуњен живот у коме се ти све бити по вољи. Али, потрага 
за срећом подразумева и жеље и животне циљеве због којх цеш 
једног дана захваљивати сам себи што ниси одустао од портаге. По-
трага за неким стварима може нам се касније исплатити јер оно што једном 
пронадјемо, као што је искрена љубав, не можемо никад да изгубимо или да заборавимо. Права љубав 
остаје за читав живот и не може се тако лако избрисати из срца. Јер када нађемо праву љубав њу чувамо 
и недамо је никоме. А ако неког волимо искрено и бринемо о његовим осећањима и његовим жељама тај 
неко ће увек бити крај нас да нас утеши и да нас орасположи чак и у најтежим ситуацијама. Снови нам 
се понекад могу остварити, али само ако тражимо оно што сањамо и оно о чему маштамо. Сви понекад 
маштамо о различитим стварима као нпр. да возимо добар ауто или да имамо најбољи телефон али то 
нису искрене жеље за којима треба трагати. Треба трагати за оним стварима који це нас усрећити. А то 
је породица која ће увек бити уз нас, посао, и добар живот.То су снови због којих вреди тажити. 

Трагање је све оно о чему сањамо и чему се надамо. Због тога треба тражити срцем јер ако тражимо 
срцем, можда ће нам се зеље и снови испунити.

Сања Србовски

Било је пролеће. Играла сам се са сестром у дворишту. Док смо се играле, 
случајно сам угледала тату на капији, носио је нешто у рукама. Сестра и 
ја смо потрчале да видимо шта носи. Било је то чупаво штене. Нисам могла 

да верујем! Одувек сам желела да имам кућног љубимца. Сестра и ја смо га 
одмах узеле. Био је тако мали, очи су му сијале. Тужно је гледао. Знала сам да 

му фали мајка. Одлучила сам да се зове Меда. И моја сестра се сложила. 
Биле смо много срећне! Дани су били много лепи. Кад год сам 
долазила из школе, Меда би ми махао репом очекивајући да отворинм 
капију. Меда је био сувише велики да би био у кући. Мама је одлучила да 

направимо кућицу за Меду. Тако смо и  урадили. Била је то кућица скромна. Једног 
дана почело је невреме. Дувао је јак ветар и падала је киша, леденице су падале 

тако јако да ми се чинило да  ће стакло на прозору попуцати. Мама је била на 
послу. Сестра и  ја смо биле саме, страховале смо за Меду, али нисмо смеле 
да изађемо по њега. Када је мама дошла са посла, замолили смо да  иде по 

Меду. Она је отишла али се вратила без меде. Питале смо је зашто није 
довела Меду, мама је рекла да Меда изгледа није добро тресе се ко прут, 
није хтео да устане. Рекла сам сестри да нас две одемо по њега. Отишли смо 

по Меду. Био је јако тужан, тужно нас је гледао. Стварно му није било добро 

Свако понекад трага за нечим. За правом љубављу, срећом, правим пријатељством.
Сви ми знамо колико је тешко пронаћи правог друга или праву љубав. Зато 

треба бити истрајан и неодустајати од портаге. Друга можемо наћи било где 

То можемо сазнати ако га тражимо срцем и ако верујемо у оно што 
желимо да пронађемо. Када про на ђе мо оно за чим смо толико дуго 
трагали, треба што више да се трудимо да остваримо контакт с њим, 
давањем комплимената или сугеста, остварењем једне нове везе. По-
трага за срећом је нешто сасвим друго. Потрага за срећом подраз- у -

једног дана захваљивати сам себи што ниси одустао од портаге. По-
трага за неким стварима може нам се касније исплатити јер оно што једном 
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Покушавам да заборавим
          Живот носи и лепе и ружне тренутке. Лепих тренутка се сви радо сећамо, оних 

