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Након две године паузе настале услед епидемиолошке ситуације у 
земљи, пред вама се налази 15. број школског часописа „ Искра”, а ово-
годишња редакција ученика и наставника наше школе дала је све од себе 
да часопис и ове године буде интересантан и аутентичан. Као и увек до 
сада, трудили смо се да наша „Искра” буде што вернији приказ школског 
живота, збивања, иновација и рада наше школе.

Редакција се захваљује се свим наставницима, учитељима и учени-
цима, који су својим прилозима дали свој допринос у стварању ового-
дишње „ Искре”.

Искрено се надамо да ћете уживати у овогодишњим страницама, да 
ће вас неки успех мотивисати, да ћете сазнати нешто ново или да ће вас 
макар неки школски бисер насмејати!

До следећег броја нашег школског часописа и до неког наредног дру-
жења, срдачно вас поздрављамо!

Маријана Ђурашевић, професор српског језика
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1. Ове године школа слави важан 
јубилеј- 50 година свог рада. Шта је оно 
што је обeлежило последњу деценију?

У последњих десет година успели смо 
да у матичној школи изградимо фискул-
турну салу која је највећа школска сала 
у Краљеву. Успели смо да дозидамо ново 
крило школе које има шест учионица и 
кухињу за продужени боравак. У Грди-
ци и Јарчујку смо реновирали кровове и 
један део учионица, а у Дракчићима смо 
реновирали целу школу са донацијама од 
45 000 евра. Потрудили смо се да школа 
буде максимално опремљена, да свака 
учионица има лаптоп и пројектор, како 
би настава била што садржајнија јер шко-
лу не чине зграде, већ њени ђаци и њихо-
ви успеси.

2. Колико је епидемиолошка ситу-
ација у земљи утицала на рад наше шко-
ле у последње две године?

Јесте утицала и изненадила нас, али 
пошто наша школа већ пет година има 
електронски дневник и први смо били 
у рашком округу, навикли смо да сва-
кодневно радимо за рачунарима. Да се и 

није превише одразило на успех учени-
ка, уочавамо по томе што смо у протекле 
три године, упркос онлајн настави, ипак 
имали и ученике на републичким такми-
чењима из многих предмета.

3. Шта је ново у протеклој школској 
години и шта ју је посебно обележило? 
Које активности су је обележиле?

Пре три године школа је самостал-
но ушла у једносменски рад, имамо само 
преподневну смену. Годину дана након 
нашег самосталног уласка у једносменски 
рад кренули смо у пројекат тог рада. То 
је велики број секција које ученици могу 
да бирају и после наставе добровољно ос-
тану на многим активностима. Пројекат 
„једносменски рад” постоји само у ма-
тичној школи и спроводе га сви учитељи, 
девет наставника, професори страних 
језика, професор ликовне културе, срп-
ског језика, географије и историје. Сваке 
године имамо различите активности.

4. Колико се колектив школе проме-
нио током последње деценије?

Последњих десет година обележио је 
одлазак више колега у пензију, али и то 
што су примљени нови, такође одлични 
професори, који су наставили пуном па-
ром да раде. Веома је битно да је кадар 
стручан, да за сваки предмет имамо стру-
чне кадрове који су жељни рада, докази-
вања, имају одличне услове за рад.

5. Jeсте ли задовољни постигнућима 
ученика наше школе у овој школској 
години?

Задовољна сам, с обзиром на услове 
које је епидемиолошка ситуација дикти-
рала за рад, многи ученици и наставници 
су били болесни, често је било одсуство 
ученика у протекле две године, тако да је 
најбитније да смо живи и здрави, биће и 
бољих резултата.

Што се такмичења тиче, интере-
сантно је да су се после свега ученици и 
пријављивали да учествују, увек могу да 
буду бољи резултати, али нама је , пре 
свега, битно да резултати на Завршном 
испиту буду у складу са закљученим оце-
нама.

6. И наш школски часопис „Искра” 
слави својеврсни мали јубилеј , будући 

да ове године године излази 15. број 
часописа. Шта бисте поручили његовим 
читаоцима?

Прошле године нисмо штампали ча-
сопис, али први смо почели са издавањем 
електронског часописа, то је професор-
ка Маријана Ђурашевић почела да ради, 
међутим, две године услед ситуације са 
епидемијом нисмо радили штампану вер-
зију. Ове године ћемо имати и штампану 
и електронску верзију, да и на тај начин 
обележимо јубилеј школе. Штампану вер-
зију купује ко жели, добровољно, с обзи-
ром на то је јубиларни петнаести број и да 
педесет година ради школа. Ученици би 
требали да имају часопис у својој архиви, 
као и школа. Ове године часопис је обух-
ватио апсолутно све активности па бих 
препоручила свима да га прочитају и пре-
поруче другима.

Интервју водила
Катарина Зечевић, 7/3

И ДАЉЕ СЕ ДРУЖИМО
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Педесети рођендан наше школе 
,,Браћа Вилотијевић“ прославили 

смо 9. маја 2022. године пригодном 
приредбом у Биоскопу ,,Кварт“.

Била је то још једна светковина, 
одавно прераслу у традицију поно-
са, на каквима се сећамо свих оних 
које је наша школа изнедрила и који 
су њено име проносили својим ли-
ком и успешним радом и показали 
нам пут до звезда. И овога дана смо 
за њих градили нови мост.

Свечаној приредби присуство-
вали су радници и ученици школе, 
родитељи ученика, као и бројни 
бивши радници школе, да заједни-
ки поделимо радост ђачког одрас-
тања и похвалимо се својим успе-
сима.

