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Поштовани читаоци Доситејца, 
добродошли у прво електронско издање нашег часопи-
са„Доситејац“.  
 

После толико година штампања, одлучили смо се да ове 
године, у духу очувања животне средине, а и као једна од 
еколошких школа Србије, пређемо на електронско издање. 
 

У години која је за нама трудили смо се да унапредимо на-
ше еколошке компетенције разним акцијама које су за циљ 
имале уређење наше школске средине. Обновили смо стазу 
и травњак у школском дворишту и засадили преко 20 нових 
стабала. Уз то, спровели смо акцију рециклирања старе хар-
тије и електронског отпада. 
 

Капиталним улагањима у школе Града Лознице реконструи-
сали смо кров изнад фискултурне сале, уредили свлачиони-
цу за дечаке и заменили под у кабинету историје. Обновљен 
је школски намештај, обогаћена библиотека новим наслови-
ма и лектирама и набављена су потребна наставна средства. 
 

Захваљујући Министарству просвете, сви кабинети у школи опремљени су новим 

лаптоп рачунарима и пројекторима а сви наставници су добили лаптоп рачунаре за 

потребе извођења наставе. 
 

Наши ученици и наставници су тако добили добре услове за унапређење наставе што су 

искористили на најбољи могући начин. Доказ за то су успеси које су постигли на свим 

нивоима такмичења и из готово свих предмета донели чак 58 диплома, о чему можете 

детаљније читати у овом броју часописа. 
 

Наставници су успели да остваре значајан број часова стручног усавршавања у установи и 
ван ње. Семинари и обуке су, углавном, реализовани онлајн и послужили су да наставни-
ци унапреде своје компетенције, неопходне за квалитетно извођење наставе. 
 

Претходна школска година је завршена регуларно, а завршни испит је протекао 

беспрекорно. Ученици наше школе су на завршном испиту постигли успех бољи од 

просека на општинском и републичком нивоу из сва три теста. Сви ученици су наставили 
школовање у средњим школама и гимназијама у складу са својим амбицијама. 
 

Ова школска година, почела је регуларно без комбиноване или онлајн наставе. Надамо се 
да ћемо је тако и завршити. Повратак редовној настави донео је са собом нове изазове. 
Две године пандемије, комбинована и онлајн настава оставиле су 
последице пре свега на социјализацију ученика. Правила школ-
ског живота се поново успостављају, коригују и прилагођавају 
новим условима. У нади да ће и даље од колевке па до гроба нај-
лепше бити ђачко доба, свим ученицима и запосленим честитам 
Дан школе!  

 

 

 

 

 

 

                                                                             
Директор школе  
                                                                             
          Биљана  
        Марковић 
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   МАТЕЈА СИМИЋ— ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Велико ми је задовољство и част да могу да вам се обра-
тим на овај начин. У пар наредних реченица пробаћу да 
вам дочарам своје осмогодишње путовање кроз ову моју 
и вашу, тo јест − нашу школу. 

   Дани проведени у овој школи остаће дубоко урезани у 
мом срцу. Бодрен, хваљен и подржаван, успео сам да 
остварим сан који свако дете сања. Из тог разлога сам не-
измерно захвалан свима који су били део мог одрастања. 
Оно што је моја учитељица Биљана препознала у мени, 
са посебним поштовањем наставио је да негује прво мој 
разредни Борис, а након њега и сваки мој наставник. Не 
могу, а да не поменем ни моје 8- 2 , а ни 8- 1 који су би-
ли моја велика подршка. Свако од њих се на свој начин 
радовао мојим успесима. 

   Због свега тога, бескрајно сам захвалан свима који су 
веровали у мене и били мој ветар у леђа. Посебно сам 
срећан што сам успео да ускладим школске обавезе са тренинзима кошарке и што сам 
са својом екипом низао успехе и на том пољу. 

   Своје школовање наставио сам у лозничкој гимназији. Нова школа није донела вели-
ке промене. Ново друштво и нови професори су, како мене, тако и моје другове, изу-
зетно лепо дочекали и прихватили, и сви смо наставили пут ка свом циљу. Свака доса-
дашња награда носи свој терет и зато се трудим и трудићу се да оправдам сваку оцену 
и осветлам образ сваког мог наставника. Надам се да ћу и оправдати сваку реч у говору 
мог разредног, и, као што је њему била част да буде одељењски старешина мени, још 
је већа част била што сам баш ја био његов ученик.  
 

   И за крај, поновићу већ изговорену мисао да све почиње са сном који је већи од вас 
и све што мораш да урадиш је да верујеш да ћеш једног дана бити велики као и снови 
које сањаш. Зато, верујте у своје снове!!! 

 

Марко Ђукановић,  
ученик осмог разреда на такмичењима у школској 
2021/2022.години једини је освојио место на  репу-
бличком/државном такмичењу.  
 

Марко се такмичио на Државном такмичењу тален-
тованих ученика из предмета физика и освојио је 3. 
место.  
На истом такмичењу освојио је и 2.награду за ква-
литет и одбрану научно-истраживачког рада из фи-
зике. 

 

 

Желимо му да и овој школској 
години постигне исти  
или још већи успех!  
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА  
НА ТАКМИЧЕЊИМА  
ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНА 

 

Ученици наше школе учествовали 
су на општинским такмичењима 
из Српског језика, Књижевности, 
Eнглеског језика, Математике, 
Физике, Хемије, Биологије, Исто-
рије, Географије.  
 

Ове школске године наша школа 
је учествовала у такмичењу у 
изради бизнис плана у организа-
цији Савеза проналазача Србије. 
Ученике је водила и припремала 
наставница информатике. 
 

Успеси наших ученика постигну-
ти на разним нивоима такмичења 
директно су последица системат-
ског рада наставника са ученици-
ма у оквиру додатне наставе. 
 

На Општинском такмичења из  
физике: 
Николина Томић ученица шестог 
разреда освојила је 2. место 

Марко Ђукановић ученик седмог 
разреда освојио је 3. место 

Матеја Симић ученик осмог раз-
реда 1. место 

 

На Окружном такмичењу из фи-
зике:  
Марко Ђукановић ученик седмог 
разреда освојио је 3. место 

Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда 3. место 

Матеја Симић ученик осмог раз-
реда 3. место 

 

На Општинском такмичењу из  
књижевности -Књижевној  
олимпијади: 
Јелисавета Тодоровић ученица 
осмог разреда освојила је 2. 
место 

Мина Радовановић ученица осмог 
разреда освојила је 3. место 

 

На Окружном такмичењу из  
Књижевности -Књижевној  
Олимпијади: 
Јелисавета Тодоровић ученица 
осмог разреда освојила је 1. 
место 

Михаило Јовић ученик седмог 
разреда 2. место. 
 

На Општинском такмичењу из 
српског језика и језичке  
културе: 
Хелена Пајић ученица петог раз-
реда освојила је 3. место 

Вук Радовановић ученик петог 
разреда 3. место, 
Јана Радивојевић ученица шестог 
разреда 2. место, 
Николина Томић ученица шестог 

разреда 3. место, 
Славен Николић ученик седмог 
разреда 1. место, 
Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда 3. место, 
Јелисавета Тодоровић ученица 
осмог разреда 3. место, 
Ђурђина Мијаиловић ученица 
осмог разреда 3. место 

 

На окружном такмичењу из  
српског језика и језичке  
културе: 
Вук Радовановић ученик петог 
разреда 2. место, 
Јана Радивојевић ученица шестог 
разреда 2. место, 
Николина Томић ученица шестог 
разреда 2.место, 
 

Јелисавета Тодоровић ученица 
осмог разреда 2. место, 
Ђурђина Мијаиловић ученица 
осмог разреда 3. место 

Славен Николић ученик седмог 
разреда 3. место 

 

На општинском такмичењу из  
математике: 
Богдан Јаковљевић ученик трећег 
разреда освојио је 3. место, 
Анастасија Којић ученица трећег 
разреда 3. место, 
Лазар Мишковић ученик трећег 
разреда 3. место 

Вук Радовановић ученик петог 
разреда 3. место, 
Михаило Панић ученик петог 
разреда 3. место, 
Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда освојила је 2. место 

Матеја Симић ученик осмог раз-
реда освојио је 3. место 

 

На Окружном такмичењу из  
математике: 
Богдан Јаковљевић ученик трећег 
разреда освојио је 1. место 

Вук Радовановић ученик петог 
разреда 3. место, 
Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда освојила је похвалу 

Матеја Симић ученик осмог раз-
реда освојио је 2. место 

 

На општинском такмичењу из  
хемије: 
Славен Николић ученик седмог 
разреда освојио је 1. место, 
Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда 2. место, 
Селена Милутиновић ученица 
седмог разреда освојила је 3. 
место 

 

На окружном такмичењу из  
хемије: 
Славен Николић ученик седмог 
разреда освојио је 1. место, 

Тијана Старчевић ученица седмог 
разреда 3. место, 
Селена Милутиновић ученица 
седмог разреда освојила је 2. 
место 

 

На општинском такмичењу из 
енглеског језика: 
Сара Бантић ученица осмог разре-
да освојила је 3. место. 
 

На окружном такмичењу из  
енглеског језика: 
Сара Бантић ученица осмог разре-
да освојила је 3. место. 
 

На Општинском такмичењу из 
историје: 
Михаило Панић ученик петог 
разреда 2. место, 
Вук Радовановић ученик петог 
разреда 3. место. 
 

На Општинском такмичењу из  
биологије: 
Вук Радовановић ученик петог 
разреда 1. место 

Елена Јовић ученица петог разре-
да 2. место 

Добрица Митровић ученик петог 
разреда 3. место, 
Тамара Панић ученица петог раз-
реда 3. место, 
Јана Радивојевић ученица шестог 
разреда 3. место, 
Љубица Ђокић ученица седмог 
разреда 3. место, 
Магдалена Ђорђевић ученица 
осмог разреда 3. место. 
 

