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Драги читаоци,

Ово је већ осамнаести сусрет 
ваше радозналости са нашим 

часописом, ,,Школским пером”. 
Ти сусрети били би учесталији 

да нам финансијски разлози 
не диктирају дружење. Тај 

сусрет уприличимо два пута 
годишње: за Светог Саву и, 

као и овог пута, за Дан школе. 
,,Перо” по ,,Перо”, па добисмо 

крила широког маха на 
којима летимо у висине ваше 
маште исписане стиховима и 
прозним радовима, разним 
досеткама и хумором. Ако 

имамо права на лажну 
скромност, желели бисмо да 

саопштимо да је наш лист 
анализиран и вреднован 

високим трећим местом у 
категорији основношколских 
часописа Републике Србије, 

а то признање дало нам је 
Друштво за српски језик 
Републике Србије. Треба 

ли нам веће признање? Да, 
можемо да будемо и на првом 
месту, зато дајмо све од себе  

да то и постигнемо.
Срећан нам Дан школе!

Редакција 
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СВИ НАШИ УСПЕСИ
 И ове школске године ученици наше школе остварили су запажене резултате, како на 
општинском, тако и на градском нивоу такмичења. По предметима они изгледају овако:

СРПСКИ ЈЕЗИК
ОПштИнСКИ нИвО
V разред

1. Маја Станковић, V5, прво место (Влајко Тегелтија) 
2. тамара Аврамовић, V5, друго место (Влајко Тегелтија)
3. Филип Ивановић, V5, треће место (Влајко Тегелтија)

VI разред
1. Ана Марија Илић, VI3, друго место (Влајко Тегелтија)
2. Богдан Гаврић, VI5, треће место (Ана Мариновић)

VIII разред
1. Андријана вучићевић, VIII4, друго место (Александра Латиновић)
2. Драгана Мариновић, VIII5, друго место (Биљана Голић)
3. Горана Петковић, VIII5, треће место (Биљана Голић)

ГРАДСКИ нИвО
1. Филип Ивановић, V5, треће место (Влајко Тегелтија)

ИСтОРИЈА
ОПштИнСКИ нИвО

1. Лена Далифоски, V3, треће место (Мирослав Петровић)

ГЕОГРАФИЈА
ОПштИнСКИ нИвО

1. Ивана Перић, VIII3, прво место (Јелена Јаковљевић)
2. Ђорђе Дабић, VIII6, прво место (Драгица Суботић)
3. Борис вељаноски, VIII5, друго место (Јелена Јаковљевић)
4. наташа Аврамовић, VIII1, друго место (Јелена Јаковљевић)
5. Јована Антић, VIII3, треће место (Јелена Јаковљевић)
6. Сања Ћурчија, VIII3, треће место (Јелена Јаковљевић)
7. теодора Обрадовић, VII2, треће место (Драгица Суботић)

ФИЗИКА
ОПштИнСКИ нИвО

1. Лука Јурановић, VI3, треће место (Драгана Михајловић)

МАтЕМАтИКА
ОПштИнСКИ нИвО
III разред

1. Милош Андрић, III5, прва награда (Јела Ромић)
2. Богдан вукојевић, III3, друга награда (Весна Илић)
3. Елена Павловић, III2, похвала (Весна Ђорђевић)

IV разред
1. николина вранковић, IV1, прва награда (Данијела Ракочевић)

V разред
1. Исидора николић, V2, трећа награда (Јелена Папић-Миленковић)
2. Лена Далифоски, V3, похвала (Јелена Папић-Миленковић)

VI разред
1. Јелена Радосављевић, VI2, прва награда (Мирослав Стошић)
2. Лука Јурановић, VI3, прва награда (Снежана Станковић)
3. Страхиња Перак, VI3, прва награда (Снежана Станковић)
4. Катарина Обрадовић, VI2, трећа награда (Мирослав Стошић)
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VII разред
1. теодора Обрадовић,  VII2, друга награда (Јелена Папић-Миленковић)

ГРАДСКИ нИвО
1. николина вранковић, IV1, прва награда (Данијела Ракочевић)

‘’МИСЛИшА’’ – тАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАтЕМАтИКЕ
1. Андрија Клокочинац, II разред, прва награда 
2. Исидора николић, V2, трећа награда

БИОЛОГИЈА
ОПштИнСКИ нИвО
VII разред

1. Марија Грујичић, VII6, треће место (Борка Вујасин)
2. Анђела Бошковић, VII2, треће место (Борка Вујасин)

VIII разред
1. Анђела Бошковић, VIII2, треће место (Борка Вујасин)
2. Кристина Филиповић, VIII4, треће место (Борка Вујасин)
3. Милена Јовановић, VIII6, треће место (Весна Стојић)

тЕХнИЧКО ОБРАЗОвАЊЕ
ОПштИнСКО тАКМИЧЕЊЕ

1. Бојан Лалић, VII6, друго место (Дражен Дупор)
2. вукашин вученовић, VIII1, треће место (Дражен Дупор)

ГРАДСКО тАКМИЧЕЊЕ
1. Бојан Лалић, VII6, друго место (Дражен Дупор)

ФИЗИЧКО вАСПИтАЊЕ
ОПштИнСКИ нИвО
Мали фудбал

– девојчице V-VI разред – прво место (Милица Божић, Мира Станојевић) 
– девојчице VII-VIII разред – треће место (Милица Божић, Мира Станојевић)
– дечаци VII-VIII разред – друго место (Милош Ивановић) 
– дечаци IV разред – друго место (Мојсије Дмитровић)

Атлетика
1. Бесник Ајра – друго место-скок у даљ (Мојсије Дмитровић)
2. Самира Јашари – треће место-на 30 метара (Мојсије Дмитровић)

Одбојка
– дечаци VII-VIII разред-друго место (Мојсије Дмитровић)

Рукомет
–  девојчице-треће место (Милица Божић, Мира Станојевић)

трка за срећније детињство
– Бесник Ајра – друго место

Манифестација ‘’Крв живот значи’’
– ОШ ‘’Илија Бирчанин’’ – прво место

Свим награђеним ученицима и 
њиховим наставницима честитамо!

На крају да кажемо да је и наш школски часопис „Школско 
перо’’ добио трећу награду на републичком нивоу. Награду 
додељује Друштво за српски језик и књижевност.

Свим награђеним ученицима и 
њиховим наставницима честитамо!

Свим награђеним ученицима и 
њиховим наставницима честитамо!

Свим награђеним ученицима и 

На крају да кажемо да је и наш школски часопис „Школско 
перо’’ добио трећу награду на републичком нивоу. Награду 
додељује Друштво за српски језик и књижевност.
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АНКЕТА О ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ
На наше пиање Ко је директор школе, добили смо од ученика првих разреда следеће одговоре:

I1
Директор воли да се шали. Директор је поштен човек. Он је страшан. 

Он је културан. Директор је главни управник Србије.
Јана Грујчић

Директор је добар. Директор је мршав. Директор је леп. 
Директор је велик. Директор је поштен.

Лазар Мирковић
Директор је главни у школи. Директор некад зна да буде шаљив, 

а некад зна да буде веома љут.
Јована Новаковић

Директор је добар према ђацима и учитељицама. Шеф школе. 
Директор нас гледа на великом одмору.

Марко Марковић
Директор је онај који контролише школу. Добар човек. 

Директор гледа да се нико не бије. Директор има пуне руке посла.
Лука Пјевчевић

Директор је главни у школи. Он говори учитељицама ако буду 
неке представе, да нека деца иду на рекреативну, или да буду 

такмичења из српског, из математике...
Сандра Петковић

Директор је дебели човек који кажњава децу и строг је према деци, 
само скрштених ногу седи и још је пуно смешан. 

Стефан Топаловић
Директор је поштен човек, главни ове школе „Илија Бирчанин“. 
Кад се неко бије он то исправи. Директор је мало дебели човек.

Уна Башић
Директор је главни ове школе. И поштен човек и добар. 

Директор је разуман. Директор је пун љубави.  
Биљана Арсовски

Директор је човек који управља школом и одређива ко ће имати 
дуже а ко краће часове. Директор је украс школе.

Теодора Васковић
Директор је ишао по књиге за децу. Директор учитељици доноси 

важне папире. Директор има своју канцеларију. 
Александра Петровић

Директор је добар према свим ђацима. 
Директор је главни ове школе.

Марија Гулић
Директор је добар према деци. Директор је према мени добар. 

Директор одржава школу. Директор је дебео.
 Марко Петковић

Директор је за мене поштен човек и паметан. Он је добар директор.
Саша Ђорђевић

Директор је за мене паметан. Он је добар човек и леп.
Он воли природу и Саву.

Милица Арсовски
Директор је добар човек. Некад је можда љут на неко 

дете што је урадио безобразно па га грди зато што је безобразан, али је мало дебео.
Урош Ђајић  

I3
Директор је онај чика који има већу плату од мог тате.

Лука Јеремић
Директор је човек који је у школи главни.

Оливера Зјача

Директор је добар према деци. Директор је према мени добар. 

Директор је за мене поштен човек и паметан. Он је добар директор.

Директор гледа да се нико не бије. Директор има пуне руке посла.

Директор је дебели човек који кажњава децу и строг је према деци, 

Кад се неко бије он то исправи. Директор је мало дебели човек.
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Директор је тата.
Никола Станковић

Директор је строг у школи.
Анђела Пантић

Директор је паметан и добар човек.
Тамара Стојићевић

Директор је старешина у школи.
Алекса Јеремић

Директор не воли да удараш, псујеш и шутираш другу децу.
Марко Петковић

Директор је најбољи човек.
Џемила Гаши

Директор је строг.
Јелена Томчић

Директор је човек који воли децу.
Лука Радовић

Директор је управник школе.
Ања Лукић

Директор је тата.
Валентина Демировски

Директор је власник школе.
Тамара Пантић

Директор је онај што не воли кад неко дете удари друго дете.
Марко Јевђић

I5
Директор је главни у школи и исправља грешке које деца погреше.

Наташа Поповић
Директор је добар човек. Главни у школи је директор.

Петар Бешевић
Директор је главни у школи. Директор исправља децу и 

разговара са њима о ружном понашању. 
Катарина Давидовић

Директор је газда школе.
Ана Полимац

Директор је власник школе.
Нина Петровић

Директор је газда школе.
Ивана Вујчић

Директор је учитељ.
Ивана Ковачевић

I6
Директор је шеф школе.

Урош Роган
Директор је добар. Он је шеф школе. 

Тамара Миливојевић
Директор је најбољи на свету.

Лазар Димитријевић
Директор је наставник. 

Аца Балош
Директор је добар и паметан.

Самира
Директор је добар, леп и пази на све нас.

Марко Вучијак
Директор је власник школе.

Емина Османи
Директор је главни у школи.

Дарко Бећировић

Директор је човек који воли децу.

Директор је управник школе.

Директор је човек који воли децу.

6

Директор је добар. Он је шеф школе. 

Директор је најбољи на свету.

Директор је добар и паметан.

Директор је добар, леп и пази на све нас.
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ПРИЧЕ ИЗ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ

Јесте ли икада размишљали о томе да, када би изврнули школску торбу, колико би различитих прича, односно ствари, 
из ње испало. Ево, ми то чинимо па да испричамо неколике, редом како су испадале.

Оловка

Као и све друге ствари и бића и ја имам своје име. То више дође као породично име. Има нас разних: обичних, 
мастиљавих, хемијских итд. И ја имам своје претке. То су биле оловке писаљке, давно у 16. Веку. Пре тога угљен и све друго 
што је могло остављати трагове. 

Ипак, оловке писаљке су се дуго задржале. Тада није било папира, писало се на пергаменту, посебно обрађеној 
животињској кожи. Ја сам тада била реткост и на великој цени.