За овај 50. рођендан у славље-
ничком низу наша школа је била 
окриље у коме смо ми са својима и 
своји на своме. И сада је она и до-

пуна и замена породичне топли-
не; наш понос, место за радовање, 
туговање, љубав и надање; наш 
понос, место за одрастање, али и за 

ДАН ШКОЛЕ
ЈУБИЛЕЈ – ПЕДЕСЕТ МОСТОВА КОЈЕ СМО ГРАДИЛИ

Тим који је био задужен за организацију и техничку 
подршку приредбе поводом  Дана школе

На самом почетку приредбе 
публици се обратила Славица 

Симовић, директор школе

Вук Зорнић 8/3 у улози водитеља

Марија Марушић 8/3 у улози водитеља
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стрепње и, најчешће безразложне 
страхове.

Педесета цигла у временском 
мосту трајања Основне школе 
,,Браћа Вилотијевић“ носи наше 
боје, наше име и наш образ.

Приредбу је поздравним гово-
ром отворила Славица Симовић, 
директор школе. Уследио је садр-

жајан програм који је у основи 
имао представу ,,Ау, што је школа 
згодна!“, коју су извели ученици 
осмог разреда. Глума, истинско, 
лепо казивање, говор тела и ви-
дљива осећања на једном месту, у 
исто време.

Чланови драмске секције шко-
ле били су сада, па ко зна када, на 

неким даскама што живот значе, а 
помогао им је хор школе, рецита-
тори, солисти, певачи, свирачи и 
ритмика нижих разреда. Завршној 
сцени прикључили су се и нека-
дашњи ученици, а данашњи рад-
ници наше школе, Маријана Мар-
ковић, Јована Јевтић и Светлана 
Алексић.

Улога водитеља била је повере-
на ученицима Марији Марушић 
8/3 и Вуку Зорнићу 8/3.

За представу су биле задужене 
професорке српског језика и књи-
жевности Тања Бошковић и Ана 
Раденковић. Хор су припремили 
професори музичке културе Ми-
лорад Мурганић и Јелена Столић, а 
за ритмику су биле задужене Свет-
лана Алексић и Тања Пауновић, 
професори разредне наставе.

Техничка подршка поверена је 
Ивану Милићевићу, професору 
разредне наставе, и Ивани Лиша-
нин, професорки енглеског језика, 
као сараднику, који су приредбу 
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употпунили презентацијом о шко-
ли и филмом ,,Некад и сад“.

За изглед сцене била је задужена 

Оливера Радовић, васпитач.
Овим поводом, у виду импрови-

зованих укључења, присутни гости 

су могли чути и видети поздравне 
поруке којима су нам Дан школе 
честитали неки од најуспешнијих 
бивших Ђака генерације, али и не-
кадашњи радници школе.

Редакција ,,Искре“

Део тима за културну и јавну делатност школе
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Пре две године колектив ОШ „Браћа Вилотијевић” заувек је напустио наш дра-
ги колега Жељко Киковић, професор биологије. За собом је оставио двоје малолет-
не деце и супругу.

Био је то човек вредан дивљења, изванредан професор,  пун разумевања и ем-
патије за друге. Његов ореол благости и топлине ширио се свуда где он крене. Увек 
насмејан, ведрог духа, једноставан, али у тој једноставности крила се његова ве-
личина. Ученици су га обожавали, колеге су га поштовале  и уважавале.  Знао је 
да буде човек и пријатељ.  Са њим је све било једноставно и лако- часови, учење, 
дружење. Пријатељска атмосфера владала је тамо где се он  појави. 

Разумео је жеље и хтења својих ученика. Радовао се заједно са њима, са лакоћом 
отклањао све проблеме.  Његова улога на сцени живота била је да својим хуманим 
односом према ђацима развије праве вредности – поштење, поштовање и разуме-
вање. Тако  је утицао да расту у праве људе, који у свом срцу заувек носе његов лик 
и његове речи. 

Никога није осуђивао ни мрзео, већ је поштовао различитости и уважавао их.  
Био је то вољен, цењен и поштован човек, колега, отац, син, супруг...

Беспрекоран у свему. Част је била познавати таквог човека. 
Вера Тодоровић, 

професор разредне наставе

50 ГОДИНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”

ОНИ КОЈИ СУ ОТИШЛИ, А ЗАУВЕК ОСТАЛИ У НАШИМ СРЦИМА

Наша школа је основана 29. јуна 1972. године, 
и од тада је прошло пуних педесет година. О 
успесима школе сведоче многи наши бивши, а и 
садашњи ученици. Многи од њих су сада велики 
стручњаци у својим професијама: учитељи, 
доктори, научни радници, ИТ стручњаци, 
свештена лица ... Неки сада раде у овој истој 
школи.

Првобитно школа није имала издвојена 
одељења у Јарчујаку, Грдици и Дракчићима. Тек 
касније су додата. Настава се првих десет го-
дина одвијала у згради Пољопривредне школе 
„Ђорђе Радић“. Први директор био је Благомир 
Капларевић, а последњих двадесет година на 
челу школе је Славица Симовић.

Мој стаж у овој школи датира од 1981. најпре 
као ђак школе, а затим од 1999. и као радник, прво 
као учитељ, а затим од 2004. као библиотекар 
школе. Зато сам сведок развоја школе која је 
постала савремена, и слободно могу да кажем, 
једна од најопремљенијих школа у граду. Поред 
стручног кадра, савремених учила, имамо и 
једносменски рад као једина градска школа. 
Наши ученици су наше огледало. Када оду у 
средњу школу, или задрже исти успех, или буду 
и још успешнији.

За нека будућа времена и још боље успехе до 
следећег дружења!