На окружном такмичењу из  
биологије: 
Вук Радовановић ученик петог 
разреда 3. место 

Тамара Панић ученица петог раз-
реда 3. место 

Јана Радивојевић ученица шестог 
разреда 3. место, 
 

На регионалној смотри талената 
из физике: 
Марко Ђукановић ученик седмог 
разреда освојио је 3. место 

 

На Републичкој смотри талената 
Марко Ђукановић освојио је 3. 
место и 2. награду за научни рад 
из физике. 
 

На такмичењу у изради бизнис 
плана  
Алекса Нукић ученик осмог раз-
реда награђен је за беседништво.  
 

На литерарном конкурсу  
„Песнички поздрав пролећу“  
Вељко Митрић ученик шестог раз-
реда освојио је 3. награду. 
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Интервју са Вером Павловић -шефом 
рачуноводства 
 

У заслужену пензију 1. децембра отишла је Вера 
Павловић, шеф рачуноводства у нашој школи. У 
оквиру пројекта „Професионална оријентација“ 
чланови литерарне секције су урадили интервју, 
поставивши јој следећа питања: 
 

1. Зашто сте одабрали баш ово занимање? 

2. Ко је утицао на избор Вашег занимања? 

3. Које послове углавном обављате? 

4. Шта су предности, а шта недостаци Вашег посла? 

5. Какво је ваше радно време? 

6. Да ли сте имали неко друго занимање о коме сте 
маштали? 

7. Да ли у Вашем занимању морате да се усавршава-
те? 

8.Опишите како изгледа Ваш радни дан. 
9. Који тренутак бисте издвојили као посебан у до-
садашњој каријери? 

10. Да ли сте икада размишљали да промените по-
сао? 

11. Шта бисте младима саветовали када је у питању 
избор професије? 
 

Ево како је наша Вера представила своје занимање 
и свој радни век.. 
 
 

Што се тиче мог занимања у оно време када сам 
требала да се определим шта ћу радити у будућно-
сти ја искрено нисам имала неко право на одлуку. 
Пошто сам дете са села па сам требала да идем у 
град на школовање, морала сам да слушам и пош-
тујем жеље својих родитеља, што је управо и 
одговор на ваше друго питање. 
 

Као девојчица сам маштала да ћу радити у болници 
али у то време у Лозници где сам требала да се 
школујем није постојала медицинска школа, тако 
да је мама желела да се упишем у економску шко-
лу која је у то време после гимназије заузимала 
значајно место у образовању. Сама реч „службеник“ 
после завршене школе и добијања радног места 
звучала је господствено и нешто посебно, тако да 
се никада нисам покајала избором одлуке својих 
родитеља. 
 

Што се тиче послова које обављам могу вам рећи 
да је то широк спектар, у ствари ово радно место 
захтева пренос целокупног знања које је стечено 
током школовања и пренето на пословање ове 
васпитно – образовне установе. Од многих бих 
издвојила кључне послове као што је израда 
завршног рачуна, то јест комплетно пословање у 
току године, као и припреме плата за раднике то-
ком сваког месеца. Ту су и остали свакодневни фи-
нансијски послови што одузимају доста радног 
времена, тако да је и то неко слободно време којег 
и нема управо био недостатак овог посла, а као 
предност издвојила бих сарадњу са многим 

радницима појединих сектора у Општини, СДК слу-
жби, пензионом и здравственом осигурању, као и са 
својим колегама у осталим школама, а посебно  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лепу сарадњу са радницима ове школе и директо-
рима који су многи постојали у мојој каријери. 
Из наведених послова може се и наслутити радно 
време коме нема краја, у ствари сваки део посла 
има одређен временски рок када треба да буде завр-
шен па у складу са тим се и регулише радно време. 
Нормално је да се и у овом послу мора усавршава-
ти пошто се често објављују нови прописи и зако-
ни који прате ове послове. 
 

На промену посла никад нисам размишљала јер 
радити у школи где постоје деца и образовани 

људи је велика част. 
 

Ух, на питање који би тренутак издвојила као посе-
бан у досадашњој каријери је много тешко одгово-
рити. Као прво ја сам велики емотивац и сваки    
тренутак био леп или ружан сам тешко подносила, 
а било их је јако пуно за 37 година мога рада. Ипак 
најлепши тренуци су били у почетку мога послова-
ња где су постојала и нека друга времена. Биле су  
то прославе које су обележаване на посебан начин, 
разни излети и дружења уз песму и весеље, затим 
многе похвале за добро одрађене послове код 
пословних сарадника, а такође и многи успеси уче-
ника који су обележили ову школу па иако нисам 
везана за наставу ја сам то срећно доживљавала. 
Као последње питање, шта бих младима саветова-
ла у избору професије искрено не знам шта бих 
одговорила. Можда да прате себе, своја осећања и 
жеље а могу да послушају и своје родитеље као 
што сам и ја то урадила, па се показало да је то 
био прави пут за мене. 
На крају бих се захвалила на овако лепом  
интервјуу, пожелела свим радницима школе на че-
лу са директором много лепих тренутака и успеха 
у раду и животу, да и ви дочекате овако одлазак као 
и ја, јер радити 37 година у овој школи и дожив-
љавати је као свој други дом није мала ствар. 
 

Шеф рачуноводства Вера Павловић 
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               Афоризми Душка Радовића 
 

Пре тачно 100 година, рођен је Душан Радовић . Био песник, новинар, писац, афористи-
чар и ТВ уредник. Умро је пре више од три деценије, а ми још препричавамо његове афо-
ризме. 

  Ово су неки од афоризама које и данас врло радо спомињемо: 
„Јуче је један родитељ завапио на родитељском састанку: Дај-
те ми добро дете, па ћете видети какав сам ја отац!” 
„Наше мало може бити много за оне који немају ни мало.” 
„Децо, можете мислити какав је живот када је од колевке па до 
гроба најлепше ђачко доба.” 
„Пре него што кренете да тражите срећу, проверите – можда сте 
већ срећни. Срећа је мала, обична и неупадљива и многи не у-
меју да је виде.” 
„Пре него што поправите свет, поправите чесму у свом стану. 
Свет би био много срећнији и лепши кад би свако само попра-
вио чесму или макар зубе.” 
„Ако решите све проблеме своје деце, они неће имати других 
проблема сем вас.” 

Јана Радивојевић и Николина Томић 7-1 
     

СТВАРАЛАШТВО 

 

 Радоје Домановић је први прави сатиричар међу српским реалистима и творац српске 
сатиричне приповетке. Био је бескомпромисан и храбар, његова мисао бритка и провока-
тивна. 
 

  Биографија 
Радоје Домановић је рођен у Овсишту 1873. године, али 
је своје детињство провео у селу Јарушицама где је и 
завршио основну школу. После основног школовања у 
селу, Домановић је учио гимназију у Крагујевцу и Вели-
ку школу у Београду, али боравак у градској средини ни-
је изменио његова схватања која је понео из села.  
 

Након више школе постао је професор српског језика на 
три и по године, али је скинут са позиције због иступа-
ња против владе. Отпуштен из службе, Домановић пре-
лази у Београд, где живи тешко од новинарског и књи-
жевног рада и где пада и почетак његовог сатиричарског 
рада 1898. године. Након пет година стварања сатирич-
них дела, 1903. нова власт га пребацује у Минхен где ће 
због брзог стила живота изгубити мотивацију и унутраш-
њу ватру којом је била каљена његова сатира.  
Домановић је у сенци свог старог рада живео мучећи се 
до своје смрти 1908. године у Београду. Радоје Домано-
вић је без сумње иза себе оставио огроман утицај на 
Српску књижевност, културу и кинематографију. Многа 
његова дела пренета су на филмско платно, многе 
основне школе и библиотеке носе са сећањем на најве-
ћег  
српског сатиричара име Радоја  Домановића. Фонд заду-
жбине Раде Домановић од 1973. додељује истоимену награду за достигнућа у области 
сатире чији су добитници неки од најпознатијих писаца данашњице. 
 

Најзначајнија Домановићева дела су:  
Не разумем, 1898.    
Данга, 1899.      
Вођа, 1901.      
Краљевић Марко по други пут међу Србима, 1901.                     
Мртво море, 1902.                                     
Страдија, 1902.        
Материјал припремио Славен Николић 8/2 
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240 година 
Писмо Харалапмију је први штампани текст Доси-
теја Обрадовића. Он ово писмо пише као молбу ко-
ју је упутио свом пријатељу Харалампију Мамули у 
жељи да му он помогне око прикупљања новца за 
штампање Совјета здравог разума. Доситеј не жели 
никакву материјалну корист за себе, већ искључиво 
новац потребан само за штампање књига. На крају је 
одустао од намере да штампа Совјете здравог разума, 
па као његова прва штампана књига излази „Живот и 
прикљученија’’. Харалампије је био парох цркве у 
Трсту, па је могао да мотивише богате трговце да да-
ју свој допринос за штампање књиге. Његова највећа 
жеља је била да рашири просветитељство по Србији. 
У првом делу писма Доситеј говори о намери којом 
је написано писмо. Обавештава пријатеље да ће ње-
гова књига бити написана чисто српски, да је могу 
разумети сви српски синови и кћери. Доситеј указује 
и на покрет у Европи који се залаже да се књиге пи-
шу на народном језику, како би их разумели сви, и 
сељани, и чобани, и богаташи. Показује велику жељу 
за ширење просветитељства.                        