Данас сам ја много другачија. Веома сам нежна јер имам графитно срце које се лако ломи, зато ме чувајте и нежно 
рукујте са мном.

Моје име надживело је у нађем језику све друге називе за сличне писаљке. Једноставно, моје је име оловка.
Оваква каква сам данас, са графитним срцем обложеним дрвеном облогом, настала сам 1812. Године у Америци. Ја 

служим за различите намене, данас имам преко пет стотина сестара, почев од оних којима пишу ђаци до оних којима се 
служе конструктори свемирских летелица, или оних којима хирурзи обележавају места за операцију.

Папир

Реч папир преузели смо од Грка. Веома давно, пре око 5000 година, стари Египжани су од биљке зване папирос 
правили танке листове који су им, након посебне обраде и сушења, служили за писање. По имену те биљке назвали су их 
папирусима.

Из Египта папирус је пренесен прво у Грчку, онда и у Рим, гдесе касније уместо 
њега почео употребљавати пергамент. Још пре Египжана, Кинези и Персијанци су 
правили различите листове за писање, често од печене глине.

Данас се папир за писање и штампање књига прави од дрвета, али и од 
крпа, сламе, па и стабљика кукуруза и кромпира.

Папир се назива још и хартија. И то је грчка реч.

Креда

Креда, наша обична школска креда, има необично порекло. 
Потиче са данашњег грчког острва Крита. Белу, крхку писаљку од 
кречњака ширили су војници приликом војних похода. Наша реч је 
преузета из латинског језика. Пишући данас по табли ето, да знамо, да та 
обична, бела, ломљива писаљка носи име једног великог острва, чувеног по 
својој стзарој уметности и писмености.

Око острва Крита, у водама Средоземног мора, одувек је било правих 
морских спужава. Још су први писари кредом запазили да се трагови те 
писаљке лако бришу прерађеном спужвом. Од тада су креда и спужва нераздвојни. И пријатељи и непријатељи.

Књига

Учени људи још нису утврдили поуздано како је и када настала та реч. Једни мисле да је она словенског порекла, 
други да је она дошла чак из Кине, трећи из Персије.

Некада су књиге изгледале као писма. У нашим народним песмама често се каже ‘’ситну књигу пише’’, које јунаци и 
великаши шаљу једни другима.

Данас нико више тако не говори. Зна се шта је писмо, а шта књига. 

Лектира

Шта је то домаћа лектира, сви већ сигурно знамо. Прочитали смо доста књига, па нам тај појам није непознат.
Али шта значи реч лектира, треба да знамо.
Лектира није наша реч. Потиче из латинског језика, од глагола који значи ‘’читати’’.
Лектира је, дакле, ‘’читање’’ или ‘’оно што се чита’’. По томе је домаћа лектира-’’оно што се чита код куће’’ и одређено 

је школским програмом. Остало је, рецимо, ‘’лична лектира’’, ‘’омиљена лектира’’ итд.
Лектор је реч која означава веома важног стручњака који води рачуна да књиге буду одштампане без правописних, 

стилских, граматичких и других грешака, дакле језички исправно. Тиме нас подучава да правилно говоримо и пишемо. 
Момир Вучинић, проф.

Из Египта папирус је пренесен прво у Грчку, онда и у Рим, гдесе касније уместо 
њега почео употребљавати пергамент. Још пре Египжана, Кинези и Персијанци су 

Данас се папир за писање и штампање књига прави од дрвета, али и од 

кречњака ширили су војници приликом војних похода. Наша реч је 
преузета из латинског језика. Пишући данас по табли ето, да знамо, да та 
обична, бела, ломљива писаљка носи име једног великог острва, чувеног по 

Око острва Крита, у водама Средоземног мора, одувек је било правих 
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КАКО ЈЕ НАСТАЛО СЛОВО А
Авион. Алат. Астал. Атмосфера. Атлантски океан. Апарат. Ар-

тичока. Абракадабра. Албукерки. Аван. Антилопа. Асиметрично. 
Анаконда. Анђео. Авантура. Авала. Аспарагус. Адвокат. Апартман.

Прво слово које научимо у школи. . Прво које успемо да пре-
познамо, прочитамо и напишемо. Прво слово азбуке и абецеде. 
Први самогласник. Слово А. 

Постојало је још у старом Египту, четири хиљаде година пре 
нове ере. Ако бисмо којим случајем закорачили у времеплов и на зиду неког старо-

египатског храма покушали да га пронађемо, било би то 
веома тешко. У то време слово А писано је хијероглифом 
у облику бивоље главе. Од тада је пропутовало Африку, 
Малу Азију, Грчку, Италију, било исписано много пута, 
разним рукописима и писаљкама. Збогтога се појављује 
у више облика, али веома сличних. Најстарији облик сло-
ва А који се и данас користи јесте грчко слово «алфа», 
са којим сте се вероватно срели у школи јер се словима 
грчког алфабета означавају углови. Ипак, данас у већини 
језика и писама изгледа онако како га ми знамо. Као пла-

нина са реком која протиче испод ње.

Ово слово може да означава много ствари. На пример, у музици означава шесту 
ноту Це-дур лествице, ноту ла. Означава и меру за површину, ар, која износи 100 
квадратних метара. Ово запамтите, требаће вам за укрштене речи. У физици, А оз-
начава ампер, јединицу за јачину електричне струје. У математици, захваљујући 
Еуклиду, тачка, права или дуж углавном се означавају прво словом а, затим б и 

тако редом. А је и међународна аутомобилска ознака Аустрије. Ас, кец 
или један у картама такође се означава словом А. Већина континената 
почиње и завршава се словом А. Морзеовом азбуком, А се пише као 
тач- ка и црта, односно један кратак и 

један дуг тон  за крај, постоји и 
једно правило лепог понашања 

у вези са овим словом. Ни-
када немојте рећи: «А?» 
него «Молим?» 

К. Јанковић
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или један у картама такође се означава словом А. Већина континената 
почиње и завршава се словом А. Морзеовом азбуком, А се пише као 
тач- ка и црта, односно један кратак и 

један дуг тон  за крај, постоји и 
једно правило лепог понашања 

решити лавиринт
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Најпопуларнија друштвена мрежа на интернету-Фејсбук (Facebook)-је сјајан начин да 
размењујеш информације са пријатељима, као и да стекнеш нова познанства, али крије у 
себи и опасности. Зато, строго поведи рачуна које податке остављаш на профилу и коме ћеш 
дозволити да их види јер може се десити да их неко злоупотреби. 

При регистрацији пажљиво одабери лозинку. Најбоље је да лозинка буде безлична, јер су 
смислене речи, поготово оне које ти лично значе, лакше за погађање. Чак и ако се одлучиш 
за коришћење неке смислене речи, никада није добро да се твоја лозинка састоји само од ње. 
Примера ради, уместо фудбал или луткица нека ти лозинка буде фудбал!916 или луткиЦа<375.

Кад отвараш профил на Фејсу, имаш могућност да изоставиш информације о полу и датуму 
рођења. Посебну пажњу обрати на одељак ‘’Контакт подаци’’. Никако не остављај своју кућну 
адресу и бројеве телефона свима на ‘’извол`те’’. Такву врсту трагова није 

пожељно остављати нигде на интернету. 
У обрасцу ‘’Сигурност налога’’ штиклирај опције 
‘’Browse Facebook on a secure connection (https) 

whenever possible’’ и ‘’When a new computer 
or mobile device logs into this account, send 

me an email’’. То ће ти омогућити безбедан 
сурф по Фејсбуку и обавештења када год 
неко приступи твом налогу са неког другог 
компјутера или мобилног телефона. У 
подешавањима ‘’Фејсбук огласи’’ налазе 
се опције везане за приказивање твоје 
слике и имена у огласима. Препоручујемо 

ти да налог подесиш тако да се твоје име не 
може користити за рекламирање производа 

и компанија јер је то злоупотреба твог лика 
и имена. Када дођеш до опције ‘’Приватност’’, 

саветујемо те да је подесиш тако да што 
мање људи може уопште да пронађе твој 

профил птретраживањем, а да само 
п р о в е р е н и пријатељи (чак не ни пријатељи пријатеља) 
могу да виде на твом профилу личне податке, фотографије, поруке, 
коментаре, листу твојих пријатеља...

Не прихватај свакога за пријатеља, не отварај поруке од 
непознатих људи и добро провери апликацију и игру пре но што је 
додаш на свој профил и почнеш да је користиш.

Више о заштити своје приватности сазнај на www.facebook.com/
privacy/explanation.php.
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мање људи може уопште да пронађе твој 
профил птретраживањем, а да само 

адресу и бројеве телефона свима на ‘’извол`те’’. Такву врсту трагова није 
пожељно остављати нигде на интернету. 

У обрасцу ‘’Сигурност налога’’ штиклирај опције 
‘’Browse Facebook on a secure connection (https) 

whenever possible’’ и ‘’When a new computer 
or mobile device logs into this account, send 

и компанија јер је то злоупотреба твог лика 
и имена. Када дођеш до опције ‘’Приватност’’, 

саветујемо те да је подесиш тако да што 
мање људи може уопште да пронађе твој 
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П О Л А  С Р Б И Ј Е  Н А  Ф Е Ј С Б У К У
Фејсбук је основан 2004. године у студентској соби универзитета Харвард. Његова 

вредност износи око 15 милијарди долара, а један од оснивача је Марк Цукерберг. Фејсбук 
има 642 милиона чланова, а према проценама, до 2012. године биће их око милијарду. 
Највише корисника има у САД (153 милиона), док је у Европи прва Велика Британија (више 
од 30 милиона).  

Наша земља је прва у региону, а 17. у Европи по броју корисника најпопуларније 
друштвене мреже. У Србији је отворено 2,7 милиона налога. У Хрватској има 1,37 милиона 
корисника Фејсбука, у Босни и Херцеговини милион, у Македонији 838 000, у Словенији 650 
000, а у Црној Гори 269 000 корисника.

Истраживања показују да Фејсбук у Србији више користе мушкарци (56%), а највише 
особе између 18 и 34 године старости (61%). Ипак, изненађује чињеница да је највећи тренд 
раста корисника у старосној групи преко 65 година. Један од главних разлога оволиког 
броја корисника у Србији лежи у чињеници да су 
Срби дружељубиви и срдачни, с обзиром да су 
кафане скоро нестале, Фејсбук је постао синоним за 
дружење. Психолози тврде да је ова помама настала 
из несвесне жеље за дружењем и присношћу, што је 
била одлика прошлог времена.

ЗАНИМЉИВОСТИ О ФЕЈСБУКУ

- свака 11-а особа на свету има профил на Фејсбуку
- 8 захтева за пријатељство добије сваки корисник у току 

једног месеца
- 25% послодаваца тврди да је одбило кандидата после 

провере његовог ФБ профила
- 27% корисника не обелодањује свој љубавни статус
- 42%  мушкараца и 63% жена који имају профил признају да су тражили своје бивше партнере путем ФБ
- 104 године има Лилијан Лов, најстарији корисник ФБ
- 130 пријатеља има просечан корисник
- 700 минута месечно просечан корисник проведе на ФБ
- на 76 језика и дијалеката је преведен ФБ
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ПОГЛЕД УПРАВЉА РАЧУНАРОМ

Заборавите на контролу рачунара додиривањем екрана или покретима-технологија за праћење 
очију ће вам једног дана омогућити да управљате погледом. Компанија Tobi technology приказала је на 
сајму CeBIT, који је одржан у Хановеру, прототип преносивог рачунара којим се управља погледом.

Према првим утисцима оних који су видели демонстрацију, управљање погледом функционисало 
је изванредно. Корисници су могли да контролишу отворене прозоре приказане у стилу корисничког 
интерфејса Exposeacute. Исти интерфејс, који се активира притиском на тастер или померањем миша, 
може се наћи код оперативног система  Mac OS X и служи за покретање умањеног приказа свих активних 
апликација.