Библиотекар школе
Маријана Марковић, проф.
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ОНИ СУ НАШ ПОНОС - УПОЗНАЈТЕ НАШЕ НАЈБОЉЕ ОСМАКЕ

АНДРЕЈ КОВИНИЋ 8/1 
каже да је за њега мотивација 
старији брат који му је давао 
ветар у леђа и усмеравао га на 
прави пут. Већ дуже време се 
бави и кошарком јер сматра 
да је физичка активност вео-
ма битна. Планира да упише 
смер електротехничар рачу-
нара у ЕСТШ „Никола Тесла” 
у Краљеву. Сматра да је знање 
веома важно у животу свакога 
од нас и да нам га нико не може 
одузети.

ОГЊЕН ЖУПАЊАЦ 8/1 
истиче да су га на успех нај-
више мотивисали родитељи 
и деда, који су му пружали 
највећу подршку. Његов хоби 
је ватерполо. Огњен би желео 
да упише Медицинску школу 
или Гимназију у Краљеву, а 
касније Војну академију или 
Медицински факултет. Бу-
дућим генерацијама поруује 
да вредно уче и раде да би им 
будућност била светла.

За АЛЕКСУ ШАЛОВИЋА 
8/3 највећа мотивација за ус-
пех у школи била је његова по-
родица која га је подстицала да 
буде упоран и континуиран у 
раду. У слободно време трени-
ра и дружи се са пријатељима. 
Узори су му одувек његов брат 
и сестра. Планира да упише 
специјалну математичку гим-
назију. Млађим генерацијама 
поручује да се усмере на своје 
циљеве, али да увек нађу вре-
мена и за спорт и дружење. 

За МИХАЈЛА ЈЕШОВИЋА 
8/1 највећа мотивација била 
је његова породица која му је 
у сваком тренутку пружала 
подршку. Михајло тренира 
фудбал већ девет година, воли 
риболов и бави се глумом од 
свог другог разреда основне 
школе. Каже да је управо глу-
ма његов најомиљенији хоби. 
Рад је кључ успеха, зато пре-
поручује млађим генерацијама 
да марљиво раде и уче и да ни-
када не посустају.

Нешто више о Михајлу и 
Огњену прочитаћете на наред-
ној страници наше „Искре”
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МИХАЈЛО ЈЕШОВИЋ 8/1
1. Осећам се одлично. Мени, наравно, значи та титула, али то је само један мали део мог успеха.
2. Нису. Организујем своје обавезе управо тако да имам времена за хобије и за неке ваншколске активности, као што су фуд-

бал, глума... Тако да увек имам времена и за друштво.
3. Највећи успеси су ми постигнућа на такмичењима, као што је такмичење из рецитовања, за које се сам пласирао у четвртом 

разреду на Републичко такмичење, а у петом разреду је мало недостајало да се пласирам и на Републичко, будући да сам освојио 
2. место на Окружном такмичењу. У осмом разреду се нисам пласирао на Републичко такмичење рецитатора, али сам достигао 
окружни ниво. На такмичењу из српског језика ове школске године имао сам пласман на Републичко такмичење. Такође сам се 
такмичио и из других предмета, као што су математика и физика, а из хемије сам достигао окружни ниво.

4. Два најдража предмета су ми хемија и математика.
5. Одлучио сам да упишем Електро-саобраћајну школу „Никола Тесла”, смер електротехничар информационих технологија.
6. Једноставно, био сам одличан ђак од првог разреда. Међутим, кад сам кренуо да се такмичим, да идем на такмичења, да 

освајам, да видим да ја могу, једноставно ме повукао тај успех, имао сам потребу да повлачим и друге у одељењу да буду одлични 
и успешни.

7. Рад, рад... јер колико год да су интелигентни или талентовани за нешто, рад је кључ.

ОГЊЕН ЖУПАЊАЦ 8/1
1. Та титула ми доста значи јер сам се за то борио, учио и радио. То је само једна фаза у даљем раду и постизању успеха.
2. С обзиром на то да знам да се организујем, често имам времена и за друштвене мреже, игрице, ватерполо и време са 

друштвом.
3. Највећи успеси у школи су републичка такмичења из историје и географије, као и из физике, математике, српског.
4. Најдражи предмети су ми географија и историја.
5. Желим да упишем општи смер у Гимназији.
6. Мотивисали су ме претходни Ђаци генерације на које сам се угледао.
7. Треба да се труде и раде, без пожртвовања и одрицања нема успеха.

ИНТЕРВЈУ СА КАНДИДАТИМА ЗА ТИТУЛУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Интервју са кандидатима 
за титулу Ђака генерације 
водиле су чланице 
редакције „Искре” 
Дуња Драгојловић 7/3 
и Ивана Раковић 7/3

ПИТАЛИ СМО КАНДИДАТЕ ЗА 
ТИТУЛУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ...

1. Како се осећаш што си баш ти један од канди-
дата за титулу Ученика генерације? Колико ти значи 
ова титула?

2. Да ли су ти досадашње школске обавезе ос-
тављале времена и за неки хоби и ваншколске актив-
ности?