Тамара Ђукнић 8/1 

Стогодишњица рођења песника Васка Попе 
 

   Један од великана међу песницима српског 
језика, Васко Попа, рођен је у Гребенцу,  
код Беле Цркве, 29. јуна 1922. године.  
Уврштен је међу сто најзнаменитијих Срба. 
     Основну школу и гимназију је завршио у 
Вршцу. После тога уписао је Филозофски фа-
култет у Београду. Студије наставља у Буку-
решту и Бечу. За време Другог светског рата 
био је затворен у немачком концентрационом 
логору у Зрења нину.  
     После завршетка рата је дипломирао је на 

романској групи Филозофског факултета у Београду. 
Попина прва збирка песама је „Кора” објављена 
је 1953. године, и уз Миодрага Павловића „87 
песама”, сматра се почетком српске послератне 
модерне поезије. Затим објављује „Споредно 
небо” , „Усправна земља”, „Кућа на сред друма” , 
збирку песама „Мала кутија”. 
            Иновативност поезије Васка Попе најви-
ше је остварена на језичком плану. Језик је јед-
ноставан, колоквијалан, пун прозаизама и идио-
матских израза. Израз је елиптичан, језгровит, 
афористичан и гномичан; његову поезију одли-
кује ”лексичко богатство и синтаксичка стро-
гост”. Давно је речено да речима треба да буде 
тесно, а мислима пространо.                                         
                                                              Миодраг Павловић и Васко Попа  
                                         испред цркве Санта Марија дела Салуте у Венецији 

 

Јана Радивојевић и Николина Томић 7-1 
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    Le renard et le corbeau 
 

   Le corbeau vola quelque part un morceau de fromage et, le te-
nant dans son bec atterit sur une haute branche. Le renard, qui 

se trouvait là, a décidé de lui prendre le morceau de fromage.  
   C'est pourquoi elle dit au corbeau: "Que tu as de beaux yeux 
brillants, et comme ton cou est beau... C'est dommage qu'un si 
bel oiseau doive toujours se taire, car il ne sait pas chanter." 

    Le corbeau, flatté par les paroles, a voulu montrer au renard 
qu'il savait aussi chanter. 

     Il ouvrit son bec et grogna. Le fromage tomba de son bec et 
tomba juste devant le renard. 

                           Le renard, saisissant le fromage, se mit à rire 
doucement:               

                             "Ha, ha, ha, tu as peut-être une voix, mais tu 
n'as vraiment pas d'esprit." 

 

                Prevod Dositejeve basne "Lisica i gavran", 
                preveo Veljko Todorović 7/3 
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ШКОЛСКИ ДАНИ 

Деца седе у клупи, 
весела и помало љута. 
Дошло је време за школске дане 

који падају као са гране. 
 
Спремају се за контролне тешке, 
али га ураде без грешке. 
Година школска доноси срећу 

и то пуну врећу. 
              Јасна Крстић 6-1 

ЈЕСЕН СТИЖЕ 
 

Јесен долази у жутом капуту 

и доноси нам кишу хладну и љуту. 
Хладни дани ускоро стижу, 
Полагано лишће нижу. 
 
Дрва се секу, зимница спрема, 
и црвене јабуке падају са гране – 
Ето нама јесени ране. 
                      Јасна Крстић 6-1 

Јесен 

Кaда хладна зора сване, 
и жуто лишће опадне. 
Стигла је јесен рана, 
од бакра што је исткана. 
 

Када се магла дигне, 
после киша стигне. 
Јесен је јесен рана, 
што је жућа од банана. 
 
     Вељко Суботић 4-1 

Јесен 
Стигла је јесен  
и са њом златне боје, 
које шумама дивно стоје. 
 
Птице журно лете  
у топлији крај, 
ето нама њих кад дође мај. 
 
Баке и маме остављају зимницу, 
а ја се радујем свему томе и 

не кријем срећу на лицу. 
 
Зора када заруди, 
магловито јутро нас буди. 
 
Анастасија Којић 4-1 

ЈЕСЕН 

 

АААА јесен настала! 
Жита даје нама 

да колаче меси мама. 
АААА јесен настала! 
ЕЕЕЕ девојчице све! 
Другови су ваши чили 

једни другим мили. 
ЕЕЕЕ девојчице све! 
ИИИИ ту смо сада сви! 
Да играмо, да певамо 

и да се сложно веселимо. 
ИИИИ ту смо сада сви! 
ОООО шта је сада то? 

Нестало је топлих дана, 
тако вели наша нана. 
ОООО шта је сада то? 

УУУУ чекамо зиму! 
Да се снегом нагрудвамо 

санкама навозамо. 
УУУУ чекамо зиму! 
 

 Слађана Бурмазовић 1-3 

ДРУГАРСТВО   
Лепо је кад имаш  
другарицу или друга, 
а како да их стекнеш, прича је дуга. 
Са њима делимо тајне све  
па и ко су наше симпатије две. 
 

Са њима се играмо и одрастамо 

и у породицу их чак сврставамо. 
Јер су другари као браћа и сестре 

и са њима је најлепше кад се одрасте. 
 

Наши другари су право богатство  
и стално градимо пријатељско царство. 
Јер, правих пријатеља доста није никада 

и заједно заборавимо шта је досада.                
                         Вељко Митрић 7-3 
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ТЕТКА 

Кад на вратима појави се тетка, 
ето мени баксуз петка. 
Одмах креће да ме цмаче, 
грли, стиска све јаче. 
 
Па ме пита да ли је волим, 
назива ме злато мило, 
да ме спусти, ја је молим, 
не желим код ње у крило. 
 
Стално говори да пазим, 
песме певам по сто пута, 
ако нећу да се мазим, 
одмах каже да је љута. 
 
Купује ми шта год хоћу, 
а пољупце само ниже, 
па кошмаре имам ноћу, 
сањам тетку како стиже. 
        Милица Николић 6-1 

ЈЕСЕЊЕ ЈУТРО 

 

Мирују куће у јутра рана, 
пала је магла, мирише топла храна, 
и јесен осваја са свих страна,  
а лето тек за мање од годину дана. 
 
Ноћ напустила куће и баште 

њива се буди на прве зраке, 
а сељаци већ у тихе осване 

крећу на посао, обувају опанке. 
 
У кући остаје домаћица вредна, 
ватра већ гори, доручак се спрема 

и пуна срца децу у школу прати 

да науче више од оца и мати. 
 
А кад крену, кроз године многе 

и њихове деце деца у школе, 
знају ли у јесен из свога стана 

како миришу сеоска јутра рана. 
 

    Тијана Лукић 7-3 

МОЈ  ТАТА 

Волим мог тату највише на свету 

јер знам да би за мене  
окренуо планету. 
 
Има вредне руке, мајстор је прави, 
све што пожелим он ми оствари. 
 
Воли ме и пази, и болесну лечи 

снажан је и храбар  
да све невоље спречи.                                                                  
              
Дуња Бојић  5-1 

 

ПОВРАТАК У ШКОЛУ 
Школско звоно поново звони, 
ђаци у клупама многобројни. 
Прође школа, прође лето, 
поново у школи ђака ето. 
 
Да је распуст био мало дужи, 
деци би лакнуло у души. 
И тако сваке године нове, 
школа се спрема за ђаке ове. 
            Јасна Крстић 6-1 

ЗИМА  
Била је зима као и свака, 
сува и хладна без топлог зрака. 
Кренуо у шетњу без везе, 
али угледах њене оке сене. 
 
Мислим да трепте и у мраку и 

молим Бога да ми тражи жваку. 
 
Од тог трена заволех зиму
и сва годишња доба, 
желећи да сретнем  
девојчицу својих снова. 
            Алекса Бојић 7-3 

Андријана Панић  1-1 

Наталија Марковић 1-2 
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МОЈА ДРУГАРИЦА 

Моја другарица је Тића. Има браон очи и браон косу. 
Када је у питању игра она је спремна на све. Често иде-
мо на Дрину. Када дођемо на Дрину ми се лепо заигра-
мо. Онда идемо у шуму а у шуми се забављамо кроз на-
шу машту. Учимо шта не постоји а шта постоји. Прави-
мо се да смо виле. Када она оде кући ја будем тужна, 
али ми мама каже да ће Тића доћи опет.                                                                       
                                 Бојана Матић 1-1 

Јесен 
Лето иде јесен стиже, 
лишће мења боју у бакарну и црвену. 
Постаје хладније и свежије. 
 

Јесен, јесен, јесен стиже. 
Лишће опада, а облак пада, 
деца по лишћу скакућу и радосно пе-
вају. 
Ивана Митровић 4-1 

Алекса Марковић 4-1 

Ана Полић 2-1 

Зима 
 

Јесен се ближи крају, 
Долази прелепа принцеза Зима. 
Бунду обукла, 
Капу на главу навукла. 
 

Белу косу од снега, 
Хаљину носи од брега. 
Носи нам снег и пахуље 

Јер Зима сад овде станује. 
 

Милица Павловић 4-2 

 

Хелена Атанасиа Везмар 1-1 

Јесен 
Стигла  јесен у мој крај 
А са њом и боја рај! 
 

Лист са неба пада 

Као некада! 
 

Бундеве се жуте  
К`о паприке љуте! 
 

       Татјана Илић 4-3 

ДРУГАРСТВО 

Другарство је нешто најлепше, сјајно. 
Кад имаш друга све ти је бајно. 
 
Имаш руку за подршку,  
раме за плакање, 
безусловну љубав и брига мање. 
 
Мој прави друг увек је уз мене, 
одувек у мом животу постоји 

и поред мене стоји. 
 
Сваком на свету желим да има  
правог друга као што га имам и ја. 
Видећете, све је лепше,  
све вам прија и све сија. 
       Дијана Поповић 7-3 
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Одакле потиче воће 
    Порекло неких биљака које користимо у исхрани: 
    Авокадо – Мексико и Централна Америка 

    Сунцокрет – Северна Америка 

    Грожђе – јужни Кавказ 

    Јабука – Централна Азија 

    Цитрусно воће – Источна Азија 

    Јагода – Јужна Америка 

    Ананас – Амазонија 

    Кафа – Етиопија 

    Плави патлиџан – Индија и Јужна Кина 

    Банане – Југоисточна Азија 

Да ли сте знали ? 
Сиви соко је најбрже живо биће на планети. При обрушавању достиже брзину до 320 km/h. 
Први предак данашњег коња је живео пре 50 милиона година и био је дугачак 30, а висок 25 cm 

Врста жабе названа Oтровна стрела има довољно отрова у себи да усмрти око 2.200 људи. 
Џиновска сипа има највеће очи на свету, а пречник им је око 40 cm. 
Делфин има 260 зуба. 
Најбржа риба је лепезаста сабљарка, која достиже брзину од 109 km/h. 
Човек у просеку трепне око 15.000 пута на дан, и да сваки трептај траје око 0,15 секунди. 
Човек у просеку изговори око 31.500 речи дневно. 
Сваки човек дневно направи око 2,5 килограма ђубрета. 
Плави кит је највећа животиња на планети и да може достићи тежину од 125 тона. 
Мачке могу произвести преко 100 гласовних звукова, док пси могу само око 10. 
Сова може да окрене главу до 180° (неке врсте и до 270°). 
Кртица може да ископа тунел од 70 метара за једну ноћ. 
Једна пчела у току целог живота произведе само 1/12 кашичице меда. 
Гуска је прва птица припитомљена од стране човека. 
 