На демонстрацији је приказано и како се отвара мени за активирање групе апликација, тако што се 
поглед усмери лево од екрана.

Демонстрирана је игра слична познатој Астероид, у којој је играч разбијао летеће стене погледом, 
чак и када су биле велике тек неколико пиксела. У саопштењу компаније Tobi technology истиче се да ће 
корисници такође моћи да увећавају мапу дужим гледањем у исту тачку, а екран ће моћи да се затамни 
када склоните поглед са њега.

У компанији се надају да ће управљање погледом постати природна допуна стандардним 
управљањима мишем и тастатуром, а не њихова комплетна замена. Иако све звучи невероватно, не 
треба очекивати да ће корисници у скорије време контролисати свој рачунар погледом. Компанија 
је произвела само 20 преносивих рачунара у сарадњи са компанијом Леново, а према објављеним 
извештајима, технологија неће бити комерцијално доступна бар још две године. 

За већу прецизност потребан је већи сензор, зато је рачунар коришћен за демонстрацију имао 
грбу са задње стране и пар центиметара широку сензорску траку испод екрана која се протезала целом 
његовом ширином. Иако могућност развоја технологије за управљање погледом делује прилично 
футуристички, замислите, можда ћете у будућности моћи да оцените текст који сте управо прочитали 
само једним трептајем ока.
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 Poetski kutak 
ПРОЛЕЋЕ

Пролеће као владар дође
и хладна зима прође.

Сви се радују,
цвркуту се надају.

Птице су долетеле
у прави час,

да тугу из срца истера
њихов чаробни глас.

Готов је зимски сан,
освануо је леп дан,

животиње су се пробудиле сада
и срећа у њима влада.

Цветић што у трави расте
на небу виде ласте

и мисли, пун среће,
„ово је пролеће“.

Матија Божовић, III1

ПЕСМА О ПРОЛЕЋУ

У природи се нешто догађа, 
свака травка поново се рађа, 

меда се из јазбине полако буди,
а жаба у бари почиње да гуди.

Хајте децо са свих страна,
Пролеће је сад пред вама.

Ласта нам се смеши с крова, 
а у шуми листа јова, 

шаренило на све стране,
дошло сунце, кити гране!

Бојана Миленковић IV1

ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ

Опет креће пролеће, 
ласта с југа долеће,

долеће и рода
са јужнога свода.

Мечка се буди
из зимског сна,
лепо је време 
и она то зна.

Иза моје зграде
трешња је процветала,
у башти ми миришу

ђурђевак и лала.

Нађа Милијанчевић, 41

ПРОЛЕЋЕ

Пролеће је стигло,
а као да није,

напољу је тмурно
и киша лије.

Ветар дува
на све стране,

а кишобран у торбу 
не може да стане.

Шешири и кишобрани
улицама плове,
а људи их

непрестано лове.

Одједном је сунце
кроз облаке прошло 
и јавило свима:

„Пролеће је дошло!“

Невена Станковић, 
Вања Лечић, V3

ПРОЛЕЋЕ

Пролеће је стигло,
цветићи цветају,
а весела дечица
радосно певају.
Сунце сјаји по 
зеленој трави,
ветрић лахори,
а мали мрави

сакривају се у трави.

Антон Џемаили, III
1
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МАМА
Чије те руке најбоље греју,

чије се усне најлепше смеју?
Чије те сузе највише боле,
чије те очи највише воле?

Ко те лечи кад те боли глава,
ставља у кревет кад ти се спава,

чарапе крпи и ручак спрема,
чаролију прави и кад је нема?

Увек је ту кад ти треба,
хвали и мази, диже до неба,

светло пали када је тама?
Та је особа, наравно, мама.

Милица Кужет, III
1

ШКОЛА

Кад у школу дођем
ведра сам јако,

па онда сабирам
и рачунам лако.

Волим школу,
волим знање, 
ал` сам увек 
за играње.

Једва чекам
нови дан

да пођем у школу,
у мој сан.

Милица Бајкић, III1

ОН И ОНА

У једном малом граду
на зиду старе школе

великим словима пише:
„Он и она се воле...“

У том истом граду
на великој каменој плочи

он је давно написао:
‹›Најлепше су њене очи...››

Ал` им љубав беше кратка,
умрли су обоје,

а за све је била крива њена мајка.
Они су нашли срећу у једној

великој плавој чаробној реци...

Наталија Ћурчић, V3

МОЈА ШКОЛА

Има једна школа
најбоља у крају,

ту школу ми волимо 
и то сви знају.

У ту школу идемо
и учимо свашта,

тако нам се развија
наша машта.

Знање нам је веће
из дана у дан,

па ће нам помоћи
да остваримо сан.

Уз машту и знање
постајемо људи,

зато се захвалимо школи
што нам знање нуди.

Катарина Ћурчић, III1

СНЕКЕ ПТИЦЕ НИКАД НЕ ПОЛЕТЕ

Седи девојчица на врху планине,
Крај старог трема

И гледа како се
Олуја велика спрема, 
размишља о животу, 

тако притајена, у самоћи, 
као да јој нико 
на овом свету

не може помоћи, 
пљусак већ

увелико лије,
довољно јако

да њене сузе прикрије,
можда је девојчици
само био лош дан,
а можда јој се неће 

остварити животни сан,
пролазе секунде,
минути, сати,

хоће ли овај 
грозан пљусак стати,

или ће лити
и тугу с њеног лица спрати,

да може као птица
к` небу да одлети

и свих лепих момената
она да се сети.

Исидора Вулетић, VII2

не може помоћи, не може помоћи, 

да њене сузе прикрије,да њене сузе прикрије,
можда је девојчициможда је девојчици
само био лош дан,само био лош дан,
а можда јој се неће а можда јој се неће 

остварити животни сан,остварити животни сан,
пролазе секунде,пролазе секунде,
минути, сати,минути, сати,
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ЗВЕЗДА

Свако нађе своју звезду,
а ја сам нашао црвену.

Кад звезда падне
одмах све сване 

кад је ја видим
одмах ми срце стане.

Био сам срећан,
а звезда чежне,
чека да јој неко 

донесе среће.

Срећу јој ја донесем,
а она ће мени,

даћу Партизану
голова десет.

 Милош Симоновић V2
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УСКРС

Време је празника,
радујте се сви,

Ускрс нам стиже,
то мора да се прослави.

Хришћанство цело
весели се тада,
Ускрс је празник
највећи до сада.

Куће су пуне 
весеља и смеха,

сви га много воле,
од детета до човека.

Фарбају се јаја,
праве се колачи,

трпезе се пуне,
срећа домом зрачи.

Прво јаје црвено
чувар је дома нашег,

штити нас, по предању, 
од свега злог и лошег.

Бојана Стојановић, VI
2
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МОЈА ДОМОВИНА

Србија је лепа
домовина моја,
лепотом и срећом
храни чеда своја.

Брдовита и равна,
зелена и вита,

увек мојој Србији
свако радо хита.

Блистава и нежна
Србија је моја,

као мама брижна
храни чеда своја.

Маша Родић, 31
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МАМА
Мама, мада сам као мрва мала у овом 

великом свету, ја знам да је моја љубав 
према теби велика као васиона. Ја знам 

да знаш, али хоћу да те подсетим да имам 
најбољу маму на свету!

Нисам тражила да се родим,
зато ме чувај, мази и пази...

Пољуби ме и кад будеш хтела 
да одеш негде далеко... 

јер немаш више снаге да се бориш 
са свим бригама и недаћама. 
Нађи начин да издржиш све, 

док ја растем и станем на чврсто тло, 
јер ћу и ја чувати тебе кад одрастем. 
Држи ме чврсто за руке, јер ми 

твог присуства и нежности никада
неће бити доста... 

Путуј са мном и кроз приче из бајки, 
ал` ме учи да препознам добро од зла. 
Немој ми купити све, јер нећу имати 

неостварених жеља и 
ни за шта се нећу борити. 

Пусти ме да научим како треба 
нешто и да заслужим... 

Лена Далифоски, V
3

УНИФОРМА МОЈА ПЛАВА

Униформа моја плава,
од свог тог посла

не зна где му је глава,
кад год бих га видела, 

аутограм бих му тражила, 
као да је личност позната,

он је полицајац био, 
ал` за то није марио,
он се са мном шалио,

униформу моју плаву,
волела сам ја,

док униформа моја плава
није нестала...

Исидора Вулетић, VII
2
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ШАЉЕМ ЗНАК СА НЕБА

Свуда по свету је хаос,
свуда силовања, крађе и пљачке,

и свуда лете
полицијске значке,

свуда су се, у трговини,
дигле јако цене,

има много различитих ћуди,
наиђеш на много

дрских људи,
у овом се свету
зачас полуди,
ја сад шаљем
знак са неба,

то променити 
одмах треба,

ухапсите лоше људе,
да бар мало слоге
у овом свету буде,

да се спусте
високе цене,
да буде нечег

и за сиромашне
мушкарце и жене,
да у целом свету

мир завлада,
да не морамо

да бринемо сада,  
зато шаљем знак са неба...

Исидора Вулетић, VII2

Школско пероДЕЦИ ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ

Детињство јако брзо прође,
Старији период полако дође,

Дани пролазе,
Године одлазе,

Људи мењају ћуди,
Данас се зачас полуди,
Али децо, не марите,

Ви јако споро старите,
Пред вама је живот нови,
Ту су ваше жеље и снови,

Има деце којој је горе него вама,
Јер по целом свету

Понегде влада тама,
Зато поред свих проблема

Ви осмех на лице,
А у школи само чисте петице,

Немојте да вам у жалости
Прође овај век,
Јер је за тугу

Смех најбољи лек,
Живот без среће

Па то живот није, јер се негде,
У близини,

Љубав тихо крије...

Исидора Вулетић, VII
2
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ВРШЊАЧКИ ТИМ
Наша школа се придружила пројекту „Школа без насиља“. У оквиру овог пројекта основан је 

вршњачки тим, група ученика која се кроз игру и смех супротставља насиљу.
Потрудићемо се заједничким снагама да смањимо насиље у нашој 

школи.
Насиље не престаје само.
Суштина вршњачког тима је да заједно са осталим ученицима 

смањимо насиље. Како би то успели вршњачки тим ће поставити 
пунктове који ће скренути ученицима пажњу како да препознају 
насиље и успешно га спрече. Чланови вршњачког тима су 
дружељубива, креативна, стрпљива и ненасилна деца које су 
другари изабрали. Кроз сваку радионицу ученици схватају шта је у 
ствари насиље и да не престаје само. Сваки проблем се може решити 
разговором са родитељима, наставником, школским педагогом и 
психологом. Најважније је обострано поверење и поштовање ученика и 
наставника.

Вршњачки тим вредно ради на томе и нада се успешном спровођењу те акције. Наш крајњи циљ 
је безбрижно детињство у школи без насиља.

Невена Станковић, V
3

Наша школа се придружила пројекту „Школа без насиља“. У оквиру овог пројекта основан је 
вршњачки тим, група ученика која се кроз игру и смех супротставља насиљу.

Потрудићемо се заједничким снагама да смањимо насиље у нашој 

другари изабрали. Кроз сваку радионицу ученици схватају шта је у 
ствари насиље и да не престаје само. Сваки проблем се може решити 

психологом. Најважније је обострано поверење и поштовање ученика и 
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        У ПОТРАЗИ ЗА УМЕТНОШЋУ
                (напомена: текст читати уз паралелно читање песама из читанке)

Пре неколико година једна ученица ме је с правом питала како да разликује оно што јесте од онога што није 
књижевност. Тада сам ја говорила да свако право књижевно дело треба да има три слоја. Тад се родила идеја да 
наспрам онога што јесте вредно, а ради се на часовима књижевности, ученици пронађу оно што то није. Ученици 
VII

6
 су се упустили у истраживање стихова који се, нажалост, радо слушају и певају. Тако су неки интимни одевни 

предмети ушли у ‘’поезију’’:

‘’Брусхалтер ноћас стеже као малтер,
сакрива ми груди лепе, чврсте,
не знам шта ће ми’’.