3. Који су твоји највећи досадашњи успеси?
4. Који наставни предмети су ти најдражи (2)?
5. Какви су ти планови за будућност, коју средњу 

школу желиш да упишеш?
6. Шта је тебе мотивисало за успех у школи?
7. Шта би поручио својим другарима из млађих 

разреда који нису постигли тако значајан успех у 
школи до сада, како би их мотивисао на боље резул-

тате?
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СРПСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
Филип Чађеновић  5/2 -  3. место 
Марија Максимовић 5/ 3 - 3. место
Михаило Ђококовић 5/3  -3. место
Ивана Раковић 7/3 -        3. место
Дуња Драгојловић 7/3 -  3. место
Михајло Јешовић 8/1 -    3. место

Окружно такмичење
Филип Чађеновић  5/2 - 2. место 
Ивана Раковић 7/3 -       2. место
Дуња Драгојловић 7/3 -  2. место
Михајло Јешовић 8/1 -   2. место и 
пласман на Републичко такмичење

СМОТРА РЕЦИТАТОРА
Општинско такмичење
Михајло Јешовић 8/1 – 3. место и 
пласман на Окружно такмичење

МАТЕМАТИКА
 Општинско такмичење
Михаило Ђоковић 5/ 3 - 3. место
Филип Чађеновић 5/2 – 3. место
Алекса Шаловић 8/3  - 2. место

ХЕМИЈА 
Општинско такмичење
Катарина Зечевић 7/3-  1. место и 
пласман на Окружно такмичење

БИОЛОГИЈА
Општинско такмичење 
Лука Влаховић 6/1   - 1. место и 
пласман на Окружно такмичење
Јаков Гаговић, 5/1- 2. место и 
пласман на Окружно такмичење 
Хана Срећковић 5/1- 2. место и 
пласман на Окружно такмичење

ГЕОГРАФИЈА
Општинско такмичење 
Огњен Жупањац 8/1 – 1. место

Окружно такмичење
Огњен Жупањац 8/1 – 2. место и 
пласман на Републичко такмичење

Републичко такмичење
Огњен Жупањац 8/1 – 2. награда

ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
Огњен Жупањац 8/1 – 3. место

Окружно такмичење
Огњен Жупањац 8/1 – 1. место и 
пласман на Републичко такмичење
ШАХ

Окружно такмичење 
Павле Жарковић 4/ 1 - 2. место и 
пласман на Републичко такмичење
Давид Јовановић 6/2  - 2. место и 
пласман на Републичко такмичење

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Републичко такмичење у 
певању традиционалне песме 
основних и средњих школа
Група: Исидора Шекуљица и 
Тамара Савић 7/1, Мина Вељовић и 
Љубица Жарковић 8/1,  Николина 
Kарапанџић 8/3 – 1. награда
Дует:  Мина Вељовић и Љубица 
Жарковић 8/1 – 1. награда
Дует: Исидора Шекуљица и Тамара 
Савић 7/1 – 1. награда
Kвинтет: Хана Срећковић 5/1, 
Михаило Ђоковић 5/3, Петра 
Радовановић 6/1, Жељана Петровић 
и Kатарина Јеротијевић 6/3 – 1. 
награда
Kвартет: Андрија Данчетовић, 
Жељана Петровић и Kатарина 
Јеротијевић 6/3, Петра Радовановић 
6/1 – 1. награда

ВАТРОГАСНА СЕКЦИЈА - ТАКМИЧЕЊЕ
27.12.2021. године одржано је такмичење ватрогасне секције на нивоу 

града Краљева. 
Мушку екипу наше школе чинили су Шаловић Алекса, Стевановић 

Алекса, Влаховић Лука, Зорнић Вук, Симовић Павле, Трнавац Урош , 
освојила је 1. и 2. место,  а женска екипа коју су чиниле Милица Тошић, 
Неда Благојевић, Маријана Ђорђевић, Нађа Лончаревић, Николина Ка-
рапанџић, Хана Срећковић, Дуња Микић, Анђела Видосављевић, Хелена 

Радосављевић 1. место.

НАЈУСПЕШНИЈИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Упркос томе што се током протекле две године наста-

ва због епидемиолошке ситуације у земљи одвијала он-
лајн или по групама, на недавно одржаним такмичењима 
током ове школске године, наши ђаци освојили су значај-
на места из више наставних предмета. Овим путем чести-
тамо њима и њиховим наставницима и желимо им много 
успеха на неким будућим такмичењима.

Ове године наша школа имала је улогу домаћина Ок-
ружног такмичења из биологије.

У оквиру  нижих разреда на Општинском такмичењу 
из математике  Петар Карапанџић 3/3  - 2. место, Коста 
Букумирић 3/2  - 3. место, Огњен Живковић 4/1  - 2. ме-
сто, Лука Зајић 4/4  - 3. место. На Окружном такмичењу 
из математике Лука Зајић 4/4  освојио је 3. место и ово је 
највиши ранг такмичења за ученике 4. разреда. 

Михајло Јешовић на Смотри рецитатора
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И ОНА ЈЕ НАШ ПОНОС

НОВА КЊИГА ЗА ЧИТАЊЕ
Марија Ковачевић, професор разредне наставе у нашој школи, објавила је своју прву књигу под називом „Метар и по”. Књи-

га је жанровски подељена у циклусе и саткана од сатире, хумора и лирских записа. О обичном пише необично, себи својстве-
ним посебним стилом којим нас подсећа на онај давно заборављени изворни хумор, какав је у своје време неговао велики 
Душко Радовић. Својим цртицама и досеткама приказује свет наше свакодневице, свет савременог човека, те ће у њима сваки 
читалац, на овај или онај начин, пронаћи и делић себе. 

Прва промоција књиге одржана је у Културном центру „Евергрин”, а друга у ресторану „Трамонто”. Обе су биле прави 
ужитак. Наша топла препорука је „Метар и по”, књига која ће вас и одушевити и насмејати својом несвакидашњом представом 
свакодневног.

ШТО ВИШЕ ЗНАМО, ВИШЕ ВРЕДИМО
Како би изашла из оквира искључиво непосредне наставе и обогатила се новим вештинама, Марија се одлучила и на про-

фесионално напредовање. Године 2013. стекла је звање педагошког саветника, а почетком ове године и звање самосталног 
педагошког саветника. 