ружних не. Покушавамо да их што пре заборавимо. Тако и у мом животу има и лепих и 
ружних тренутака. Као сасвим мала девојчица остала сам без деде. Тада сам имала три године, 
и нисам била баш сигурна шта то значи, али уз мамину причу све има лепшу страну. Мама ми 
је причала да ће деда увек бити са нама, да је отишао код беле виле на небо и да га она чува. 
Мој дека је много волео да  слика, а најлепше су му биле слике посвећене небу, мору, сунцу. 
Моја кућа је пуна његових слика и  увек, када их погледам, сетим се њега. Када  је небо црвено, 
када сунце објасја моју кућу, знам да то деда црта за мене  и  мог бату. Најлепше тренутке мог 
ранијег детинства провела сам са  мамом, татом, баком  и деком. У  најлепшем сећању остаће 
ми дани  проведени  са дедом. Обоје смо волели море, сунце, цвеће и зиму. Сваког пролећа 
деда би ме водио у његово селу да беремо мој и игумске јагоде. У зиму би се санкали на плавом 
најлону, а у лето би ми на тараси напунио мали базен у коме сам се са луткама купала цео дан. 
Деда би за то време седео поред мене, додавао ми лутке које ми испадну гледајући ме како се 
забављам. Сада сам се заљубио и схватио неке ствари мало боље брзо продје уз мамину причу 
о вили и помисао да деда не би био срећан да ме видим како тугујем.

У београдској галерији „Сингидунум“ 2. 
новембара 2010. године отворена је изложба 

скулптура нашег наставника и колеге, 
Љубомира Лацковића. Преносимо вам 

извод из текста који се налази на каталогу, а 
прочитан је на отварању изложбе.
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НАСТАВНИЦИ
НАСТАВНИК ЈЕ:
/заокружи тачан одговор/

1.  особа која шање ученика по новине и  
доручак у току часа

2.  особа на коју се ученици угледају

3.  особа од које се ученици плаше

4.  особа коју ученици оговарају

5.  особа с којом ученици проводе најлепше  
дане свог детињства

Наставници се могу поделити у две 
основне групе:
1.  Добро расположени

2.  Остали

1.  ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИ
Радосни, насмејани и стрпљиви 
наставници данас се могу пронаћи 
једино у стручној литератури под 
називом DODO* наставници.
Ако којим случајем пронађете 
који фосилни примерак DODO 
наставника, одмах нам јавите.

*  Птица са острва Маурицијус, коју су са лакоћом лове 
и људи и животиње. пошто се није бранила од својих 
непријатеља, они су је истребили, тј. избрисали као 
врсту са лица земље.
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БАЦА×

ЛУЗЕР1.  ОСТАЛИ
Остали наставници су се 
прилично запатили по школама. 
Разликујемо их:

према начину уласка на час,
 према начину испитивања и  
према понашању.

Наставник који још од врата 
баца дневник на катедру. Одмах 
после застрашујућег ТРАСка 
следе и застрашукућа питања:

Ко још нема оцену?
Ко није обрисао таблу?
Ко није урадио домаћи?
Ко је побегао са часа? и сл.

Овај тип наставника код 
ученика изазива велики страх  
и мале симпатије.

Увек улази погнут и смркнут, 
јер је управо изгубио: опкладу, 
партију шаха, новчаник са 
документима и платом, смисао 
живота...
Међутим, све своје губитке 
он брзо и лако надокнађује: 
ненајављеним испитивањем, 
контролним задацима или 
строгим казнама. Ако 
Лузер икада 
ишта 
добије, 
то могу 
бити 
само 
грип, 
батине или 
отказ.
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У×ЕНИЦИ

Ретко се виђа по школама. Његов 
мозак је 5 – 6 пута већи од мозга 
просечног ученика, 10 пута од 
мозга наставника и 17 пута од мозга 
Глупана. Основна каракетристика 
– ЗНА СВЕ. Омиљена књига му је 
енциклопедија у 12 томова.
Тешко се сналази на журкама, 
прославама и осталим јавним 
скуповима. Носи наочаре и кошуљу 
закопчану до грла. Омиљена 
узречица му је: То не знаш?!