Онда, једна друга певачица пева:

‘’С ким си ноћас био, да ли она зна?
Не зна она, не зна она, знам само ја.
Девојка за једно вече, мисли-брига ме,
ал` код тебе су још увек моје гаћице’’.

Приметно је опадање моралних вредности. То што је неко у браку-не представља проблем ни за кога:

‘’Меден, меден, ал` неразведен,
јој кад осетиш, јој кад осетиш
моју кецељицу врућу,
оставићеш и жену и кућу’’.

Највећи број песама је испеван о односима жена и 
мушкараца. Врло често мушкарци прозаично и вулгарно 
доживљавају особе нежнијег пола:

‘’Ој девојко, јабуко, добро си ме чула,
убраћу те, убраћу те,
нећеш бити трула’’.

и

‘’Ма, хајде, манијак,
Упадај у мравињак!
Не брини се, јавља ми се,
то ће бити добра ноћ.
Оооо, сева мињак,
Пук`о рибњак...’’

Још је чудније како жене саме себе ‘’виде’’:

‘’Усијане главе, усијане главе,
пробали од мене лутку да направе.

���� 

„��
������“
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Ја сам, бато, из змајевог гнезда-
рођена да будем та, та магична звезда’’.

и
‘’Ја сам зла барбика,
срце ми је пластика.
Пази, пази себи да не наудиш,
а шта ћу са тобом кад се заљубиш?’’

Међутим, ни даме господи нису остале дужне:

‘’јој што много лоших људи има,
тешку борбу водим са свима.
Стрефиће ме због њих срчка,
отеће ми црног дечка’’.

Опадању моралних вредности је претходило 
сиромашење становништва:

‘’Хоћу да будем богата,
хоћу да будем позната,
да имам замак 
и свој лични млазњак.
Доста ми је мог живота
препуног ситница,
хоћу да имам хотел
са пет звездица’’.

Наравно, има и оних љубавних:

‘’Умри, умри, умри, збогом,
а ја ћу за тобом’’.

и

‘’Пољуби ме у лилихип,
љубав то је само трип,
буди мој Калигула,
због нас се љубав убила.
Аве, аве,
Цезаре, Цезаре!’’ 

Били бисмо потпуно неправедни ако бисмо ову масовну појаву ‘’везали’’ искључиво за новокомпоноване песме. 
Чак и познати и признати ‘’забавњаци’’ кажу:

‘’Ја сам фина, фина дјевојчица,
ма, ја биј, ја, ти, ти и ја-
-доживотна робија.
Ја сам хоћу-нећу,
а ти се не нервирај.
Ма, хајде иш, иш...’’

Чак је и Европа чула наше ‘’уметничке’’ стихове:

‘’Љубиш ме к`о балавица,
Није те срам.
Београд, Београд-ја безобразан!’’

Има тога још! Жеља нам је била да на примерима покажемо шта је уметност 
а шта не! Оно што јесте-налази се у вашим читанкама а шта није – VII

6
 се 

потрудило да покаже.
Слађана Боричић, проф.
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Има тога још! Жеља нам је била да на примерима покажемо шта је уметност 
а шта не! Оно што јесте-налази се у вашим читанкама а шта није – VII

6
 се 

Слађана Боричић, проф.

Укључи мозак
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ЈЕДНОМ НА СТАНИЦИ

Четири сата послеподне. Велика жега. На аутобуској станици огромна 
гужва. К`о за инат, ниједан аутобус не долази...

Један млади човек, око 25 година, приближавао се станици. Изгледао је 
уморно, исцрпљено, без икаквог сјаја у очима. Одавао је утисак човека који је 
промашио сопствени живот.

Преко пешачког прелаза прелазила је девојка, отприлике истих година као 
и младић. Била је згодна и лепо обучена.

„Да ли је то Марко?“-узвикнула је девојка.
„Марија!“-одазвао се младић.
Нису могли да верују својим очима. Најбољи другари из школске клупе 

видели су се после десет година.
Разговарали су о томе шта се дешавало са њима после основне школе. 

Марко, бивши фрајер своје генерације, сада је радио за хонорарац и то када 
је било посла. Пошто није имао довољан број бодова на пријемном испиту, 
уписао је занат, али је, по обичају, наставио да бежи од обавеза. Са сетом у 
очима, сећао се своје прве младости, дечачких глупости, бежања, безбриге, 
али и друштва које га је одвукло са правца нормалног живота. А некада је све 
изгледало тако лако...

Марија је, са друге стране, цео живот била борац. Вредно је учила због 
чега је често била „мета“ лошијих ђака. Звали су је „штреберка“, али то јој 
није сметало. Завршила је са одличним успехом и уписала је школу коју је 
желела. Завршивши средњу школу, уписала је Медицински факултет, где је 
постала лекар опште праксе. Са изванредним просеком, добијала је понуде 
за посао са разних страна. Запослила се у једној болници у Београду где је 
упознала свога мужа, такође бившег изузетног студента. 

Отишли су различитим аутобусима и вероватно се више нису ни 
срели. Свако је живео свој живот. Неко по заслузи, а неко и како није 
очекивао. Некада школарци, а сада велики људи... Када си млад и 
када те здравље служи, тада не размишљаш о будућности и малим 
стварима које ти могу променити живот ако само мало издвојиш 
времена за њих. Кад одрастеш, видећеш како су ситнице, на које 
ниси обраћао пажњу, доста утицале на твој живот. Зато је важно 
да мислиш о будућности и да напредујеш док год имаш могућности.

Кристина Филиповић, VIII
4
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ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ 
 Дан за даном, час за часом, полако али сигурно долази нам једно од 

најлепших годишњих доба, а то је пролеће. У пролеће све оживи. Дрвеће 
је обукло нове хаљине. Ливаде су добиле нове тепихе са разним цветићима. 

Птице селице се враћају у топлије крајеве и праве своје нове домове. Свако јутро 
када се пробудим слушам цвркут птица, који ме развесели када сам тужна. Када 

кренем у школу уживам у чаробном мирису цвећа. Сунце лагано вири изнад облака 
и умива моје лице, што значи да нам стиже пролеће. Животиње се буде из зимског сна. Веверице 
трчкарају по дрвећу. Људи су почели да обављају пролећне радове. Обрађују своју башту. Од сва 
четири годишња доба ја највише волим пролеће зато што је све весело и све се буди.

Јована Цветковић, IV1

ПРОЛЕЋЕ У МОМ ГРАДУ

После хладне и дуге зиме, пролеће се нечујно увукло у наш крај.

Шумице су озеленеле. Дрвеће је олистало и његове голе гране су добиле нову 
одећу. Из зелене траве стидљиво виде мале плаве љубичице. Руже се спремају за 
цветање. У ваздуху се осећа свежина. Нема више оне тужне зимске тишине. Чују се 
весели цвркути птица, свирка црвчака и зујање пчела. Мале вредне пчеле лете са 
цвета на цвет, а друштво им праве шарени лептирићи. Ласте су се вратиле са југа. 
Дан је дужи од ноћи. 

Кад стигне пролеће мој крај се промени. Све је лепо, трава, цвеће, дрвеће... Волим 
пролеће у свом крају.

Милица Божовић, IV1

ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ

После хладне и дуге зиме опет креће пролеће. На ведром плавом небу Сунце је сава 
једини господар. Његови топли зраци нежно милују тек пробуђену природу.

Шуме су озеленеле, дрвеће је олистало и процветало и његове голе гране су 
добиле нову одећу. Веверице весело скакућу са гране на грану, а испод 
жбуна на листовима јагорчевине одмара се мали јеж. 
Весници пролећа су свуда око нас. Из зелене траве вире 
мале љубичице, беле раде и жути нарциси шире своје 
латице, а цветови су извезли на ливади прелепе шаре. 
У цветњацима поред кућа процветали су жути нарциси, 
лале, зумбули и руже које се спремају за цветање. У ваздуху 
се осећа свежина. Нема више оне тужне зимске тишине. Сада 
се чује весели цвркут птица и зујање пчела. Мале вредне 
пчеле лете са цвета на цвет, а друштво им праве 
шарени лептирићи. Ласте су се вратиле са југа и испод 
стреха праве своја малена гнезда. 

Када стигне пролеће све је ведрије и лепше.
Бојана Миленковић, 4

1
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КАКО ЗАМИШЉАМ  
АТЛАНТИДУ

У дубинама океана постоји град који још истражују, по-
знат као Атлантида.

Неки научници верују да су пре више милиона година бо-
гови саградили Атлантиду. Ја је замишљам као острвце пуно 
рушевина, камених стубова, статуа и разног посуђа. Морска 
трава захвата војнике-статуе који чувају храм и лепоту Атлан-
тиде. Поред храма мислим да постоје и гробнице, где су бо-
гови држализаробљенике који би покушали да пронађу благо 
које је мислим и данас очувано у рушевинама овог града. Поред 
статуа-војника овај град чува безброј риба које срећно прола-
зе кроз Атлантиду. Стари, дрвени бродови урезани за земљу 
полако су трулили, а морска трава се ширила и захватала ци-
гле и остале зидине. Мислим да су у Атлантиди живели људи, 
кровови њихових кућа су сломљени, а зидови срушени. Било је 
много канала који су служили као водени путеви за превоз раз-
не робе. Њен главни град је био опкољен високим зидовима, а 
дворци, виле и храмови били су од злата. Мислим да је Атлан-
тида потонула у океан, а пре тога је била острво попут раја. 

Ја замишљам Атлантиду као обичан град под водом, али бих 
желела да сазнам како она стварно изгледа.

Зорана Галијаш, V2

КАКО ЗАМИШЉАМ АТЛАНТИДУ
Прича О легендарној Атлантиди, несталој, наводно, пре 12 000 година, кроз историју ци ви-

ли зација одувек је привлачила пажњу разних авантуриста. Један од њих је и капетан Немо, главни 
лик Жила Верна у његовом научнофантастичном роману: ‘’Двадесет хиљада миља под морем’’. И 
он је, надахнут легендом о овом рајском острву, покушао да утврди њен физички положај.

Замишљам је као државу која је стварно 
постојала у времену и простору и која је била 
организована на готово идеалан начин. То је 
била земља невероватно раскошне вегетације, 
са вредним становницима, градовима пуним 
сјаја и главним градом одликованим лепим, 
краљевским тврђавама. Били су опремљени 
свиме што им је требало. Острво је било бога-
то шумама, богатом земљом и дивљим, питомим 
животињама. Земља је издашно рађала и све је 
изгледало божански лепо и задивљујуће. Док 
их је земља тако даривала, житељи су градили 
храмове и краљевске палате које су изазива-
ле дивљење својим раскошом. Становништво 
је уживало у срећи и богатству и своје мисли 
су усмеравали ка смислу живота и процесу 
стварања и усавршавања. Било је то острво ле-
гендарне древне културе, вероватно разорене 
природном катастрофом. Његови становници 
су тежили савршенству и као такви уживали у 
изобиљу природе и друштвеној хармонији. 

Али баш овако савршена, Атлантида се 
не може тек тако пронаћи. Наравно, највећа 
грешка је отписати је као нешто немогуће и 
нетачно. Чак и ако се покаже да је Атлантида 
плод маште, остаје задатак да се објасни на-
станак мита о њој и његов смисао, што је ниш-
та мање узбудљиво.