Поред тога, ради и  рецензије уџбеничких комплета из математике и ликовне културе за Бигз школство, а у том погледу 
напредовању јој је  допринела и вештина јавних наступа у библиотекама и школама широм Србије као специјалисте  презен-
товања у смислу маркетинга издавачке куће.
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УСПЕШНИ И ВАН ШКОЛЕ

Андрија Данчетовић 6/3 је члан Музичко- едукативне радиони-
це „Увертира” од своје девете године, када је и почело његово ин-
тересовање за хармонику. На првој Смотри младих хармоникаша, 
манифестацији коју је ова школа организовала онлајн 2021. године 
(због епидемиолшке ситуације у земљи), освојио је ДРУГО МЕСТО, 
у другој категорији (од 11 до 15 година). Смотра је организована на 
нивоу Србије, а Андрија каже да се нада да ће се манифестација орга-
низовати и ове године и да ће постићи још бољи успех.

Нађа Ћућиловић, ученица 2/3, од 2021. године тренира у 
КК РЕИКОН. Полагање за жути појас и освојено ПРВО МЕ-
СТО за најбољи кимоно и став у 2021.

Марија Богићевић 4/4 добила је ПРВУ 
НАГРАДУ на ускршњем ликовном конкур-
су „Ускршња радост”, који је током прет-
ходне године организовао Културни центар 
„Рибница”, Краљево. Ове године конкурс 
није организован. 

Маша Јанић 2-3, на Амадеус 
фесту освојила је ПРВО 
МЕСТО у модерном плесу.
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УСПЕШНИ И ВАН ШКОЛЕ

Најзначајнија и традиционално најстарија изложба дечјег ликовног 
стваралаштва одржана 47. пут по реду са темом „Мотив с Ибра”. Повод 
изложбе је стогодишњица од рођења Миодрага Б. Протића. Изложба 
отворена 10. маја 2022. у Народном музеју Краљево.

Наша школа добила је награду за најуспешнију школу у области ли-
ковног образовања.

Наставник ликовне културе: Весна Радовић
Учесници конкурса:
Ивана Раковић 7/3
Петра Радовановић 6/1
Сандра Банковић 6/1
Марко Јевтовић 6/1
Страхиња Црнчанин 6/1
Марко Јевтовић 6/1

Неда Благојевић 8/3
Стефана Штављанин 8/2
Анђела Пантић 8/1
Николина Карапанџић 8/3
Никола Каличанин  8/1
Николина Јеремић 5/2

Ђорђе Богојевић, ученик 
4/4, веома успешан из наста-
ве енглеског језика, ради по 
програму за напредне учени-
ке. Истиче се и по томе што 
нема ниједан оправдан ( а ни 
неоправдан) изостанак током 
четири године школовања. Из 
математике је ишао на Окруж-
но такмичење.

Страхиња Црнчанин 6/1 освојио је ДРУ-
ГУ НАГРАДУ на Републичком такмичењу 
из Флауте, у оквиру прве категорије. Так-
мичење је одржану у априлу 2022. године у 
Београду.

Мина Вељовић, ученица 8/1  наше 
школе, добила је Светосавску награду 
испред Музичке школе „Стеван Мо-
крањац”, коју похађа напоредо са ос-
новном школом. Мина свира флауту. 
Ове године проглашена и за најбољег 
ђака основне Музичке школе „Стеван 
Мокрањац”.
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Ученички парламент наше шко-
ле је организовао акцију Деца - деци 
и том приликом обрадовао чланове 
удружења  Аутизам Kраљево ново-
годишњим пакетићима. Ученици су 
удружење посетили 7. 12, 2021. године 
у пратњи школског педагога Весне Бо-
гићевић. Поред поклона које су уру-
чили члановима удружења, приреди-
ли су им  и лепо дружење из којег се 
родило још једно пријатељство.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Међу бројним активностима које је ђачки парламент имао 
током ове школске године, издвојили смо најзначајније.

Овој хуманитарној акцији одазвали су се 
сви  ученици и наставници наше школе. 

Чланови ученичког парламента наше 
школе су организовали вршњачке ра-
дионице за ученике од првог до чет-
вртог разреда. Тема радионица је била 
„Безбедно коришћење интернета”.

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА ПРОЈЕКАТ -  
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА  

ПРАВА ДЕТЕТА

Кроз пројекат „Образовање за 
права детета” чланови ученичког пар-
ламента и чланови вршњачког тима 
наше школе, упознати су са дечјим 
правима и обавезама и обучени да ре-
агују у ситуацијама када се она крше. 
Обуку су водиле педагог и психолог 
школе.

АКЦИЈА  
„ДЕЦА ДЕЦИ”
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ЈАКЕ ПОРОДИЦЕ
ОДРЖАНЕ СЕСИЈЕ СА ДЕЦОМ И СТАРАТЕЉИМА

Обука за реализаторе програма 
„Јаке породице” одржана је 5. и 6. 
октобра 2021. године. Обуку су реа-
лизовали Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и са-
радњи са УНОДЦ. Школска управа 
Kраљево је делегирала четири педа-
гога – Ана Милановић – ОШ „Чибу-
ковачки партизани” , Олга Дробњак 
– ОШ „Светозар Марковић” ,Марија 
Станковић – ОШ „Јово Kурсула” и 
Весна Богићевић – ОШ „Браћа Вило-
тијевић”.

Реализација је спроведена у прос-
торијама ОШ „Браћа Вилотијевић” у 
периоду од 21.10. до 4.11. 2021.год.

Учествовало је 12 породица, по 
4 породице из сваке школе. Узраст 
деце је од 8 до 14 година.

Припремну сесију за старатеље и 
породичне сесије водили су сва че-
тири фацилитатора, сесију за роди-
теље водиле су Олга Дробњак и Ма-
рија Станковић, а сесију за децу Ана 
Милановић и Весна Богићевић.