Албинизам 

    Албинизам је наследни генетски поремећај који се одликује  
потпуним или делимичним одсуством пигмента меланина у кожи,  
коси и очима. Назив потиче од грчке речи albus, што значи бео.  
Пигмент меланин, његов тип и количина, одређују боју коже, косе и  
очију. Албинизам се јавља код свих кичмењака, укључујући човека, 

код инсеката и мекушаца. Изостајање стварања хлоро 

фила код биљних врста исто се назива албинизам. 
Код човека се подједнако јавља код жена и мушка-
раца. Наслеђује се преко рецесивних гена, што 
значи да оба родитеља морају да имају поремећај  
(који не мора бити видљив), да би се пренео на 
дете. Физички симптоми су: веома светао тен,  
светла коса , бледо-светло плаве очи и црвенкасте 
зенице. 
 Код албино животиња очи су розе или светло плаве.  
Не постоји лек за албинизам. Код албино особа је битна заштита 
очију и коже од сунчевог зрачење, јер је повећан ризик од оболе-
вања од рака.  

У листу маслачка   
(Taraxacum officinale) на-
лазе се слузи, шећер, вита-
мим Ц, провитамин А, ви-
тамин Б1 и Б2 и значајне 
количине минерала. Зато 
се млади листови користе 
у исхрани за припрему 
чорбе, варива и свеже сала-
те. Драгоцено је  поврће за  
дијабетичаре. 

Брадата агама 
(pogona vitticeps) 
је гуштер поре-
клом из сушних 
делова Аустралије  
и једна је од нај-
распрострањенији
х врста у  терари-
стици. Име је до-
била по својој 
бради која се у 
одрађеним ситуа-
цијама надује 
поцрни. 
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Из пера наших ученика 

Злата Мироневич 3-1 

Моју малу главу 
 

Када мама шије 

и поправља струк 

тата је и Минту 

намешта криви лук. 
 

Моју малу главу  
нема ко да чува 

зато после школе  
у боравак грувам. 
 

Ту су Драга, Стевка 

дочекују нас. 
Некада сам миран 

некада радан 

па проблеме моје  
слатко савладам. 

 

 

Годишња доба 
 

Свуда око нас, 
као суво злато, 
лишће је опало. 
Златно Сунце 

још помало греје, 
Лето нам се смеје 

и одлази тихо. 
Јесен је ту, 
зиму најављује, 
цвркут птица 

још се помало се чује. 
Ближи нам се зима, 
биће снега свима 

па пролеће доћи 

и све наново поћи. 
 

Душан Мишић 4-1 

Мама и тата 
 

Мама и тата нису само родитељи. Они су 
анђели чувари који ме прате ма где била. 
Они би због мене ишли на крај света, они 
су бољи и од анђела.  Чувају ме од свега и 
свачега. Сваки мој проблем они реше. Реше 
све моје море. Они су најбољи на свету. 
Колико их волим не може се описати ни 
речима ни делима, јер за то не постоји ни 
реч ни дело.   
                    Милена Ћирковић 2-1 

ЈЕСЕН 
 
Ушуњала се полако, 
стигла мојим сокаком, 
донела нам маглу, кишу 

и природу тишу. 
 
Сунце нам се удаљава, 
зима нам се умиљава, 
хладно време − дуге ноћи, 
дани кратки − кад ће проћи?! 
 
Дани су суморни,  
људи уморни,  
а лоше им време доноси  
проблеме. 
За зиму се спремају, 
не смеју да дремају.     
         Дијана Поповић 7-3 

Милица Мишковић 2-1 

Александра Лукић 1-2 

Друг 
Друг ти је најпотребнији. 
Он ће ти увек помоћи око 
домаћег и када си у нево-
љи, увек ће бити ту за те-
бе. Када си тужан увек ће 
наћи начин да те усрећи. 
Теодора Лукић 4-1 
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ПИТАЛИЦА 

 

 -Шта мислиш,  
Саро  шта је најчудније на свету? 

-Вода, Јоване. 
-Како? Зашто? 

-Ако је врућа, опечеш се,                                                                                            
-Ако је хладна заледиш се,                                                                                           
-Ако је дубока, удавиш се,                                                                                               
 -А без ње не можемо да живимо.                                                                                       
               Душица Митровић  5-1 

ЉУБАВ 
 

Нема лепше ствари од љубави 

и од ње сви постајемо блесави. 
Од љубави не може да се избави, 
али може много да се забави. 
 
Лепо је кад видиш очи нечије 

па оне нису као свачије. 
На посебан су начин другачије 

па не гледаш више очи ничије. 
 
Љубави има баш свуда, 
на њу ћеш налетети било куда. 
Она чини разна чуда 

и без ње не треба ићи никуда. 
 
Љубави у породици има, 
и кад је ту, никад није зима. 
Јер љубав нас све греје 

и онда кад снег почне да веје. 
           
Вељко Митрић 7-3 

Зима 

Зима снежна бела,  
сва весела, 
много лепих и  
добрих ствари донела. 
 

Снежна чаролија 

 сву природу је загрлила, 
радују се деца снегу, 
грудвању и високом брегу. 
 

Санкање се сада спрема 

трче деца са свих страна. 
Возић иде наоколо, 
хукћу деца са свих страна. 
Алекса Марковић 4-1 

Зима 
Док седим у соби промрзла 

и руке помало грејем 

гледам кроз прозор 

а снег веје ли веје. 
 

И тако промрзла 

радо бих  напоље изашла 

да ваљам бели снег 

и правим велики брег. 
 

 

Размишљам тако и чујем грају 

Угледах децу како се санкају  
Док беле пахуље на њих падају. 
 

Скочила сам на ноге лагане  
Хватала сам пахуље ледене . 
Настаде цика и смех  
Лепо је кад пада снег. 
 

Елена Илић 4-3 
 

Јесен 
 

Јесен кад пође, 
и киша дође. 
Лишће опада, 
киша пада. 
Медвед се за  
зимски сан спрема, 
тада цвећа  
више нема. 
 

Јовић Андреа 4-1 

Вук Зељић 4-1 

Пролеће 

Пролеће нам  
полако стиже 

и топло време  
нам је све ближе. 
 

У пролеће цвета  
лепо цвеће 

и када га залијемо  
онда је све веће. 
 

У пролеће стижу  
нови плодови 

док на виновој лози  
расту рогови. 
Андреј Максимовић 4-2 
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      У Руњанима,  
 

на 2 km од матичне школе,    
налази се њено издвојено  
одељење у ком се изводи     
настава за ученике од 1.   
до 4. разреда.  
 

 

Школа је мала, али веома лепа и добро опремље-
на . 
Ученици на располагању имају доста рачунара, те 
свакодневно примењују савремене информационе 
технологије. 
 

За учење у природи, добро им дође летња учионица 
испред школе, а велико игралиште им омогућује 
бављење спортским активностима. 
 

Настава се одвија у преподневним часовима, а по-
подне у школско двориште долазе деца да се играју 
на љуљашкама и клацкалицама док омладина игра 
фудбал или кошарку на школском дворишту. 

    Лукић Лазар 4-4 

Деда Мраз 

Драги Деда Мразе, 
Ево зима стиже. 
Писмо ти пишем, 
Шта желим највише. 
 

Слушао сам добро 

И маму и тату. 
Желим леп поклон 

За мене и бату. 
 

Вук Суботић 3-3 

Јесен 
 

Кад дође јесен 

Дођу и кише 

Напољу тада буде тише. 
 

Жуто је лишће, 
На све стране, 
Виде се само голе гране. 
 

Ласте и роде лете на југ 

Зима им овде није друг. 
 

Јесен је стигла у мој крај, 
Топлим данима је дошао 
крај. 

 

             Виктор Поповић 4-4 

Зима 
Зима је лепа и пуна чари  
Сваког детету осмех подари.  
 

Зима је снажна, јака и хладна 

Ал` деци забава права. 
 

Кад дође зима дође и снег  
Децу пошаље на бели брег.  
 

С брега се чује дечија граја.  
Санкања некад нема краја  
Теодора Божовић  3-3 
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Moj кућни љубимац 
 

Одувек сам волела животиње и имала кућне љубимце. 
Сваки ми је био драг, али маца коју сада имам је једна 
од најомиљенијих.  
Моја маца се зове Чупка. Сви је тако зовемо јер је чу-
пава. Има тамно зелене очи, велику и чупаву длаку и 
мале, црне шапе. Умиљата је и често проводи дане у 
кући. Склупча се у мом крилу и спава као беба. Волим 
да проводим време са њом јер воли да се мази и да 
преде. Када јој кажем да изађе напоље, одмах трчи до 
врата и чека да их отворим. Добар је ловац и воли да 
се хвали својим уловом. Игра се са мојом косом јер 
јој је забавна. Понекад ми се чини као да имам млађу 
сестру коју треба да чувам и да се играм са њом. Чупку сматрам својим чланом по-
родице и има посебно место у мом животу. Никада је не бих дача ником.  

            Љиљана Конић  4-4 

Виктор Поповић 4-4 

Ивона Митровић     4-1 

Питам се 
Питам се, питам 
се шта је пре сто 
година било са 
старим храстом?  
Руњане он чува већ 
неколико векова. 
Питам се да ли 
неко баш тачно зна 
колико је тачно година стар? Мој деда и 
његов деда и онај тамо деда не знају. А 
да ли ти то  знаш? 