Исидора Николић, V2
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ДРАГИ МОЈ ЈАПАНЧЕ

Пролеће стиже. Све цвета. Седим испред куће и гледам 
розе трешњине цветиће како на ветру плешу весео пролећни 

плес. Трешња. На шта се прво помисли? Мене то одмах 
подсети на твој Јапан. Гледам у дрво и одмах помислим колико 

би га јапанске деце у ово време гледало да је тамо само мало боља 
ситуација, да није било оног земљотреса, цунамија.

Помишљам како бих ја реаговала, како бих се осећала, шта бих 
урадила да сам осетила земљотрес. Само затворим очи и као да сам 
тамо. Утонух у мисли.

Пробудих се једног јутра са осећајем да ће се тај дан памтити. 
Брзо сам се спремила и кренула у школу да се видим да пријатељима. 
Разгледали смо лепе дугачке улице Токија. Високе зграде као да су се надметале која ће бити виша, 
ближа сунцу. Пре часа смо се сви лепо дружили и уживали, не знајући шта нас чека. Часови су пролазили 
и дошао је час када је требало да имамо контролни из математике. Сви смо имали мало треме, али 
смо се као и обично надали доброј оцени. Решавајући трећи задатак осетила сам како под почиње да се 
тресе. Из секунде у секунду све јаче. У почетку сам мислила да је то земљотрес као и сви остали јер су 
они у Јапану веома чести, али имала сам чудан осећај да је овај земљотрес другачији. Бацила сам кратак 
поглед кроз прозор и видела неке људе како брзо и успаничено трче са улица. Сетила сам се упутства 
за ванредне ситуације и не размишљајући чучнула испод стола. То су и сви остали урадили, само су 
неки стали испод отвора за врата. Видела сам најбољу другарицу како сва дрхти од страха јер се овде 
тек доселила и није навикла на земљотресе. Да бих је охрабрила рекла сам јој да ће све бити у реду иако 
сам се и ја плашила. Тих два-три минута, можда и мање, свима нама су били као вечност и у свом 
том страху надали смо се да неће бити много погинулих. Након што се земља напокон стабилизовала, 
отишла сам до друагрице да је утешим. Некако сам успела, а онда сам пружила подршку и другим 
другарима из одељења. Изашли смо напоље, али нисмо могли да верујемо својим очима. Сво дрвеће 
које само што је почело да пушта листиће било је ишчупано из корена. На тек асфалтираном путу су се 
јасно издвајале велике пукотине. Прозори високих зграда су попуцали и уништени у парампарчад. Она 
предивна слика Токија се изгубила за само минут. Брзо сам кроз рушевине отрчала кући и тамо нашла 
маму, тату и сестру. Све сам их јако загрлила. Нажалост, несрећи није било краја. У року од сат времена, 
разорно велики цунами је преплавио чак и десетак километара од обале. На нашу срећу, ми нисмо били 
близу. Али није нам било свеједно. Помислила сам колико је особа настрадало, нестало. На хиљаде људи. 
То ме није оставило равнодушном. Целе ноћи нисам могла да спавам. У глави сам видела породице 
настрадалих људи, много суза, бола и патње.

Не желећи да још размишљам о томе, нагло сам отворила 
сузне очи. Лице ми је било мокро као да сам стварно осетила 
дашак тог цунамија. Видевши зелену траву посуту разним 
латицама, гране које се клате на ветру, низ лице ми је пошла 
још једна суза коју нисам могла да суздржим.

Нека та суза буде за будућу срећу Јапана и за све 
погинуле у земљотресу и цунамију. Она не може да исцели 
рану, али може да пружи утеху, пружа наду за опоравак и 
да се ово у човечанству никада не понови... Ни овако, ни 
горе...

Желим ти пуно среће,
твоја Катарина 

Катарина Обрадовић, VI2
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ДОГАЂАЈ КОЈИ СЕ ДУГО ПРЕПРИЧАВА

  У мом животу има пуно лепих, смешних, али и тужних 
догађаја. Те тужне желимо да заборавимо, а срећне да буду 

увек у нашем сећању. 
      Био је то дан пред Ускрс. Сестра и ја смо отишле у село 
како бисмо заједно са баком и деком офарбале јаја, али и 
играле се. Док смо се бака, сестра и ја забављале фарбањем 

јаја, дека је отишао да закоље прасе и заједно са људима из 
села га испече. Покушавао је да на разне начине ухвати наш 

доручак: прво је узео неки конопац, али пошто је видео да то 
не успева, позвао је неку од нас три, мене, сестру или баку, да 

му помогнемо. Сестра је без размишљања прихватила позив. 
После неких пола сата бака и ја смо приметиле да се наши, не 

баш успешни касапи, не враћају. Када смо изашле у двориште 
имале смо шта да видимо: сестра се попела на дрво и маше конопцем, 

дека јури прасе, а наш верни пас Меда чека стрпљиво да је пустимо. 
Када нас је дека угледао узвикнуо нам је: „Пустите Меду!“ Она је 

онако бесно почела да јури, трчи и хвата прасе. Бака и ја смо беспомоћно 
посматрале двориште, које је личило на дечије игралиште. Пас је напокон 

утерао прасе у ћошак, а дека и сестра су легли на траву од великог умора. Ми смо им тапшале, али смо се 
у неком тренутку и запитале: „Да ли је једно прасе вредно њиховог умора?“ Јесте, ако ме сада питате јер 
је било укусније од било ког другог.
 Причало се дуже време по селу о овом догађају, а сви су често говорили: „Смешни чика Раде у 
борби против прасета“. Кад се сетим ове реченице, врло се радо насмејем. 

Исидора Николић, V2

КАКО ЈЕ НАСТАО ГРОМ

Плаветнило неба прекривено је белим облацима. Сваки облак другачијег је облика 
и сваки крије своју тајну. Распирује машту. Шта ли се крије у тим белим кућицама? Ко 
живи у њима?

У једном од тих облака живели су свој живот млад, јак Илија и његова прелепа жена 
Громована. Дане су проводили у љубави, јездећи плавим небом и откривајући нове 
облаке. Очекивали су бебу и њиховој срећи није било краја. Једном приликом јездећи 
тим пространством улетели су у облак од кога је Громовани застао дах. Пожелела је 
да ту роди своје дете и проведе остатак живота. Као што то бива у браку дошло је до 

велике свађе око пресељења. Док је Громована викала из ње 
је севнула нека светлост и испала је преслатка девојчица 

којој су дали име Муња. Илија је у том заносу јако 
ударио главом у облак и зачуо се застрашујући тресак. 

Гром! Тресли су се и Земља и небо. 
У сваком животу има и љубави и потреса. Не би 

нам било лепо да јездимо по плаветнилу, а да нас 
никад нешто не продрма и затресе. 

Маја Станковић, V5

да ту роди своје дете и проведе остатак живота. Као што то бива у браку дошло је до 
велике свађе око пресељења. Док је Громована викала из ње 

је севнула нека светлост и испала је преслатка девојчица 
којој су дали име Муња. Илија је у том заносу јако 

ударио главом у облак и зачуо се застрашујући тресак. 
Гром! Тресли су се и Земља и небо. 

нам било лепо да јездимо по плаветнилу, а да нас 
никад нешто не продрма и затресе. 
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КАКО ЈЕ НАСТАО ГРОМ

Ево овако је то било. Био је леп и сунчан дан. Сунце се осмехивало 
веселом народу. Реке су текле, а потоци жуборили. Дивни бели облаци 

пловили су небом као неки глисери по води. Све је текло по протоколу, 
све док се два облака нису нашла један другом на путу. Један је викао 
на другог, али други није попуштао и није хтео да се помери, били су 
тврдоглави. Е онда се од беса надули толико да су посивели. Почели су 

да се гурају, гурају и од тог гурања почело је да грми и правило је велику 
буку. Одједном је севнуло и нешто брзо и сјајно је прозујало и ударило 

у земљу. Јадни облаци су се од страха мимоишли, без проблема. Људи су касније ову 
појаву назвали гром! Ето тако је настао гром.

Филип Ивановић, V5

СВОЈУ ТАЈНУ ШАПУЋЕМ ВЕТРУ

Има једна тајна коју дуго чувам и никоме је до сада нисам испричао. Шапнућу је само 

ветру. 

Било је лето. Отпутовао сам на море. Када сам дошао, био сам задивљен 

призором који сам угледао. Благи ветар правио је мале таласе, а сунце је 

просипало своје зраке и огледало се у њима. ‘’Скочићу у воду’’, помислио 

сам, ‘’и окупати се’’. Али одједном се поред мене појавила девојчица са 

дугом плавом косом и очима плављим од мора. Села је поред 

мене и тихим гласом ме упитала како се зовем. Упознали 

смо се и дуго причали. Питала ме је колико дуго остајем 

и када ћемо се опет видети. А ја сам једва чекао опет 

да је видим. Нисам могао да спавам, нисам могао да 

једем, у стомаку су ми били чудни лептирићи. Дани су 

пролазили, а ја сам све више мислио о њој. Једног 

дана дотрчала је до мене и рекла ми да одлази. 

Пољубила ме је и рекла да ме никада неће заборавити. 

Када ме је пољубила срце ми је заиграло, и дан данас ми 

заигра кад помислим на њу.

Имам једну тајну. Рећи ћу је само ветру-заљубљен сам у њу.

Владимир Бабић, VI
4

У МОЈОЈ СРЕДИНИ ЖИВИ ЈЕДНА ФЕМА

Читајући одломак комедије „Покондирена тиква“ Јована Стерије Поповића, сусрели смо се са разним ликовима. 

Један од ликова је Фема, богата удовица која жели да постане дама и постане ноблес.

Жена попут Феме живи у мојој средини. Њено недолично понашање привлачи пажњу. Она жели да покаже 

своју отменост, културу, памет, жели да докаже да је дама, али јој то не полази за руком и у таквим ситуацијама буде 

смешна. Спомиње културу, иако не зна шта је то. Нема ни кућно васпитање ни образовање. Људе гледа са висине и 

све око себе вређа и омаловажава. Изговара просте речи и тиме показује своју некултуру и покондиреност. Фема из 

моје средине мисли да новцем може да купи углед и поштовање, а управо је то изгубила. 

Нажалост, оваквих људи има пуно. Питам се само шта је наводи оваквом понашању? Због чега тежи лажном 

сјају? Да ли је свесна да лажни сјај не траје вечно и да ће кад-тад морати да се суочи са последицама, али и са самом 

собом.

Марија Манчић, VII
5

веселом народу. Реке су текле, а потоци жуборили. Дивни бели облаци 

буку. Одједном је севнуло и нешто брзо и сјајно је прозујало и ударило 
у земљу. Јадни облаци су се од страха мимоишли, без проблема. Људи су касније ову 

појаву назвали гром! Ето тако је настао гром.