Циљ сесија је пружање помоћи 
породицама да се суоче са изазовима 
до којих може доћи у вези са живот-
ним и егзистенцијалним проблеми-
ма.

- Незапосленост и недостатак 
новца

- Пренасељеност, недостатак без-
бедног простора за становање

- Сукоби у породици и окружењу
Као фацилитатори ових сесија, 

јако смо задовољне сарадњом са 
старатељима и децом. Сви су били 
отворени за сарадњу. Сматрамо да 
је програм јако добар и треба да се 
спроводи у школама, јер оснажује 
целе породице.

Кроз пројекат „Партнерски за об-
разовање” педагог и психолог школе 
су упознали родитеље будућих прва-
ка шта значи „рана писменост „ и на 
који начин могу код своје деце разви-
ти моторику, машту и креативност. 
Радионици је присуствовало 30 ро-
дитеља из предшколских група .

Весна Богићевић, 
педагог школе 

и Сандра Милошевић, 
психолог школе
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УГЛЕДНИ ЧАС „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ”

Крајем септембра ове школске године на тему „Одговоран однос према здрављу” одржан је угледни час српског 
језика и књижевности у корелацији са наставом енглеског језика.

Час је организован у одељењу 8/3,  а циљ наставне јединице био је упознавање са Вуковим лексикографским радом 
и разумевање Српског рјечника као изузетно важне књиге српске културе, обрада појединих одредница из Рјечника 
као примера застарелих речи и упознавање ученика са неологизмима , (новонастале речи) из области очувања личног 
здравља.

Усвајањем нових појмова стиче се знање о потенцијалним опасностима по здравље и у складу са тим, доносе се 
одлуке значајне за превенцију болести.

Час је био динамичан и веома продуктиван. Ученици су били задовољни што могу да користе мобилни телефон на 
часу у циљу истраживања. Показали су интересовање за очување здравља и колико је битно да разумеју значење поје-
диних појмова које срећу у свакодневној комуникацији. Разумели су значај страног језика, јер велики број нових речи 
потичу из енглеског и углавном их могу видети/чути на том језику.

Наставници: Ана Раденковић и Ана Гољовић

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 
Одговоран однос према здрављу укључује развијање свести о важ-

ности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима 
који утичу  на  здравље  и  практиковање здравих  животних  стилова . 
Ученици 4/3 и 4/4 активно су учествовали у изради паноа.  Уочавали су  
опасности по здравље и доносили  одлуке значајне за превенцију болести 
и очување здравља и укључивању  у друштвене активности значајне за 
превенцију болести и очување здравља.

Оливера Цветић и Валентна Стојановић, 
професори разредне наставе

ДАН ЗДРАВЉА
Поводом Дана здравља 7.4. реализован сараднички 

час биологије и хемије - Минерали, имунитет и вируси. 

Ученици седмог разреда припремили су моделе виру-
са, упознали се са грађом вируса, врстама имунитета и 
елементима који граде добар имунитет.

Наставници: Весна Антонијевић и Ана Јеремић
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УГЛЕДНИ ЧАС – КЊИГА ЈЕ ДА СЕ ЧИТА

Почетком септембра ове школске године одржан је угледни час из српског језика на тему- систематизација 
градива из књижевности шестог разреда, којим смо показали да ипак можемо више, да смо кадри мало помери-
ти границе и онда када нам тренутни услови рада и настава по групама- нису остављали много могућности за 
организацију.

Систематизација градива из књижевности за шести разред рађена је у у одељењу 7/3 , уз међупредметно по-
везивање са наставом из историје, музичке културе и ликовне културе.

Пар рецитала, три драматизације одабраних дела, цитати, музичке тачке усклађене са тематиком часа, асо-
цијација и Sway презентација били су наш начин да обновимо већину обрађених књижевних текстова током 
претходне, неуобичајене школске године, као и књижевне родове и врсте и најважније књижевнотеоријске пој-
мове.

У корелацији са ликовним културом представљен је пројекат–календар словенских богова.
Из музичке културе обновљене су врсте хорова и хорски гласови, након што смо чули како звучи један дечји 

хор.
Након драматизације епске народне песме Марко Краљевић укида свадбарину, ученици су говорили о исто-

ријском Марку Краљевићу, а након задатака у вези са обрађеним песмама из циклуса о Косовском боју, присети-
ли су се градива које су из историје научили о Косовском боју.

Час су са ученицима припремили наставници Маријана Ђурашевић, Милорад Мурганић, Душица Милоше-
вић и Весна Радовић. 
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УГЛЕДНИ ЧАС – РЕАЛИЗАМ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

У среду, 9. 3. 2022.г. одржан је угледни 
час из предмета српски језик и књижев-
ност на тему- реализам у српској књижев-
ности у одељењу 2/1 Машинско техничке 
школе „14.октобар” Краљево. 

Новина у реализацији овог часа је у 
начину представљања ученицима 8. раз-
реда ОШ „Браћа Вилотијевић” из Краље-
ва, који су час пратили на даљину ( онлајн 
) преко гугл учионице одељења у средњој 
школи. 

Уз доступну технологију и потпуно 
нов приступ одржавања наставе, може се 
рећи да је час био успешан – Машинско 
техничка школа „14.октобар” Краљево је 
ученицима основне школе представљена 
као школа која тежи иновацијама у наста-
ви, посебно у информационим техноло-
гијама. 