Без обзира на то да ли зна одговор 
или не, овај тип ученика скаче на ноге, 
подиже руку у правцу наставнице 
и виче: „Наснце, наснце! Је лʹ могу 
ја?“ Делује радосно и полетно. За 
разлику од њега, остали ученици 
делују збуњено и уплашено. ВАЖНО 
уПОЗОРЕЊЕ: Збуњен и уплашен 
изглед неодољиво привлачи пажњу 
наставника. Зато, ако нећеш да 
одговараш, подигну руку пре него 
што наставница заврши своје питање.

28

ÏАÌЕТЊАÊÎВИЋ

НАСНЦЕ

заïаì
ти:

Што више дижеш руку и вичеш „Наснце! 

Наснце! Могу ја!“, мања је вероватноћа да 

ће те наставница питати.
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Најраспростањенији тип 
ученика. Јавља се у великом 
броју варијанти:
Доушник, Друкатор, Тастер, 
Њушкало, Гад, Потказивач... 
Тужибаба тужи по хоризонтали 
(ученике ученицима), 
по верикали (ученике 
наставницима) и по дијагонали 
(наставнике директору). Знак 
распознавања: велике уши и 
одличан слух. У стању је да 
чује чак на 60 метара даљине. 
поједини примерци су развили и 
способност читања са усана.

Неко ко се увија, ваља, муља 
слузи, грчи, пузи и гмиже пред 
наставником. Никада не заборавља 
8. март и разреднин рођендан. 
Једини се бави децом наставника 
на излетима и екскурзијама. Према 
начину учења спада у Бубалице. 
У сваком тренутку има спремну 
листу „лепих речи“ за особу од које 
очекује корист. Изазива гнушање 
код осталих ученика.

ТУЖИБАБА Шлихтара
или Увлакач
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У×ЕНИЦИ

Овај тип је у народу познат и као Алапача 
и Језичара. Не  признаје пословице 
„Испеци па реци“ и „Ћутање је злато“. 
Омиљено штиво му је „У цара Тројана 
козје уши“.
ПРЕПОРуЧуЈЕ СЕ ЗА:
вишечасовно причање телефоном, дрвеног 
адвоката, сплеткарење и оговарање.

Занимљив покрет руком који може значити:
А. „Страни филм, једна реч“
Б. „Пази! Ено иде професор!“

ћУТЉИВАЦ
БРБЉИВАЦ
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„Пази! Ено иде професор!“

Неретко и Стидљивац. За успостављање 
комуникације са овим типом ученика 
неопходан је ћутолошки речник.*
Препоручује се за играње пантомиме 
и за комеморативне скупове.

*ЋУТОЛОШКИ РЕЧНИК:
Климање главом – Хоћу.
Одмахивање главом – Нећу.
Црвенило на образима – Хвала.
Аха! – Свакоако! Свакако!
Мх! – Потпуно си у праву. И ја тако мислим!
Хм! – Причаш глупости! Не слажем се с 
тобом!
Ха! – Баш је смешно!
Ха! Ха! – Умирем од смеха!
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Школско звоно означава почетак и крај наставе, почетак и крај часа, 
почетак и крај малог одмора и почетак и крај великог одмора. Од свих 
функција најзначајнија му је она када звони за крај часа. Ево и зашто:

СПАСОЈЕ – ученик не зна одговор, па га звоно спасава
РАНКО –  ученик није стигао све да напише (препише) на писменом задатку
БуДИшА – ученик спава на часу, па га звоно пробуди
КАСНИшА – ученик жури негде после часа, а никако да звони
љуБИшА – следи сусрет са вољеном особом
БЛАГОЈЕ – звони за крај последњег часа у том дану
СуПЕР БЛАГОЈЕ –  звони за крај последњег часа на крају школске године

Сваки ученик се радује школском звону на карају часа, укључујући и 
Ђака Генерације. у ПОВЕРЕЊу: Наставници се радују највише, само 
што то не смеју да покажу.

Школско звоно
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