Било је лето. Отпутовао сам на море. Када сам дошао, био сам задивљен 

призором који сам угледао. Благи ветар правио је мале таласе, а сунце је 

просипало своје зраке и огледало се у њима. ‘’Скочићу у воду’’, помислио 

сам, ‘’и окупати се’’. Али одједном се поред мене појавила девојчица са 

дугом плавом косом и очима плављим од мора. Села је поред 

мене и тихим гласом ме упитала како се зовем. Упознали 
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ЈЕДНО ДРВО МИ ЈЕ ИСПРИЧАЛО
Увек сам мислила како би било лепо да могу да разговарам са дрвећем.
Једне ноћи, док сам лежала у кревету пре спавања, почела сам да маштам о томе како би 

изгледало да разговарам са једним дрветом. 
Када сам се пробудила, нашла сам се у једној шуми пуној 

лептира и цветова. Била сам усред неке магичне шуме. На себи 
сам имала црвену хаљину, беле ципеле и коса ми је била везана у 
кикице. Док сам ишла том магичном шумом, изгледало је као да 
нема краја. Ишла сам златно-сребрном стазом уз коју су расли 
кристални цветови. Та стаза се одједном прекинула у мрачнији 
део шуме. Иако сам се плашила да одем тамо, направила сам 
један корак који ме је увео у шуму. Стаза по којом сам ишла 
више није била црна и као да је свуда пуцала, око ње је расла 
густа трава. Крошње дрвећа су биле голе, без листова, као да 
је тај део шуме угинуо. Брзо сам изашла из тог мрачног дела. 
Било ми је драго што сам видела птице и дрвеће. 
Када сам дошла у центар шуме, тамо је било једно дрво јаких 

боја ца лепим белим цветовима и розе крошњом. Села сам мало код тог дрвета 
и одморила се. Одједном је корен дрвета почео да се помера. Брзо сам устала 
и погледала у дрво. На њему су се појавиле очи, уста и нос. Престављено 
сам гледала како дрво отвара очи и зева. Нисам ни прстом мрднула. Када 
се дрво расанило погледало ме је и изненађено ми се обратило: „Откад 

нисам видела људско биће, око мене су само инсекти и животиње. Добродошла 
у моју шуму!“ Нисам знала шта да кажем јер сам се плашила јер нисам знала да ли је дрво добро 
или лоше. Почела сам да причам са дрветом. На крају ми се дрво извинило и рекло да није хтело 
да ме уплаши. Поздравили смо се и ја сам кренула кући.

Ноћ је брзо пала, ја сам заспала. Када сам се пробудила била сам у свом кревету.
Тада сам схватила да је све био сан.

Милица Штрбац, V6

ЈЕДНО ДРВО МИ ЈЕ ИСПРИЧАЛО
Једног лепог дана две хиљаде пете године играла сам се у башти поред дрвета. Било је дрво 

трешње. Тамо сам волела да проводим време.
Тог дана сам била јако срећна јер је дошло лето, а моје дрво је било зрелије него икада. Имало 

је пуно плодова! Када сам се најела трешања легла сам у хлад поред дрвета и гледала у небо. 
Одједном се зачу нешто. Глас је долазио од дрвета. ‘’Учинило ми се’’, рекох ја. Затим поново, 
док на крају дрво није проговорило. Била сам изненађена. Како дрво може да говори? Дрво ми 
је поново рекло нешто. Рекло је да је јако тужно зато што ће ускоро бити исечено. ‘’Не брини’’, 
рекла сам ја, ‘’средићу то’’. Иако сам била мала, успела сам да убедим те људе да га не секу. Дрво 
ми је било јако захвално. Сутрадан сам поново дошла да га посетим. Упитала сам га: ‘’Како се 
зовеш?’’  ‘’Зовем се Маја’’, рече она. ‘’Лепо име’’, одговорих. И тако 
Маја и ја смо се стално дружиле. Маја одлучи да ми исприча 
једну причу. Била је то прича о дрвећу. Јако је била тужна. 
Говорила је о томе како су људи били пихлепни и зли и 
да су исекли много дрвећа за ватру, папире и све што је 
њима требало. То није било било које дрвеће. То су били 
Мајини пријатељи. Док ми је Маја причала тужну причу, 
ја сам заспала. Те ноћи Маја ме је својим гранама, кад 
нико није гледао, ставила у кревет, полако уносећи ме 
кроз прозор. 

Прошло је много година и Маја је била посечена. 
Од ње су направили даске. То је била тужна прича. На 
крају сам се пробудила, погледала у двориште и нигде 
није било дрво трешње. Онда сам схватила да је све то 
био само сан.

Тара Терзић, V2
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ИДЕАЛИ И ТЕЖЊЕ  
МОЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Циљеви се разликују по томе што неке особе теже 
за стварима које су оствариве, а друге за нечим што 

није у складу са реалношћу.
Данас сви теже нечему, како деца тако и одрасли људи. 

Ничији циљ се не сматра мање важним или немогућим, 
јер упорност може да и ону најнедоступнију ствар 
учини могућом. Већина људи би много тога желела 
у свом животу, али се за то не труде довољно. Постоје 
особе које ће све препреке мудро заобићи и успети у 

животу, док би неки радије седели код куће и надали се да ће се 
њихови идеали сами остварити. Тежње се из деценије у деценију 
мењају. Људима су до пре неколико година циљеви били да имају 
велику породицу, да буду здрави и да немају проблема. Али данас 
су људи на неки начин себични и на првом месту су им паре, кућа, 
добар посао, па тек онда здравље и породица. Парама можемо 
купити лепу кућу, скупу одећу и мобилне телефоне, али љубав, срећу 
и породицу-не! У неким ситуаацијама да бисмо остварили своје 

жеље потребне су нам паре, али увек можемо наћи друго решење, јер 
ниједан проблем није нерешив. Ја у животу имам много циљева, најпре 

да завршим добру школу, мада се за то не трудим довољно. Али сви смо ми људи и 
имамо различити карактер. Док се неки труде за бољи живот, ја све занемарујем, иако знам 
да ћу се касније кајати због своје лењости. Зато ми је један од циљева да постанем чвршћа и 
разумнија особа са јаким карактером.

Свако треба да тежи својим идеалима и тако ће показати какав је човек.
Ана Перић, VIII2

ИДЕАЛИ И ТЕЖЊЕ МОЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Свако има свој сан и сви ми тежимо да остваримо своје снове. Ваљда зато и постојимо-да остваримо 

замишљене циљеве и да тежимо ка некаквим идеалима иако врло добро знамо, на крају крајева, да 
ништа није и не може бити идеално јер увек може боље. Ипак, људи се труде и треба се трудити да у 
свему будемо што бољи, у ономе што радимо, што показујемо и како се понашамо. 

Као и свака генерација, тако и ова моја носи са собом терет свога времена. Називају нас срећном 
децом, јер живимо у времену највећих техничких достигнућа-компјутера, интернета, 

фејсбука и старији нам често говоре како они то никада нису имали 
и да би требало да будемо срећни због тога. Исто 
тако, сведоци смо честих људских жртава, великих 

временских непогода, па се питам зашто нам 
старији завиде због времена у којем одрастамо. 

Питам се јесмо ли пронашли лек против канцера 
или леукемије? Нисмо. Јесмо ли пронашли начин 

како да смањимо глобално загревање? Нисмо. Да ли смо 
свесни колико људи дневно умре од сиде, а колико од разних 

ратова? Нисмо. Ето, све сам вам рекла. То су само неки 
од примера који треба да нам буду у мислима ако као 
генерација желимо да будемо бољи од претходних. 

Ови примери треба да нам буду тежње и циљеви 
које ћемо једног дана остварити и само тако се издвојити као 

значајна генерација. Јер све остало је тако мало и небитно и због тога 
треба тежити очувању људске врсте, јер која ће генерација сутра причати о 
неким новим циљевима ако јој ми не помогнемо. 

Милица Миливојевић, VII5
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НА РАСКРСНИЦИ...
Шта је живот? Да ли је то љубав према ближњима, да ли су то 

свакодневне обавезе, да ли су то ситнице које никад и не 
примећујемо, да ли је то све оно што нам се тренутно 
дешава? Јесу ли то све наше радости и све наше туге, 
све наше победе и сви наши порази? Све то чини 
живот.

Ускоро долази тренутак када ћу морати да 
изаберем чиме ћу се бавити, а то није нимало лако. 
Човек већи део свог живота проведе радећи, 
зато треба направити добар избор. Надам се да 
ћу успети да радим посао који волим и да ће ми он омогућити да се остварим 
у свим сферама живота. Желим да ми он буде додатна мотивација која ће ми 

давати неисцрпну енергију да опстанем у животу, да напредујем, 
да се едукујем и усавршавам. Мој велики успех би био када бих 
својим радом допринела напретку друштва и када бих иза себе 
оставила запажен траг.

Живот је свуда, људи су повезани нераскидивом енергијом, 
мислима, осећањима, радом. Имам велике планове и жеље и 
трудићу се да их остварим, да радом савладам све препреке у жи-
воту и достојно живим.

Марија Манчић, VII5 

КЊИГА – ПУТ У НОВА САЗНАЊА
У мојој породици књиге су се одувек куповале и читале. Као мала, гледала сам у полице препуне 

књига, у неразумљиве редове и питала се шат виде у њима. Онда је мама почела да ме уводи у тај 
чудесни свет.

Сликовнице, бајке... Када би ми се нешто пуно свидело, мама би ми читала толико пута док не научим 
напамет. Седела бих на столици са књигом у руци и, не једном, задивила пријатеље како ја знам да читам. 
Нисам знала да читам, научила сам напамет. Када сам научила слова, сама сам кренула у свет књига, у 
свет чуда, смеха, ратова, снова. Волела сам песме чика Јове Змаја, са деком сам се сваког петка свађала ко 
ће први да прелиста ‘’Политикин забавник’’. Како одрастам и сазревам, прочитане књиге су 
ми све теже, са много више ликова и радњи, али то ми доноси много више тема 
за размишљање о судбинама ликова, о описима природе. Занимају ме и 
путописи, ширим сазнања о новим пределима и обичајима. 

Не само уз добру књигу, него уз било какву књигу, нисам сама. 
На путовању, у мраку собе, упалиш лампу и имаш друга. Помаже 
ти да шириш видике, стичеш знање, добијаш информације и не 
оставља те ни кад заклопиш страну. Кад се сетиш, отвориш и 
наставиш тамо где си стао. Књига је увек ту, са нама, она је наш 
највернији друг.

Маја Станковић, V
5
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НАЈЛЕПШЕ ЛИЦЕ МОЈЕ ДОМОВИНЕ
Поред свих држава моја Србија је најлепша. У које год место да одеш, видећеш дивну природу, 

веселе и насмејане људе. Место које је мени посебно драго је Војводина. Бескрајна поља жита и 
Фрушка гора која се издиже изнад плавог Дунава. 

Сваки пут се обрадујем када идем у Сивац. То је дивно место у Војводини. Људи су вредни, 
цене земљу и све што им она пружа. Чувају своје обичаје, а поштују и туђе. Војводина је позната по 
националности. 

Бескрајна поља сунцокрета подсећају на најлепши мозаик. Одолевају свим кишама и ветровима 
као и наша домовина свим приликама и неприликама кроз историју. Мој деда често воли да каже да 
је домовина као твоја кућа и треба је волети и чувати као и своје најближе. 

Тек сад схватам зашто моја тетка увек плаче када се после одмора враћа у Аустрију. Када гледам 
њене слике, чини ми се да нема лепшег града од Беча. Најлепше зграде, паркови и поклони 

које нам шаље. 
Домовина јој недостаје. Домовину ништа не може заменити и љубав према 
њој носи свако, ма где живео.

Невена Станковић, V3

НАЈЛЕПШЕ ЛИЦЕ МОЈЕ ДОМОВИНЕ
Рођена сам у Србији, земљи која се налази на брдовитом Балкану, земљи поштених 

људи и добрих ратника, који су увек бранили свој праг, очевину, традицију. У мојој 
земљи се слави слава, која се преноси са оца на сина, пије шљивовица, једе сарма и 

јавар, златиборска пршута, по којој смо познати у целом свету. Дала је многе познате 
личности: Николу Теслу, Десанку Максимовић, Новака Ђоковића, Иву Андрића...