ЧАСОВИ НАШИХ ПРОФЕСОРА НА ЈАВНОМ СЕРВИСУ РТС
Изузетан допринос у снимању и вредновању часова емитованих на Јавном сервису РТС дала су и три професора 

наше школе.
Марија Ковачевић, професор разредне наставе, припремила је часове математике, часове обраде за наставне 

јединице „Неједначине са сабирањем”, „Неједначине са одузимањем” и час утврђивања „Неједначине са сабирањем 
и одузимањем”.

Гордана Станковић, професор географије, припремила је два часа (обраду и утврђивање) за наставну јединицу 
„Заштићена природна добра Србије”. 

Данијела Радибратовић, професор разредне наставе, припремила је час из музичке културе за 1. разред за на-
ставну јединицу „Деда Мраз, обрада песме и слушање композиције Звончићи” и за 4. разред час обраду наставне 
јединице „Новогодишња песма, П. Ступел”. 

Часови су емитовани у децембру 2020. године , а професори су награђени од стране директорке школе, као и од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе Краљево. 

Часове наших професора можете погледати  на сајту РТС Планета. 

Угледни час је одржала Ана Раденковић,  професор српског језика и књижевности , повезујући наставну тему која се обрађује 
и у основној и у средњој школи. Ученици обе школе су имали прилику да прате предавање наставника уз ПП презентацију по-
себно направљену за овај час, како би тема истовремено била образовна и занимљива. Пошто је час ученика 8. разреда основне 
школе био час биологије, наставница тог предмета, Биљана Танасковић је ученицима, у завршном делу часа, говорила о периоду 
адолесценције и фазама кроз које пролазе деца у том периоду, јер се ученици 8. разреда припремају за уписивање средње школе.

 Угледном часу су присуствовали : у Машинско техничкој школи: директор Милош Лазовић, професор  српског језика Наташа 
Баралић  ( са својим ученицима ) и професор информатике Саша Антонијевић ( техничка подршка ); а у основној школи „Браћа 
Вилотијевић”: психолог Сандра Милошевић, наставник информатике Никола Милошевић ( техничка подршка ).
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ДОГАЂАЈИ

Организација за храну и пољоприведу ( FAO ) сваке године 16. окто-
бра обележава Светски дан хране, дан када је ова организација и основа-
на 1945. године. У Србији се 16.октобар – Светски дан хране обележава од 
2001. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије.

Ове године, наша школа је узела учешће у обележавању Светског дана 
хране. Наши ученици су донели велике количине хране која је изложена у 
ходнику школе и била доступна свим ученицима и наставницима. Учени-
ци осмог разреда су на часовима Домаћинства направили презентацију са 
темом Здрава исхрана и приказали је у одељењима петог разреда. То је био 
одличан пример вршњачке едукације. Ученици који похађају часове Чува-
ри природе су припремили велики део хране и воћа, направили паное са 
пирамидом исхране и учествовали у аранжирању хране. 

У организацији манифестацији су учествовали: 
Снежана Радичевић, професор физике и  чувара природе
Весна Антонијевић, професор хемије и домаћинства
Биљана Танасковић, професор биологије
Весна Радовић, професор ликовне културе
Тања Бошковић, професор српског језика

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ

ДАН КРАВАТЕ ДАН ПИНГВИНА – 25. АПРИЛ

Активност у 4/4- кравата за мога тату. Дан крава-
те обележили смо 18. октобра  и од разних материја-
ла правили кравату за тату.

Глобално загревање и повећање температура због климатских промена до краја 
века би са лица Земље могло да избрише 70 % краљевских пингвина.

У многим земљама где је развијена еколошка свест ђаци и истраживачи на ули-
цама протестују због глобалног загревања. 

Ученици наше школе обележавају овај дан изложбом радова у част 17 угроже-
них врста пингвина.

Весна Радовић, професор ликовне културе

Дан борбе против вршњачког насиља познат је и 
као  Дан розе мајица и обележили смо га 23. 2. 2022. 
године.  Циљ обележавања овог празника је поди-
зање свести ученика о проблему вршњачког насиља 
и указивање на значај  толеранције, емпатије, пошто-
вања права и различитости и оснаживање за  нена-
силну комуникацију.

Оливера Цветић, 
професор разредне наставе

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

(ДАН РОЗЕ МАЈИЦА)
СТОП НАСИЉУ!

СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ КРАЉЕВО И НАШИ ОСМАЦИ
Дана 24.11.2021. у нашој школи угостили смо Спелеолошки Kлуб 

Kраљево. Тада је члан овог клуба и професор МТШ”14.октобар” Руме-
нић, одржао врло занимљиво и лепо предавање о пећинама Србије. С 
обзиром на то  да су у том периоду ученици осмог разреда обрађивали 
крашке облике рељефа, ово је била и одлична прилика да „из прве руке” 

обнове научено и науче у исто време нешто ново. Занимљиво путовање 
кроз пећинске просторе, сталактите и сталагмите употпунила је и опре-
ма коју спелеолози користе.

Гордана Станковић̋ , професор географије
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ДОГАЂАЈИ

ДАНИ 
ХЛЕБА И ВОЋА

ЕГИПАТ ИЗ НАШЕГ УГЛА
Презентација о држави Египат, од историја-

та те државе па до природних услова , система 
школства и начина живота сада.  Ученици 4-4 су 
активно учествовали у цртању пирамида , фа-
раона , њиховог накита и краљице Нефертити...

Оливера Цветић, професор разрене наставе

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР
У нашој школи је традиција да ученици припремају 

новогодишњи и ускршњи вашар.
Епидемија је зауставила многе активности, тако да ученици 

две године нису учествовали на вашару. Зато су се ове године 
посебно обрадовали и потрудили пред новогодишње празнике.

Последња три дана у прошлој години на неколико 
штандова продавали су своје радове, разне посластице и 
украсе које су сами направили. Родитељи нису  долазили, 
па су деца међусобно посећивала штандове, продавала и 
куповала.