   Само знам да има више од четиристо 
година. На јесен је бацио лишће на све 
стране које би једна стара бака у чијем 
дворишту се храст налази свакодневно 
скупљала.  
   У пролеће би олистао и личио на зе-
лену планину. Лети, био би уточиште 
Руњанцима да побегну од жеге и ужива-
ју у његовој хладовини. Зими он би 
достојанствено стајао не марећи за 
снег, ћутао  и  можда бројао дане и го-
дине које је провео у Руњанима. 
    И увек би сваки посетилац стајао и 
сликао се поред храста. 

                                                            
Тамара Благојевић 4/1 
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Алекса Васиљевић 7-3 
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Љубица Ђокић 8-2 

Марко Ђукановић 8-1 

Марко Поповић 6-1 

Милица Јовановић 8-1 

Мина Ћирковић 8-1 
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Николина Деспотовић 5-1 

Софија Мраовић 5-2 

Милена Драгићевић 6-1 

Милица Маврак 8-1 

Дијана Поповић 7-3 

Емилија Јовановић  8-2 
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У оквиру школског пројекта “Професионална оријентација“  
на нивоу школе спроведене су бројне активности, као што су 
интервјуи са људима различитих занимања, представљање 
занимања од стране родитеља.  
У другом разреду, своје занимање је представила Марина 
Црепић, банкарски службеник. Она је говорила о значају и 
начинима штедње у оквиру разредног пројекта „Ко учи знаће, 
ко штеди имаће“ 
У оквиру овог пројекта, ученици су у стиховима дали савете 
за чување природе  
 

 

Како чувамо природу 
 

Само једну планету имамо, 
Зато треба да је сачувамо. 
 

Ево шта треба да радимо: 
Дрвеће да садимо, 
Животиње да хранимо,  
кућице за птице 

Треба да правимо, 
Биљке да чувамо 

И не газимо, 
На чистоћу природе 

Треба да пазимо. 
 

Кад је природа чиста 

Сви су срећни и весели, 
Осмех на листу свима блиста 

Јер се радост и здравље дели. 
 

Чиста планета 

Нек буде наш дом, 
Чувајмо је увек у срцу свом.  
                 
     Ученици 2-1  
 

                                                                                              

   Природа 

 

Природа је разно цвеће, 
Биљке, животиње и дрвеће. 
 

Она нас окружује 

И баш ме усрећује! 
 

Када сунце сија 

Свима то прија. 
 

Када снег веје 

Свако дете се смеје. 
 

Природа је баш лепа, 
Природу чува цела планета. 
 

Природу морамо да чувамо 

И да о њој бринемо.  
 

       Теодора Црепић, 2-1  

   Природа 
Природа је лепа 

само кад је чиста 

сваки кутак шуме 

сад нека заблиста. 
Покупимо смеће 

нека расте цвеће 

посадимо дрво  
и мање и веће. 
Поток нек нам буде 

прозиран и чист 

да у њему с гране  
огледа се лист. 
Ваздух нама треба  
шума нам га даје 

што је боље чувамо 

дуже ће да траје. 
Урош  
Јаковљевић 4-3 
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У нашој школи се велика паж-
ња посвећује спортским актив-
ностима и популаризацији 
спорта 
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Писмо другу 
                                         Драги Вуче Петре, 
   Пре месец дана смо ишли на екскурзију у Београд. Жао ми је што ниси ишао са нама.  
Обилазили смо разна места попут золоошког врта, Музеја Вука и Доситеја, Калемегда-
на и Музеја илузија.  
    Нисмо имали прилику да идемо на Авалски торањ и да се сликамо. У зоолошком 
врту смо видели многе животиње, чак смо видели и два споменика, један подигнут го-
рили Самију а други вучици Габи. 
На Калемегдану смо видели остатке утврђења и споменик Победник. Затим смо били у 
Музеју илузија где је свима било забавно и добили смо бесплатне грицкалице. У Му-
зеју Вука и Доситеја видели смо личне ствари наших великих просветитеља, макете 
као и слике чланова њихових породица.  

Такође смо шетали Улицом кнеза Михаила. Мислим да је свима било занимљиво у 
аутобусу. 

Питам се како ти је у другој држави?  
Да ли си се навикао? 

                                 Поздравља те Вања   4/2 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец 

Иза брда, иза брега  
Месец тако лепо дрема. 
Обасјао цело небо,  
па је вече баш ведро! 
Мале звездице његове другарице, 
сијају у пуном сјају,  
као да су на балу! 
 

А јутро када сване, 
сва та сва та чаролија ће  
да нестане, 
али Месец због тога много  
и не хаје, 
јер Сунце његов друг  
тада постаје. 
Коста Ђукановић 4-1 
 

 

 

Стигла је јесен 
 
Јесен је стигла у наш крај 
весела, шарена и жута, 
са собом вуче много дуката, 
гле, заспаше поред пута. 
Шума шушти и пева, 
гранама маше и зева, 
под ногама суво лишће снева, 
каже стиже зима, а ето и снега. 
Милица Мишковић 2-1 

Ивона Митровић     4-1 

Хелена Атанасиа 
Везмар 
Јана Мићић 
Андријана Панић 
Борис Дакуловић     
             1-1 
 

Ђаци 
 

Ђаци наши драги,  
Како сте нам данас? 

Да л` добијате петице 

Док грејете столице? 

Да л` домаћи радите  
да не љутите мамице? 

 

 Мануела Гајић 4-3 

Теодора Лукић 4-1 
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Мој незабораван догађај 
   Догађај којег ћу се увек радо сећати је окружно такмичење из  
математике, које се одржало у ОШ „Кадињача“ у Лозници.  
    Тог јутра сам се пробудио раније него иначе, узбуђен због саме  
чињенице шта ме чекало тог дана. На брзину сам доручковао и са  
нестрпљењем чекао тату из града који је каснио. Напокон сам угледао ауто и кренули 
смо ка граду. Стигли смо међу последњим. Учитељицама ме је чекала у школском дво-
ришту. Веома ми је значила подршка тате и учитељице који су ме охрабрили и дали са-
вет да резултат није битан и да се опустим. Ушао сам у учионицу и одмах сам добио за-
датке.  
    Нисам журио и додатну мотивацију ми је дало то што сам у подсвести знао све задат-
ке. Завршио сам међу задњим и када сам предавао папир, руке су ми се тресле од узбу-
ђења. По доласку кући, показао сам тати папир са задацима. Коначно сам се смирио.  
    Касније, током дана стигле су лепе вести од учитељице. Јавила је мами да сам осво-
јио прво место на окружном такмичењу из математике за учени-
ке 3. разреда. 
          Тај осећај среће, никад нећу заборавити. 

Богдан Јаковљевић 4-3 
 

Бела Грива-промена краја романа 
Јурећи по мочвари Белу Гриву гардијани и шеф запалише бак-
љу не би ли се шта видело. Али, снажан ветар распрши ватру на 
све стране. 
Растиње се запали, ватра се ширила и гутала све пред собом. 
Бела Грива је покушао да прескочи ватру али није му ишло.  
Велики зид је био пред њим. Покушавао је да прескочи и после 
пар неуспелих покушаја, коначно, прескочио је велики зид. Де-
чак и коњ кренуше даље док су их гардијани јурили. Бела Грива 
носећи Фолка је јурио као ветар, гардијани су били све ближи и 
ближи. Није имао избора. Једина путања ка слободи водила је 

према реци Рони. Морали су да ускоче у 
њу. 
Тако неколико минута је Бела Грива покушавао да плива, да се одр-
жи на води и да не потоне. Држећи га за коњску гриву, Фолко је по-
кушавао свим силама да стигну до оближњег острвцета. Попеше се 
ту и мало одморише. Река је била баш брза. Сутрадан наиђе неки ча-
мац, човек који је био унутра личио је на Антонија. „То јесте Анто-
нио“, повика дечак. „Брзо упадајте“, рече Антонио. Возили су се не-
ко време и стигоше до краја где река одједном постаде баш спора. 
Ударили су у копно, изашли и дошли кући. 
Ово је била права авантура за Фолка и Белу Гриву. 

 

 

 

                                                   
 

 

 

Наши бисери - 2-1 
На линији напиши одговарајуће 
описе као што је започето: 
 

Ујна – жена маминог брата. 
Стриц- муж татине жене 
Ујак – муж мамине жене 
Тетка – жена татиног мужа 

    Валентина Стојнић 4-1 

    Алекса Марковић  4-1 

Алекса Павловић 5-1 
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Коначно смо после три године отишли на екскурзију. 
Сви смо били узбуђени и радосни.Наше дестинације 
биле су манастир Рача, Шарганска осмица и Дрвен-
град. Прво смо отишли у манастир Рачу. Било је пре-
дивно и сви смо се одушевили. Манастир је био пре-
леп и мислим да су сви били задовољни првом 
дестинацијом. После манастира Раче, као изненађе-
ње, отишли смо у Кремну. Ту нам је тек било интере-
сантно и свима се видело изненађење. Мада, мислим 
да су сви са нестрпљењем ишчекивали Шарганску 
осмицу. Када смо стигли тамо, нашој срећи није би-
ло краја. Сели смо у воз и возили смо се сат времена. 

У возићу нам је била најбоља журка. Пуштали смо музику и играли сви заједно. Стајали 
смо на неколико станица где смо купили сладолед и шетали. У повратку смо стајали на 
дивне видиковце где је поглед био очаравајућ. После смо отишли у Дрвенград, где смо 
погледали занимљив филм у биоскопу. Остали смо да прошетамо и купимо сувенире. 
Кренули смо кући задовољни читавом екскурзијом. 