Србија има много природних богатстава: река, планина, националних паркова, лепота планине 
Таре, кањон реке Дрине, Копаоник, Ђердапску клисуру... Авала и Авалски торањ поново дочекују 
госте Београда, као у ушће реке Саве у Дунав. Ту је и плодна Војводина са Фрушком гором и 
манастирима који се крију под обронцима те планине. Још сам мала, али некако највише волим 
када кренем ибарском магистралом. Оставим за собом Авалу, Лазаревац, Љиг и онда плодним 
крајем и плавим шљивицима кренем пут Рајца, где се сваке године одржава косидба и бира најбољи 
косац. У близини је и Равна гора и планине Маљен, Повлен, Медведник... На Дивчибарима удишем 
свеж мирис лаванде и пијем најлепшу изворску воду. Недалеко је и мали град Мионица, који 
краси споменик војводи Мишићу, великом српском ратнику и јунаку. У близини Мионице је и 
бања Врујци, кроз коју тече река Топлица, која је препуна младе рибе. Ту су и базени са топлом 
изворском водом из којих не бих излазила. 

Пријатељу или путнику показала бих лепоту моје земље, плодност Шумадије, како се игра 
моравац, дочекала бих га са сољу и погачом, да када се врати у своју земљу може да прича о лепоти и 
доброти српског народа.

Маја Станковић, V5
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О ТЕБИ ЖЕЛИМ ДА ПИШЕМ...
Имам много другара и особа које познајем. Наравно, сви ми имамо 

особу која нас испуњава...
Особа која мене испуњава, која је увек уз мене, је моја мајка. У 

сваком тренутку је ту. Даје ми савете и кад год сам у невољи, увек 
је уз мене. Она је пријатељ коме увек могу да се поверим. Увек ћу 
имати поверења у њу јер је она брижна мајка. 

Моја мајка је као нека замена за правог пријатеља. Када 
сам тужна, увек ме орасположи и начини срећном. Она буди 

у мени нека чудна осећања. Када није ту, имам неки 
осећај да је она негде ту, да зна шта радим и да 
прати сваки мој корак. 

Она је особа која ме најбоље познаје, зна каква сам 
у свим ситуацијама. Имам доста пријатеља, али је 

она замена за све њих. Све би учинила за мене, исто као што бих ја учинила све за њу. 
Наш однос се никада неће променити. Увек ће бити ту за мене, исто као што ћу ја 

бити ту за њу. Мајка је особа која мене чини посебном!
Марија Воденичаревић, 76

О ВАМА ЖЕЛИМ ДА ПИШЕМ...
Сви ми имамо неког коме се дивимо, на кога желимо да се 
угледамо кад порастемо. Кад порастем, желим да будем као 

моји родитељи. Понекад, они не знају кад треба да попусте. 
Често кажу нешто због чега се осећам лоше. Покушавам да 

их разумем. Замишљам да сам ја родитељ. Обично 
кад их питам да ли могу дуже да останем напољу, 
други родитељи то деци дозвољавају, они увек одговоре 
исто:’’Ти си моје дете, они имају родитеље да 
брину о њима. Биће како ми кажемо!’’ Можда је 
то и боље али ја, наравно, не мислим тако. Обично 
кад касним они помисле да ми се нешто десило. Ја 

не видим разлог за бригу, мало сам закаснила и шта 
сад? Мама ми стално говори да ћу је разумети кад ја, једног дана, будем 

мајка. Сваки родитељ жели најбоље свом детету, па тако и 
моји. Али, понекад стварно уморе кад стално понављају: 
‘’Иди да учиш!’’ Ако су ми једном рекли, добро, 
схватила сам. Не критикујем родитеље, они су 
стварно најбољи родитељи. Сваки дан се труде 
да мом брату и мени обезбеде леп живот. Ја се 
њима стварно дивим и бићу им вечно захвална 
за све што су урадили за нас и пружили нам 
лепо детињство.

Марија Грујичић, 76
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ДОГАЂАЈ КОЈИ СЕ ДУГО ПРЕПРИЧАВАО
Као мала девојчица волела сам да гледам ватерполо 
утакмице са татом.

Једног дана, на телевизији, за време истог 
догађаја,чула сам име једног ватерполисте, то је био 
Виктор Јеленић, у то време један од популарнијих 
спортиста. Допало ми се његово име и знала сам, 
ако будем имала брата, да ћу му дати то 

име. После неколико дана мама и тата су ми 
рекли да ћу добити бату. Мојој срећи није 
било краја, једва сам чекала да мама оде у 
породилиште и роди га. Мамин стомак био је 

све већи. Мој Вића је растао. Сваке вечери, пред 
спавање, пољубила бих мамин стомак и тако 

му пожелела лаку ноћ.
Дошао је и тај дан, мама је отишла у 

болницу. Те ноћи нисмо спавали ни тата, 
а ни ја.
Коначно! Ујутру око шест и двадесет тати 

су јавили да је добио лепог и здравог сина. У том тренутку била 
сам срећнија него икада. То није могло проћи без славља. Увече кућа нам је била 
пуна гостију. Сви су били срећни. Певало се и играло до зоре. Дуго сам остала будна, 
али умор ме је ипак савладао. Одједном глава ми је постала тешка, болеле су ме 
ноге и то је био знак да ми се спава. Ујутру сам устала рано, 
тата ме је обукао и кренули смо по маму и бебу.

Када сам га видела, одмах сам знала да је мој бата. Била 
сам јако узбуђена, просто нисам знала шта ћу да радим 
од среће. Те вечери ја сам га окупала, као права старија 
сестра.

Од тог тренутка постали смо 
нераздвојни. Виктор сада има седам 
година, а ја једанаест, али без 
обзира на то, овог догађаја се 
увек радо сетим и уживам док 
причам о њему.

Маша Ружић, V5
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МОЈА РЕКЛАМА
Хеј, људи, навалите на патике! Још мало па нестало! Кад их обујете, не морате 

ходати. Оне вас саме воде. То што су поцепане, немој да вас брине. Изглед није 
битан, битна је функција. Ко их обује биће бржи од олује. Навалите на патике, 

још мало па нестало!
Ана Сталетовић, IV1

Продајем југо, 1986. годиште. Нове гуме из 1991. године. 
Алуминијумске фелне-зарђале. Клима. АБС. Фул опрема. Регистрован 

до априла 2011. године. Телефон: 063/1216289. Цена по договору. Купите 
ме јер ја сам најбољи нови ауто у Србији који се више не прави.

Марко Ромић, IV1 

Југо, најпродаванији ауто у Чикагу. Југо уопште није лош аутомобил. Можеш га возити 
сваки дан, а делови се лако набављају и то по јако повољним ценама. Израђен је по светским 

стандардима, атрактиван, поуздан и безбедан. У Америци можете купити кола каква год пожелите, али 
за неке људе у околини Чикага нема бољих кола од југа. Када имаш југа сваки дан гледаш у најпродаванија 

европска кола у Америци.
Алекса Сантрач, IV1

Продајем патике. Веома добра марка: „Нике“. Коштају хиљаду динара. Беле су боје и немају пертле. Отпорне 
су на воду. Са њима можете да играте разне спортове, планинарите, трчите. Веома су мекане и доброг су дизајна. 
Зову се „Бела“. Ове патике рекламирамо преко плаката и телевизије. Ево једна песма везана за ове патике:

„Патике, патике, баш су супер ствар,
Свако их носи као супер стар!“
Ево и једне питалице за наше патике: Шта је то бело, зове се Бела и шета 

горе-доле? Патике Бела!
Уз патике добићете чарапе за девојчице са срцима, а за дечаке са 

костурима.
Купите, купите моје патике!

Марија Топаловић, IV1

Продајем „стојадина“, 1931. годиште, фул опрема, са аир 
беговима. Одлично очуван, без двоја врата, улубљен. Има 
алуминијумске зарђале фелне. Има климу која не ради. Кључ се 
заглавио у ауту тако да морате да спавате у њему, и када краду 
украду и вас и ауто. Цена аута је 50 евра,

Урош Росић, IV1

Због немогућности држања 
поклањам мужјака афричког 
лава старог 4 године. Перфектно 
однегован, чист, послушан, 
ухрањен. Време проводи 
углавном спавајући између 
оброка. Не риче превише гласно, 
а и то веома ретко. Безопасан 
је по укућане, ако је у кавезу. 
После пуштања у шетњу сам долази кући. Молим искрене љубитеље и 
потенцијалне нове власнике да се јаве што пре, јер ми је јако досадно.

ШИФРА: Остао сам без пола комшилука.
Нађа Милијанчевић, IV1

Продајем кекс плазму са истеклим роком. Што је више протекао рок, то 
је боље за вас. Можете је купити у свим продавницама. Када је пробате једном 
нећете стати да једете. Можете је купити у неколико паковања. Кекс плазма са 
истеклим роком је најукуснија плазма. Слободно пробајте. Само за вас. Кекс 
плазма са истеклим роком.

Јована Цветковић, IV1
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ВАШЕ ГРЕШКЕ, НАШЕ ЗАБЕЛЕШКЕ
(Примери из ђачких вежбанки или „шта је писац мислио да каже“)

-  Имам доста мисли у глави о Београду које се не могу рећи, јер 
нису праве речи, али су све мисли добре

- Уживали смо на дедина прића

- Ову особу коју ћу описати зове се Новак Ђоковић

- Осећања су ми била подељена на два дела

- Доктор ми је све забранио, дабогда се он тако хранио!

- Када је мој брат сео да вози-пошто је на њега био ред.

-  Први дан у петом разредује изгледало као да су сви 
предмети лаки, али није баш тако, јесте пети разред тежак, 
сви смо мислили да пети разред није много тежак.

- Јесен је дошао и у мој крај, рано ујутру сам се устао сав весео.

- Слобода је нешто најлепше после љубави и живота.

- Када сам то чуо сузе су ме обишле свуда по мом телу, у мени је цео дан владала туга.

- Око мене само поља и долине и куће које нисам могао да објасним ту лепоту, људи.

-  Појела ме је жива срамота од комшије, нама није било свеједно баш нимало, оно што је видео.

-  Било је то једне хладне зимске ноћи. Град се купао у снежном покривачу обасјан последњим сунчевим 
зрацима.

- Радујемо се добрим оценама, тугујемо за лошим.

-  Многи одрасли кажу да то није ништа и да они кад су живели није било 
лудих година, тј. Пубертета, јер су они живели у доба Тита.

- Смејем се, ма како то смешно било.

- Вратили смо се кући и отишли на ливаду. 

- Плаво небо су покривали плави облаци

- Много невине деце не дочекају своју неочекивану младост

- Растао сам, имао сам пет година и желео сам да постанем.

- Углавном неки о себи мисле другачије а о осталима све боље.

- Понекад сачекам и ноћ да би могла да посматрам чари које се крију залажењу сунца.

-  Поносна на земљу у којој живим прошлог лета ја сам била на такозваном пропутовању, хоћу рећи да сам 
цео распуст била одсутна од куће.

Теже је брисати него писати!

Иво Андрић

Изразити оно што се 
осећа, није лако! Треба 

тражити реченицу у 
којој ће мисао удобно 

да „се смести“ и 
сваком, ко је чита, буде 

јасна и разумљива.
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НАШИ КАРАТЕ-ШАМПИОНИ
Карате је једна од значајнијих спортских дисциплина у којој се подједнако развија и дух и тело. То су на 

време схватила многобројна деца и њихови родитељи, па отуда и велико интересовање баш за ову спортску 
дисциплину.

С тим у вези, посетили смо један од неколико карате клубова који се успешно баве тренирањем 
најмлађих, а такав је и Карате клуб ‹›Јапан›› који води тренер Јовица Антић, носилац црног појаса 
5. дан.

Оно што је привукло нашу пажњу јесу скучени простори за тренирање (просторија наше 
месне заједнице), а са друге стране ту су врхунски резултати.