6. разред Дрвенград 

 

Октобарско јутро донело је много узбуђења. Кренули смо рано  
ујутру уживајући у погледу кроз прозор аутобуса.Наше прво  
стајалиште  и место за предах је било у ресторану код Шапца.  
Разбуђени и узбуђени кренули смо ка Београду кроз који смо само  
прошли. Капија Београда била је отворена за многобројне путнике који су тог јутра 
крочили у престоницу о чијој историји нам је наш водич говорио док смо се провла-
чили кроз гужву.  Београду смо махну-
ли и упутили се ка Лепенском виру. 
Уживали смо у призору на Голубац. 
Природа око Дунава нас је  задивила. 
До Лепенског вира смо ишли пешице 
путићем поред Дунава. Видели смо 
разне фигуре и одгледали кратак 
филм. Кратко смо се задржали, а по-
том се упитили ка хидроелектрани Ђердап  научили нешто ново о њој, а потом крену-
ли ка хотелу. Хотел на Сребрном језеру  био  је  на нивоу наших очекивања. Ноћ смо 

провели сви заједно и у добром 
расположењу дочекали јутро. 
После доручка смо кренули у 
шетњу око Сребрног језера. Сун-
це се стидно пробијало кроз 
облаке, а свеж ваздух нам је бу-
дио сва чула. Дивили смо се ле-
поти језера и белим галебовима 
који су летели изнад њега. 
Нажалост,  време за шетњу је 
брзо прошло, заузели смо своја 

места у аутобусу и кренули у нове авантуре. Прва дестинација тог дана био је Вимина-
цијум. Било је то занимљиво искуство. Пролазили смо кроз тунеле и видели ћосавог 
мамута по имену Вика. Потом смо кренули ка Пожаревцу, где смо посетили Галерију 
Милене Павловић Барили. Хустос нас је упознао са њеном биографијом, видели смо 
њене слике  као и прибор  којим је стварала своја дела. То је било наше последње 
планирано стајалиште.  
   На путу ка Београду, стизао нас је умор. Направљена је једна непланирана пауза. 
Сваки пређени километар доносио је  већи мрак и поглед кроз прозор аутобуса је 
постао једноличан. Стигли смо до наше школе у Клупцима где је путовање завршено 
и тек онда смо могли сабрати утиске.Било је ово лепо и незаборавно путовање за уче-
нике осмог разреда.                                                                    Тијана Старчевић 8-2 

Ђердап 7-8.разред 
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Освануо је 15. окотабар. Испред школе смо се окупили ми, 
ђаци петог разреда.  
Узбуђење је било велико.Заузели смо своја места у аутобусу 
и кренули на пут који нам је донео много радости. 
Прва дестинација ја била манастир Хопово који се сатоји од два дела: манастир Старо 
Хопово и манастир Ново Хопово. Изнутра, 
на високим зидовима биле су фреске, на 
средини пространог плафона висио је 
златни лустер на коме су стајале свеће, а 
испод њега налазиле су  се иконе. Поред 
високих стубова налазио се велики крст на 
ком је био разапет Исус Христ. 
Наставили смо пут ка Петроварадинској 
тврђави. Кад смо стигли, видели смо ве-
лику Петроварадинску кулу беле боје са 
зеленим кровом. Красио ју је велики сат. 
Кула је ограђена црном оградом на којој 
су парови закључавали своју љубав катан-
цима, а кључ би потом бацали у Дунав. Телескопом се могао видети Жежељев мост ко-
ји је био бомбардован 1999. године, али и опет изграђен. 

У срцу Новог Сада посетили смо Природ-
њачки музеј. У њему су могле да се виде 
многе врсте препарираних животиња по-
пут орлова, ласица, птица, јелена... Моју 
пажњу привукао је великипрепарирани 
медвед. Могли смо такође видети кости и 
лобању мамута који су људи нашли у Ду-
наву. На зидовима су биле многобројне 
слике животиња. 
Шетали смо градом и одмарали се у цен-
тралном парку Новог Сада. У парку је 
смештено мало језеро по коме су пловиле 
патке. У парку је царовала јесен са свим 
својим лепотама. Ту смо видели споменик 

посвећен Ђури Јакшићу и статус који су 
Руси направили 1972. године за нас, Србе. Шетњу смо наставили у центру града у ком се 
висином и лепотом издваја Црква Имена Маријиног. 
   После смо отишли у цркву Светог Николе у Сремским Карловцима где смо видели 
сандук у коме је стајала рука Светог Арсенија Сремца.                                                                        
Посетили смо и Карловачку гимназију на 
чијем улазу је стајала скулптура патрија-
ха Геогрија Бранковића. Након тога оти-
шли смо у Патријаршки двор чије двориш-
те је украшено црвеним ружама и фонта-
ном. Видели смо дело из 15. века Цветник, 
у склопу ризнице драгоцености, коју ова 
установа поседује, од великог значаја за 
нашу цркву. 
Наша последња дестинација била је Прва 
српска гимназија у Сремским Карловцима 
која је основана 1791.године. У њој се на-
лази библиотека са многобројним књигама 
и разним кристалима.  
Вратили смо се кући уморни, исцрпљени, промукли, а ипак срећни јер смо тога дана 
видели лепоте наше домовине, научили нешто ново, а све то ћемо дуго чувати у нашим 
срцима. 
                                                                                               Калина Милутиновић 5/2 

Нови Сад 5.разред 
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Јесен 

Јесен долази,  
а лето одлази 

киша се спрема,  
а сунце дрема. 
Јесени плодови долазе,  
а летњи одлазе. 
 

Кишобране узимамо,  
а шлауфе остављамо. 
Шарено лишће купимо,  
а зелених се сећамо. 

Валентина Стојнић 4-1 
 

 

 

 

Први разред 
Први разред свима буде забаван, па и мени. Свако воли први разред упознавање но-
вих другара, забављање, а и ту се некад пронађе друг или другарица коју већ дуго 
познајете. 
  У првом полугодишту првог разреда све је било супер, толико забаве  и толико 
прелепих догађаја које дете може замислити. Тако нам дође друго полугодиште о-
но што нико није очекивао и нико није могао замислити.  
 Дошла нам је корона и толико донела невоља које нико није желео. На крају су 

одлучили да идемо онлајн. Прошли смо толико ме-
сеци трудећи се да издржимо да пратимо онлајн, да 
радимо домаћи и завршавамо задатке на рачунару. 
Све се то чинило тешко, али трудећи се успели смо 
да издржимо. 
  Ово је било моје мишљење како смо прошли први 
разред. Надам се да тога више неће бити и да ћемо 
као и данас ићи нормално у школу 

                            Тијана Драгичевић 4-2                                                                          
                  
               

 

           Портрет другарице 
    Свако од нас има бар једну најбољу другарицу.  
    Ја ћу вам писати о мојој Уни. Она има десет годи-
на. Врло је причљива и занимљива особа и увек се 
смејем њеним смешним причама. Веома је искрена и 
праведна. Са њом могу да причам о свему. И да поде-
лим по неку тајну за коју знам да неће ником испри-
чати. Сваки нови сусрет обе жељно очекујемо, јер у-
век имамо неке нове несташлуке и приче. 
           Уна је много лепа, има дугу смеђу таласасту ко-
су и крупне браон очи. Стално је насмејана. Увек је ту 
за мене, као и ја за њу. Заједно смишљамо како ћемо 
да проведемо Нову годину. И ако не идемо у исту 
школу, виђамо се врло често. Много смо блиске.  
Волим је зато што је посебна и другачија од осталих. 
Уна је прави пријатељ за цео живот.                                                                                                                    
Милица Пуцаревић 4-3 

Ана Полић 1-2 

 

Хелена Атанасиа  
Везмар    1-1 

Коста Ђукановић 4-1 

Вика Барзионова 4-3 
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Вилинска принцеза од једног инча 
    Мој најбољи пријатељ и ја кренули смо у игру и шетњу по пољу. Као и сваког дана његова бака би нас 
позвала у њено двориште око поднева. Причала би нам разне приче о њеној младости или свеже измишљене 
приче. 
    Једног дана на ред је дошла прича о вилинској принцези од једног инча. 
„Зашто сам баш ја овако мала? И, зашто сам баш ја оволико усамљена?”, изнова је понављала вилинска прин-
цеза. 
    Њена породица је била уз њу и обећавала јој да ће тај осећај проћи. Дани су јој пролазили у туговању и 
размишљању о томе како је заправо бити човек. Сваког дана седела би поред потока који је за њу био попут 
мора, размишљајући о људском животу. 
    Она није имала пријатеље, јер сем њене породице нема никога ко је мали попут њих. Њени прабаба и 
прадеда били су краљ и краљица мањег места које је раније њихов народ саградио. Њихов народ је био ма-
ли попут њих, али увек срећан, радан и насмејан. Ипак, њиховом осмеху дошао је крај. Једног дана место на 
ком је принцеза живела у потпуности је срављено са земљом, као и сав народ у њему. 
Кривицом мотора који је ту пролазио једини преживели су били из краљевске породице. 
    Једног дана принцеза је кренула ка потоку, но тамо је угледала човека. Застала је и посматрала га, а по-
том је увидела и мотор. Није могла издржати, отишла је до младића и упитала: ,,Шта је та справа на точко-
вима, да ли је твоја?” 
,,Хм, чекај, ко си ти?”, упита младић гледајући унаоколо, а не видевши никог. 
,,Хеј, овде доле?”, рече принцеза терајући младића да рефлексно погледа одакле је глас допирао. 
Када је видео принцезу, помислио је да је луд, а онда принцеза понови своје питање. 
,,Да ли је то твоје и шта је то?”, упита показујући руком ка мотору. 
,,М-мотор. И, даа, мој је.”, несигурно одговори младић. 
,,Ти си уништитељ мог народа!” 
,,Молим?? Неее, то нисам био ја!” 
,,Да јеси! Не верујем ти! Ти си лажов!”, узвикну она и отрча одатле, а потом се врати брзином муње са својом 
породицом. 
    Бака краљица повика: ,,Драги мој унуче, према његовим ногама се опходи као према своме кревету!” 
У том трену принцезин брат, млади принц, поче скакати и котрљати се по младићевим ногама, повређујући 
га и терајући га да скаче с ноге на ногу. 
    Младић је упорно понављао да не зна о чему причају, а они су упорно понављали да је лажов, будећи 
младићеву трауму. 
    У том тренутку младић се сагео и једним покретом руке макнуо младог принца са својих ногу и од туге 
коју су пробудили у њему, рекао им све о свом тужном детињству и жељи да упозна своје праве родитеље. 
Такође је мислио да има праве пријатеље око себе, но та деца нису били његови пријатељи. Дечаци су има-
ли зао план. Требало је да један од њих позове 

момка на свој рођендан и да наместе да изгледа као да је момак поломио нешто скупоцено како би га сви 
гледали као кривца. Дечаци који су то учинили нису имали никакав повод за такво нешто, једноставно су 
били зли. 
    Дечакови родитељи су одмах позвани и обавештени о свему. Чим су стигли, мајка је ошамарила момка 
пред свом децом толико снажно да је пао. Дечак је са сузама у очима рекао мајци да то није био он. Устао је 
и стајао на несигурним ногама гледајући у под, кад се зачуше деца која су све изазвала и углас рекоше: ,,То 
јесте био он. Ми смо га видели!” Мајка погледа у дечака и овога пута га ошамари још јаче. ,,Усуђујеш се да 
ме лажеш”, изусти она, повуче га за рукав и одведе кући. Код куће су га још више истукли. Наредних дана у 
школи су га сви малтретирали. И тако се данима настављало све док се његови прави родитељи нису појави-
ли и одвели га из те школе. Његов прави отац преминуо је десет дана након његовог осамнаестог рођендана, 
а двадесетак дана након његове смрти дечак је завршио средњу школу и преузео компанију за дизајн коју је 
отворио његов отац. Момак је имао много непријатеља јер је одмах након школовања преузео компанију са 
великим успехом. Момак је купио свој први мотор након што је успешно положио возачки испит. Његови 
непријатељи су то чули и одлучили да му упропасте углед тако што ће направити саобраћајне прекршаје. 
Све то је момак испричао принцези и њеној породици. Њена породица се саосећала са њим те више нису 
осећали гнев према њему. Вилинска принцеза је била осамнаеста принцеза и према пророчанству које гласи: 
,,Осамнаеста принцеза од почетка царовања тачно на свој осамнаести рођендан прочитаће и испунити ово 
пророчанство.” Пророчанство налаже да принцеза на свој осамнаести рођендан помогне човеку да се реши 
своје највеће бриге/страха, и цела њена породица поново ће постати велика. Принцеза нипошто не сме ра-
није сазнати за ово пророчанство иначе се исто неће испунити. На принцезин осамнаести рођендан показан 
јој је свитак са овим пророчанством. Постала је велика 33. дана према пророчанству. Прошло је тридесет 
дана и принцеза је приметила да је почела да гаји осећања према младићу, но томе није придавала преве-
лики значај. 
    Размишљала је шта се могло догодити. Није помогла никоме, јер није знала како да дође до нечијег стра-
ха. У том тренутку на вратима свог старог дворца чула је куцање. Када је отишла до истих затекла је своју 
породицу. Били су у људској величини. Без и једне речи њена бака јој је дала свитак и показала јој други 
део пророчанства који гласи: „Или, може пронаћи своју праву љубав, своју сродну душу.” Драга моја кћи, ми 
ћемо ући, а тебе чека неко ко има нешто веома важно да ти каже.” Пред вратима ју је чекао младић:„ Не знам 
одакле да почнем нити шта да кажем. Нисам нешто посебно романтичан нити добар у изражавању својих осе-
ћања те нећу дужити. Помогла си ми да пребродим свој страх од оптужби да ћу увек бити главни кривац и 
такође си ме натерала да те заволим више од самог себе!”.Бака заврши причу, а ми настависмо са игром по 
пољу. 
Деда: „Испричала си им нашу причу?” Баба: „Вероватно ће само мислити да је свеже измишљена.” 
Деда: „Још увек се сећаш како сам ти исказао љубав?” 
Баба: „Наравно да да, те речи су биле нешто најлепше што сам икад чула!” 

Адриана Караћ 7-2 
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Тршић-Гучево–Текериш-Бања Ковиљача 1. разред 
Када је сунце изашло почео је сасвим нов и леп дан. Тог 
дана ишли смо на екскурзију.Када је аутобус стигао сели 
смо у њега и кренули ка Троноши. Када смо стигли ушли 
смо уманастир. Видела сам пуно лепих икона и фрески. 
Затим смо поново сели у аутобус. Онда смо ишли у 
Тршић. Тамо смо обишли Вукову кућу и играли се на 

игралишту.  
    Онда смо ишли на Гучево.    
   Гледали смо реку Дрину  
 Лозницу.  
      Када смо пошли смо у Бању Ковиља 

  чу.Тамо смо посетили изложбу гљива и   
  један чико нам је причао о печуркама.   
       Рекао је печурке не смемо сами да  
   Беремо јер могу бити отровне. Затим 

смо у парку видели много биљака и фонтану поред које смо се 
фотографисали. Било ми је много лепо. 

    Бојана Матић 1/1 

                                                                            
      Била је то субота, 15. октобар, четврти раз-
ред ишао је на екскурзију у Београд. Сви смо 
били узбуђени пред полазак. Када смо крену-
ли свимаје било лакше. Наше прво одредиште 
био је зоолошки врт. Посетили смо га са во-
дичем који је давао интересантна објашњења. 
У ЗОО врту било је много врста мајмуна, пти-
ца, гмизаваца и других интересантних и неких 
необичних врста. Највише ми се свидела ста-
туа вучице по имену Габи код које смо се 
групно сликали.  
         После ЗОО врта ишли смо до Калемег-
дана. Ту смо ишли до Деспотове капије и у-

живали у прелепом погледу на ушће Саве у Дунав. И ту, на тврђави смо се сликали са 
тенковима и ракетама. Од Калемегдана смо продужили до Музеја Вука Стефановића 
Караџића и Доситеја Обрадовића. Стајали смо испред музеја и чекали да одељење ко-
је је ушло пре нас изађе. Наш водич нас је одвео на спрат музеја и причао нам о Вуку и 
Доситеју показујући њихове личне ствари. Иза њега је стајала огромна слика нашег 
просветитеља Вука. 
И најинтересантнија посета тога дана је Музеј илу-
зија. Морали смо се поделити у две групе да би 
што дуже уживали у необичним илузијама и инте-

ресантним фан-
тазијама. Најви-
ше ми се свиде-
ла соба са много 
огледала. Успут 
смо фотографи-
сали и правили 
права уметничка 
дела пуна илузија. 
На путу до куће у шарагама седели смо Вук Матић, 
Матеја, Тамара и ја и играли смо игара које смо са-
ми смишљали. Мислим да ће нам ова екскурзија 

остати заувек у сећању.  

Београд 4. разред 
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Бранковина 3.разред 

Била је позната песникиња, увек насмејана и носила је ше-
шире.  

У Десанкиној школи сам видела 
њене рукописе. Унутрашност шко-
ле ме је подсетила на музеј. Та школа се мно-
го разликује од наше школе, има старе древне клупе и столо-
ве и дрвену таблу и велику дрвену рачунаљку. На столовима 
се налазе посуде са мастилом и гушчје перо. Моји другари и 
ја смо се потписали пером и мастилом. У Десанкиној кући 
сам видела њене личне ствари : шешире, хаљине и торбе. 
Затим смо посетили цркву Светих арханђела у којој је Десан-
ка крштена. После Бранковине смо се упутили у Ваљево. У Ва-

љеву смо посетили Народни музеј који се налази у центру града поред реке Колубаре . 
Тамо сам видела предмете који припадају неком 
старијем времену. У музеју сам видела шта су љу-
ди носили, занате којима су се бавили и како су 
живели. После Ваљева по-
сетили смо Дивчибаре. Уз 
храну и пиће уживали смо 
у природи. Све око мене је 
било лепо, и друштво и о-
колина и планински ваз-
дух. Дрвеће је добило 

златне хаљине, а трава црвено златне тепихе. Ветар свира кроз 
крошњу дрвећа, а помаже му и по нека птица. 
Моја прва екскурзија је била узбудљива и пуна утисака. 

                                                       Бојана Бурмазовић 3/3 

 

 

Провела сам се на 
екскурзији много ле-
по. Прво смо били у 
Крупњу где смо јели. 
Кад смо шетали про-
шли смо поред фуд-
балског терена, реке 
и прешли преко 
моста. Након тога по-
сетили смо Добри Поток. Тамо смо улазили у дрвене кући-

це где смо видели препариране животиње, народну ношњу, како су куће пре изгледале. 
Видели смо пећину у коју смо ушли. После Доброг Потока отишли смо у Текериш. Та-
мо нам је једна девојка причала о Церској бици и тамо смо видели спомен костурницу 
и били у музеју где смо видели слике најмлађег војника Момчила Гаврића. И такође 
смо били у Шапцу. Тамо смо видели шабачку тврђаву и кад смо шетали наишао је пас 
који је био чупав, па смо 
га назвали Ћупко. У 
повратку смо се играли у 
парку. Након Шапца смо 
отишли у манастир Петко-
вица. Тамо су нам монахи-
ње дале сокиће и кексиће. 
Кад смо излазили из ма-
настира видели смо жабу. 
Сви смо се чудили. 

Хана Антонић 2-1 

Добри Поток-Текериш-Шабац 2.разред 
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Другари 

Другари, другари. 
Најбоље су ствари. 
Другара треба имати што више, 
И лепо је ако их имаш превише. 
 

Када си у невољи, 
прави друг ће ти помоћи, 
а ти запамти, па му узврати. 
 

Када је друг у невољи, 
ти му помози, 
најачи сте, 
када сте у слози. 
Лазар Перуновић 4-1 
 

Мој портрет 
   Зовем се Јелена Давидовић и сви ме 
зову Јеца.  
     Имам 9,5 година и ученица сам трећег 
разреда. Имам дугу смеђу косу и ситне бра-
он очи. Моје румено пегаво лице красе 
густе обрве. Кад се насмејем долази до 
изражаја моје пуне усне. За свој узраст сам 
висока и складне грађе.  
      Одличан сам и веома одговаран ђак. Од 
свих предмета највише волим ликовно и 
сваки слободан тренутак користим за црта-
ње. Дружељубива сам и много волим моје 
другаре. Они су највећи разлог због кога 
идем у школу. Велики сам шаљивџија и 
једва чекам да им причам своје занимљиве 
и смешне приче.  
       Моју породицу поред мене чине мој 
отац Славиша и мајка Ирена. Много волим 
своју породицу јер је то моја оаза сигур-
ности. Желела бих да имам брата или сес-
тру и надам да ће ми се та жеља испунити.  
       Свако воли своју породицу али је за 
мене она ослонац и подршка. Једино сам 
ту увек слободна, мој извор среће и смеха. 
Због ње сам постала оваква особа са свим 
врлинама и манама. 
Јелена Давидовић 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јесен 
Спрема јесен жуте капуте, 

проткане опалим жутим лишћем са грана, 
огрнуло природу са свих страна. 