Као по неписаном правилу, иста та деца која упорно и вредно тренирају и ‹›беру›› медаље, 
истовремено су и у школи међу најбољима. Поменућемо неке од њих: Јована Антић, ученица 
осмог разреда наше школе, одлична ученица и још боља карате-репрезентативка и вишеструка 
шампионка. Њена сестра Јелена Антић не заостаје иза ње ни у једној области. Како рекоше, од оца 
Јовице наследиле су љубав према каратеу, упорност, сталоженост и истрајност. Затим, Нађа Милијанчевић 
и Бојана Миленковић, исто одличне ученице и ненадмашне каратисткиње са бројним одличјима, од којих 
ћемо поменути само неке:

1. „Трофеј Београда“

2.  Квалификације за државно првенство Србије 
(одржане у Врњачкој бањи)

3. XII интернационални куп (Суботица)

4.  III Вашиде куп Београд итд.

Многобројне медаље које имају одсјај злата и сребра красе 
их на победничким постољима са многих других такмичења. 

Још су мале, али успешне и њихов лет у врхунске висине 
овог племенитог спорта тек се очекује. Оне то могу и желе, 
оне су то и обећале испраћајући нас спортским поздравима. 
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ЗЕМЉА ИЗЛАЗЕЋЕГ СУНЦА
Јапан је острвска царевина на Далеком истоку. Састоји се од 6582 острва, од којих су четири највећа 

Хокаидо, Хоншу, Шикоку и Кјушу. Према површини је 60. земља света, али се по броју становника (127 
милиона) налази на 9. месту у свету. 

Јапан се налази у вулканској зони на Пацифичком ватреном кругу (‹›ватрени појас Пацифика››). Дуж 
свих острва се осећају честа слаба подрхтавања тла и повремене вулканске активности. Највећи вулкан 
у Јапану и највиши врх ове земље је Фуџијама (‹›Вечни живот››), чији су врхови под сталним снегом. 
Последњу ерупцију имао је још 1707. године, али се и данас убраја у активне вулкане. Ова планина је 
популарно излетиште са 5 вулканских језера. Разорни земљотреси, након којих се често стварају цунами 
таласи, догађају се неколико пута у веку (1923, 1955. и 2011. године). Земљотрес који је 10. марта погодио 
острво Хоншу пети је по јачини у свету (9,2 степена Рихтерове скале). У земљотресу је погинуло око 10 000 
људи, док се 17 500 води као нестало. Ово је највећа трагедија која је задесила Јапан од 1923. године, када је 
у разорном земљотресу погинуло 142 000 људи. 

Осим природних непогода, Јапан је страдао и у Другом светском рату, када су на два града, Хирошиму и 
Нагасаки, бачене атомске бомбе. Ово је био први пут у историји да је нуклеарно оружје употребљено у рату. 
Овим чином завршен је Други светски рат. Јапан није хтео да пристане на капитулацију, па је амерички 
председник Хари Труман наредио да се употребе нуклеарне бомбе. Тако је 6. августа 1945. године на град 
Хирошиму, који је имао око 250 000 становника, бачена бомба тешка 4 тоне и дугачка 3 метра, названа 
„Мали дечак“. Од детонације је погинуло 140 000 људи (од радијације је умрло још 100 000), а температура 
на тлу у близини места експлозије достигла је 5000 степени. Ударни талас ветра, брзине 800 км/час, и 
пламене олује уништили су скоро све у пречнику од 13 километара. Појавио се и печуркасти облак прашине 
и крхотина висок 15 километара, који се видео са удаљености од 560 километара. Након три дана, 9. августа, 
бачена је бомба на Нагасаки која је уништила пола града, усмртивши 22 000 људи, а од последица радијације 
умрло је 39 000 људи.  

Јапан је најстарија монархија на свету. Проглашена је царевином у 7. веку пре нове ере и у континуитету 
постоји до данас. Актуелни цар је 125. владар по реду, директни потомак оснивача царства. 

Главни град Јапана, Токио, један је од највећих градова на свету. Овај мегалополис са предграђима 
има око 35 милиона становника. Град се састоји од 26 мањих градова и протеже се дужином од 185 км. 
Токио и околне градове повезују брзи возови, чија је просечна брзина 300 км/час, а максимална 443 км/час. 
Магнетно-левитирајућа верзија (возови који лебде изнад шина) возова достиже брзину од 581 км/час, што 
значи да би од крајњег севера до крајњег југа Србије стизали за мање од сат времена. Просечно кашњење 
возова у Јапану је 6 секунди. Од увођења ових возова није било тежих саобраћајних несрећа. Проблем 

градског метроа су огромне гужве, па на станицама постоје 
радници који гурају путнике у вагоне како би што више њих 
ушло у воз. Најпрометнија станица на свету је Шинђуку, кроз 
коју дневно прође 3 милиона људи. На ову станицу се може 
ући кроз један од 200 улаза. 

У Токију је густина насељености огромна и због тога су 
принуђени да граде мале станове и хотеле, а цена грађевинског 
земљишта у центру прелази 100 000 долара за квадратни 
метар. Хотели су познати као хотели-капсуле. У њима је 
месечно изнајмљивање кревета јефтиније него закуп стана, 
па су многим становницима Токија ови хотели наведени као 
сталне адресе. Спава се у одељку без врата, постоји само завеса 
која сакрива ваш кревет. У капсули има места само за одећу 
за пресвлачење и ТВ са слушалицама, како тон не би ометао 
остале госте. Купатило је заједничко.
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,,Sokobanja – Sokograd odeš star dođeš mlad’’
...a ovo je početak priče. Jednog lepog sunčanog dana, nas 48-oro uputilo se ka jednom lepom, poznatom mestu 
zvanom Sokobanja. I tako na okuci krivudavog puteljka, između nestašne rečice Moravice i zelenog Ozrenskog 
šumarka, naleteli smo na ljubaznu ekipu ,,Banjice’’ – hotela gde ćemo provesti narednih sedam dana.
Šta je dečija svita učila na rekreativnoj nastavi???... 

• Neki klinci uče da razvijaju mozak, neki mišiće, a neki gledaju crtaće i pomalo fi lozofi raju. Neki se opet 
dave u ukusnoj klopi.

• Na rekreativnoj nastavi razvija se drugarstvo, prve ljubavi i osećaj za dobar ritam... a posle ide priča do 
zore a i uvek zabavno upadanje kod devojčica u sobu. Tada dečaci dokazuju svoju upornost 

• Na rekreativnoj nastavi dečaci uče da luduju za loptom, a devojčice za šopingom,naravno akoima 
kineskih radnji.

• Ali nije sve u igri, i nestašlucima, na rekreativnoj nastavi i naučimo nešto. 
• A evo samo deo toga sta smo naučili o Sokobanji- Ona je malo i lepo mesto u kojem se duh istorije 

prepliće sa modernim tendencijama.Sokobanja leži između planine Rtnja na severu, Ozrena, Lesko-
vika i Device na jugu. Najvećim svojim delom oslanja se na Ozren. Prostrane šume koje se spuštaju 
do obale Moravice zaklanjaju Sokobanju od jakih vetrova.Ona je na idealnoj nadmorskoj visini, gde 
je visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu.Ya nju se kaže da je pravi raj na 
zemlji.

• Kada učiteljica kaže ,,Izlet’’ uskacemo u autobus i  pravac planina Ozren. A tamo tabla sa čudnim na-
zivom  ,,Ripaljka’’. Ripaljka je jedan od najviših vodopada u Srbiji, visine 40 m. Vrh Ozrena je“Oštra 
čuka“ (1174 m).  Ozren je planina lečilište. Park šuma, ,,Čuka 2’’ nalazi se u podnožju šumovite i 
vodom bogate planine Ozren. Hladna izvorska voda, obilje zimzelenog drveća, glavnih proizvođača 
kiseonika, staza zdravlja, dečiji parkić, neke su od atraktivnosti koje Vam toplo preporučujemo da 
posetite.

Takođe smo posetili i izletište ,,Vrelo- Borići’’ – očaravajući miris 
borove šumice, cvrkut ptica, uređena pešačka staza, idealni su uslovi za 
odmor i rekreativne šetnje.

Ipak, najposećenije izletište je svakako „Lepterija –Sokograd“. 
Atraktivan put koji vodi do Lepterije je svakako onaj koji vodi duž 
reke Moravice. Idući do Lepterije postajete deo uzbudljive avanture 
prolazeći pored plaža i brzaka prelepe Moravice. Mi smo mali i pomalo 
nestašni, pa nas učiteljice nisu vodile do drevnog Sokograda, gde se vidi 
prirodni fenomen Bogorodica u steni sa Isusom u naručju. Mi smo se 
odmarali, klackali i ljuljali ispred restorana „Pećina“.

A šta još preporučujemo ? Krenite u pustolovinu! Popnite se na 
„Srpski Olimp!“ Pogled sa vrha planine Rtanj 
(Šiljak 1560m) seže čak do Save i Dunava na 
severu  i planine Rile u Bugarskoj. Treba prover-
iti  priče i legende koje se vezuju za ovu planinu. 
Da li je Rtanj jedna velika piramida iznad koje su 
viđane vatrene lopte, ili je Rtanj u stvari davno 
ugašeni vulkan?

   Актив млађе наставе
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Интервју са Паулом
У септембру у нашу школу дошла је Паула Интервина Мануела Батиста. Да бисмо је боље 

упознали, разговарали смо с њом.
1.  Пошто ми мало знамо о твојој земљи кажи нам нешто о њој:
 Ангола је велика, лепа земља, има море и много планина.

2. Када си дошла у Србију и како си се уклопила?
  Дошла сам у јуну. Лепо сам се уклопила, другари су ми помогли у школи, научили ме 

да бројим и пишем.

3. Да ли ти је било тешко да научиш језик?
  Није ми било тешко зато што сам ишла на 

курс. Помагали су ми наставници.

4. Да ли су ти предмети били тешки?
  Било ми је тешко да научим да пишем. 

Најтежа лекција су падежи, а тешко ми је 
да научим ћирилицу.

5.  Како се наставници понашају према теби?
  Наставници су ме прихватили, али 

понекад много траже од мене.

6. Ко је за тебе најбољи наставник у школи?
  Најбољи наставник ми је наставник 

српског језика зато што ме је он научио да 
пишем и читам.

7.  Како су те прихватили другари?
  Од првог дана су ме прихватили веома 

лепо. Допратили ме до куће, помагали да се упознам са Србијом и српским језиком.

8. Ко ти је најбоља другарица / друг?
  Најбоље другарице из Анголе су ми Нарнија и Едина, а из одељења се дружим са 

свима, тако да не издвајам никога.

9.  Шта радиш у слободно време?
Волим да шетам са другарицама и да вежбам да 
пишем.

10.  Шта ти се највише свиђа у Београду?
Волим снег, Зоолошки врт и Калемегдан.

Са паулом ћаскале:
Тамара Аврамовић 55

Маша Ружић 55

Маја Станковић 55
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То само деца знају - дечији бисери

Краве не смеју брзо трчати,  

да не пролију млеко.

Ако једемо болестне краве, 

добијемо ИСДН.

Све рибе носе јаја, 

Руске чак кавијар.Животињски врт је супер. Тамо можемо 

видети животиње, које и не постоје.

Током недеље Бог живи у рају.  Само у недељу дође у цркву.

Круг је округао 

квадрат.

Адам и Ева су живели у Паризу.

Север
ни пол

 се ок
реће у

 супро
тном 

правц
у од ј

ужног.

Кајсија је као 
јабука са тепихом.

Рибе се множе тако, 

да носе искре.

Папа живи у Вакууму.

Животн о осигурање је новац, којег добије онај, који преживи смртни случај.

Црви не гризу, јер имају и  
спреда и позади реп.

Код нас има свако своју собу. Само 
тата не, он мора спавати код маме.
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Забавна страна
Пронађи дате предмете

10 разлика
Пронађи десет разлика узмеђу горњег 

и доњег цртежа

лавиринт
Пронађи прави пут

бојанка
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radovi