 

Барица смрзла најављује, 
хладне дане што јесен носи, 

хајде децо време нам је, 
за јесен да се спремимо. 

Алекса Марковић 4-1 
 

Јесен 
Јесен је стигла, 

жуто лишће дигла. 
Киша је пала, 

поплава је настала. 
Ласте се нису веселиле, 

па су се на југ преселиле. 
Стефан Крстић 4-1 

 

Јесен 
Јесен долази, 
лето одлази, 

шарено лишће, 
са грана пада, 

весела деца ускачу, 
у лишћеи веверице, 
журно купе кестење. 

Ивона Радић 4-1 

Јесен 

Жути листић летео, 
на раме слетео. 
 

Па нежно ме тапнуо 

и два стиха шапнуо. 
 

Пођи на пут пре зиме, 
тада те чекају разне 
пустоловине. 
Нина Стефановић 4-1 

Стефан Крстић 4-1 
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  Шарена страна                                смислила Љубица Ђокић VIII-2    
 

1. Замрзнута вода 

2. Име човека који је открио Панчи-
ћеву оморику 

3. Наука која проучава природне по-
јаве 

4. Узвишење од преко 500 метара 
надморске висине 

5. Основна јединица грађе и функци-
је свих живих бића 

6. Домаћа животиња од које добија-
мо вуну 

7. Главни град Босне и Херцеговине 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

четинари џем поларни жаока 

џунгла стакло крзно кошница 

густа гумица мрки инсект 

листопад- зимница зимски сан цвет 

        

 

Чврсто Живот С мотком Планета  

Стеновито Плаво Из места Као трава  

Поред 
воде је Течно  Из залета  Такав је 

лист 

Чини 1/3 
Земље Чесма  

Имају га  

цене  
Боја  

        

 

Кратке Дама Гвожђе Дубина 

Дуге Ручна Мајстор Чиста 

Ципеле Хлађење Зубар Лековита 

Ходање  Махање  Комбинир-
ке  Слана  

        

 

Угрожене животиње 
Гориле 
          Род Gorilla обухвата две врсте , западна горила, Gorilla gorilla spp  и  источ-
на горила, Gorilla beringei spp, свака са низијским и планинским подврстама. 
Источна низијска горила је угрожена подврста ,а остале три крајње угрожен (CR). 
До данас. Од Међународне уније за заштиту природе, IUCN-а (International Uni-
on for Conservation of Nature), долазе вести да је дошло до помака у бројности 
популације источне планинске гориле  (Gorilla beringei beringei). Од само 250 
јединки, колико их је било у дивљини када је почела борба за очување ове 
врсте, бројност популације се попела на 1004. То је било довољно да се статус 
угрожености промени на Угрожена врста (EN). Ово не значи и сигуран опстанак 
врсте, тако да се  активности у циљу заштите и даље настављају.  

Животиња која може 
да живи заувек је ме-

дуза – Turritopsis 
nutricula Immortal 
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УЧЕНИЦИ О УЧЕЊУ 
 
 

Драга децо, 
у претходном периоду ученици од петог до осмог разреда попуњавали  
су  анкету на тему учења и мотивације за учењем па сам желела да са вама поделим резултате ове 
анкете. 
На питање да ли знају како се учи, 84% је рекло да су им познате технике учења, 5% да им нису позна-
те технике, 11% да су познате, али да не знају како се користе. На питање - колико временски уче, 59% 
је рекло да уче када им затреба (пред контролни или одговарање), 29% учи сваки дан, не учи 6%,. 
Остали су навели да уче сваки други дан, викендом само, уче помало... 
Да ли их у школи уче како да уче предмете, 71% је рекло да их наставници саветују како да уче, 26% 
да им само траже да науче, 13% да на Часу одељењског старешине говоре на ову тему, док су остали 
рекли да зависи од наставника или да када им треба савет се обрате за помоћ. 
Да ли наставници кроз допунску помажу овим ученицима, 60% је рекло да је присутно, 4% да није 
присутно, а 36% код неких наставника. Са одличним ученицима се ради кроз додатну наставу, секције… 
75% је то потврдило, 22% је рекло само неки наставници, 3% да то није присутно. Наставници се тру-
де да часови буду занимљиви, 50% је рекло да је то присутно у великој мери, 37% је присутно код не-
ких, а 13% да је присутно у мањој или није присутно уопште. 
На питање да ли користе савремену технологију у настави, 52% је рекло да користи већина наставни-
ка, 47% да користе сви, 1% да наставници не користе у настави. Када наиђем на проблем у учењу, могу 
да добијем савет од запослених у школи, 66% је дало потврдан одговор, 19% је донекле задовољно, 
али би сарадња могла бити боља, док 15% углавном није задовољно. 
Коме се обраћају за помоћ, предметном наставнику 53%, 38% одељењском старешини, педагогу 8%, 
остатак је рекао родитељима или никоме. 
Који је мотив за учење, 48% да добије добру оцену, 35%  да стекне знање, 7% због родитеља, остали 
да је мотив упис у средњу школу, добар посао сутра или наводе да немају мотив за учење. Да ли воле 
да уче, 41% углавном да, 29% ту и тамо, 30% углавном не воли да учи. Шта утиче на смањивање моти-
вације за рад у највећем проценту је рекло да је у питању слабија оцена коју добију у школи, затим 
заљубљеност ;-), па утицај друштва (они не раде па зашто бих ја), слабије их контролишу родитељи. 
На питање како би волели да им изгледају часови у школи било је предлога: да више имају физичког, 
ликовног, да имају мање домаћих задатака, да се на часовима више играју и тако уче, да се стално ко-
ристе презентације у раду, да предавања буду занимљивија, да часови буду опуштенији, да се настав-
ници више шале... 
На основу горе наведених резултата желела бих да сагледамо тренутно стање и са вама поделим неке 
од савета како да побољшате своје учење и мотивацију. 
У великом проценту су ученицима познате технике учења, у школи имају подршку у погледу савета 
како да уче поједине предмете и да наилазе на подршку код већине запослених када је учење у пита-
њу (обраћају се највише наставнику, затим одељењском старешини па педагогу); 
Да су код већине наставника укључени у допунску, односно додатну наставу (у зависности од потреба и 
могућности ученика). Наставници у великом проценту користе савремену технологију, труде се у ве-
ћем проценту да им часови буду занимљиви (али истичу и да би могли бити још занимљивији), пру-
жају подршку слабијим ученицима, али и даровитим. На тему учења ученици су истакли да су углав-
ном самостални у учењу, да је мотив у највећем проценту оцена, да углавном воле да уче, али да им 
мотивација за рад опада када добију слабију оцену, а као разлог наводе и заљубљеност. Са жељом да 
школа у што већој мери буде ваше срећно окружење, место где градите лепе тренутке и вечне успоме-
не, трудићемо се да на основу ваших предлога заједно мењамо школу у позитивном смеру. 
 

Савети за ученике 

Битно је да пронађете мотивацију! 
Треба бити оптимиста, јер доказано је да свако може успети у школи!  
Као битан услов успешног учења, а ово сте сигурно чули 100 пута, јесте како треба добро слушати на 
часу. 
Код куће прочитај нову лекцију из књиге или своје белешке истог дана када је предавана. 
Верујте брже ћете је запамтити ако учите истог дана пошто сте је слушали на часу. 
Када дођете кући битно је да имате одређено место за учење 

Важно је да се осећаш спремно и одморно за учење! 
Некада у школи морамо да учимо и нешто што нам није занимљиво. Уколико допустиш да 
одређени предмет упознаш, временом се може јавити интересовање за њега. 
Ако се стварно трудимо и дајемо све од себе за одређени циљ, успеха мора бити! 
 
 

ШТА НЕ ТРЕБА ЧИНИТИ У УЧЕЊУ? 
 

- сети се на време да постоји контролни или писмени! 
- не размишљај о страху од одговарања 

- не прекидај учење чим нешто не разумеш 

- не прекидај учење због тежине градива или заборављања 

- не одустај од учења због забаве или других послова 

- не ослањај се превише на туђе белешке (направи своје) 
- ако ти је потребна помоћ, потражи је, не одбијај помоћ и савете! 
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КАДА ИМАШ НЕКИ  
ПРОБЛЕМ ОБРАТИ СЕ 

СТАРИЈОЈ ОСОБИ У  КОЈУ  
ИМАШ ПОВЕРЕЊА! 

СВАКИ ПРОБЛЕМ  
МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ! 

НАСИЉЕ НИЈЕ РЕШЕЊЕ!  
СВИ СМО ИСТИ! НЕ  

ТРЕБАМО ДА ПРАВИМО 
РАЗЛИКУ ЗБОГ МАТЕРИ-

ЈАЛНОГ СТАЊА ИЛИ  
ЗАТО ШТО ЈЕ НЕКО  
ДРУГАЧИЈИ. НИКАД  
НИСИ САМ И УВЕК 

ПОСТОЈИ ОСОБА КОЈОЈ 
СЕ МОЖЕШ ОБРАТИТИ 

 ЗА ПОМОЋ. СВАКИ  
ПРОБЛЕМ ЈЕ РЕШИВ.  

СТОП НАСИЉУ! 

ЧИНИ ДОБРА ДЕЛА И 
НЕ БУДИ ОКРУТАН ЈЕР 
НАСИЉЕ ЈЕ ОРУЖЈЕ 

ЛОШИХ ЉУДИ! 
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