Новац који су зарадили потрошиће свако одељење по договору.

Други и трећи разред је новац потрошио на рекреа-
тивној настави на планини Рудник.

Део новца ђаци другаци су одвојили за куповину 
земље, саксија и семена и с почетка пролећа кренули у 
садњу разног цвећа које ће продавати на ускршњем ваша-
ру. Уживали су у садњи, а свакодневно посматрају и не-
гују биљке које им красе прозоре у учионици. Трудимо се 
да очувамо животну средину и да заједно уживамо у њој, 
а да у исто време развијамо предузетништво и пословни 
дух.

Сања Ћулафић и Драгана Стаменковић,
професори разредне наставе

СВЕТСКИ ДАН ВОДА
Поводом Светског дана вода 22. 3. одржан је сараднич-

ки час хемије и биологије. Присуствовали су ученици сед-
мог и осмог разреда и Ђачки парламент. Ученици осмог 
разреда упознали су нас са утицајем нафте на живи свет 
мора и океана и на последице загађивања вода нафтом. 
Скренута је пажња ученицима на проблем загађивања 
вода пластиком, какве су последице по живи свет мора и 
океана, шта је микропластика и шта као појединци могу 
урадити и допринети смањењу пластичног отпада.

Наставници : 
Весна Антонијевић и Ана Јеремић

НОВОГОДИШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА у холу 
наше школе одржана је 28. децембра 2021. године. Потрудили смо 
се да изложимо најлепше рукотворине са декупаж секције, које су 
ученици седмог разреда стварали током првог полугодишта, као 
и рукотворине са новогодишњим и музичким мотивима, стваране 
на часовима музичке културе.

Наставници: Маријана Ђурашевић и Јелена Столић
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КЊИЖЕВНО – ЈЕЗИЧКИ КУТАК
НЕГУЈЕМО КУЛТУРУ ГОВОРА И ЛЕПОГ ИЗРАЖАВАЊА

УЧЕНИЦИ ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ” 
ПОСЕТИЛИ ИЗЛОЖБУ „ПРЕОБРАЖЕЊА”

У петак 9. септембра 2021. године, ученици ОШ „Браћа Вилотијевић” 
посетили су Народни музеј Краљево и погледали изложбу Преображења 
– 30 година.

Ђаке је најпре поздравила Мирјана Савић, кустос краљевачког му-
зеја, која их је упознала са манифестацијом Жички духовни сабор Пре-
ображење, њеним почецима и програмским садржајима.

Поезија, то је стварније и корисније име живота.
„Поезија је ритмичко стварање лепоте у речима”, али посебну лепоту 

има када је доживе и казују деца. Петнаест ученика одељења 7/3 и једна 
ученица одељења 7/1, са својом наставницом српског језика, Маријаном 
Ђурашевић, приредили су изузетан рецитаторски програм на коме су се 
могли чути стихови добитника награде Жичка хрисовуља, али и чули 
сијасет занимљивости о песницима и њиховом стваралаштву.

Ана Гвозденовић, коауторка изложбе, представила је публици неке 
од жичких лауреата и занимљивостима из савремене српске књижев-
ности покушала да младима приближи оне ауторе који живе и стварају 
у нашем времену.

Реализован програм је добар пример повезивања школског програ-
ма и ваннаставних садржаја, неговања културе говора и лепог изража-
вања и упознавања младих читалаца са чињеницом да су неки од аутора 
из читанки и лектира наши савременици, суграђани, људи које можемо 
срести на улици, у свакодневном животу.

За свој труд, ученици су награђени примерцима додатка Види чуда, 
који излази уз часопис Повељу, у издању краљевачке библиотеке.

Маријана Ђурашевић, професор српског језика

КАКО СМО ДОСПЕЛИ У „ВРЗИНО 
КОЛО” И ШТА „СКАРАБУЏИТИ”

ДА ИЗ ЊЕГА ИЗАЂЕМО?
Кажу: „Вредиш колико знаш!”
Можда би данас пре важило: „Вредиш колико имаш!”
Мали смо и не баш богат народ у новчаном смислу. Наша су 

богатства углавном нематеријална и ненеплатива. Свеједно, мо-
жемо се похвалити богатством свог језика (који и није у свему 
потпуно наш). Изгледа да су нас многе невоље снашле па смо 
постали „експерти” за језичке играрије.

Колико сте пута чули да је неко упао у „врзино коло”? Ми-
слим да се сви можемо поистоветити са тим неким јер дуже вре-
ме живимо у замршеној, компликованој друштвеној ситуацији 
да је постала саставни део наших живота.

Израз „врзино коло” потиче из народног веровања, сујеверја 
и односи се на компликовано коло које не могу да играју смрт-
ници, само митолошка бића. Данас тај израз значи – збрка. Ко је 
ВРЗА? Можда онај који је организовао то вилино коло. Пре бих 
реч повезала са другом речју „врзина” у значењу грмље, шибље, 
запуштена међа. У сваком случају, у питању је нека заврзлама.

Одмалена ме је (а можда и вас) пратио израз: „лупа као Мак-

сим по дивизији”. Прадеда ми се звао Максим и као млађа сам 
мислила да се односи на њега, мада ми није било јасно зашто и 
о чему деда Максим лупа. Касније сам сазнала да је тај израз на-
стао на основу приче о човеку који је насумице пуцао на војску. 
Тако је значење било јасно – онај ко прича неповезано.

Свима нам се десило да смо „устали на леву ногу”, али се нис-
мо запитали зашто смо нерасположени само ако је та нога прва 
на коју станемо. Е, па, то су знали стари Римљани; тачније, код 
њих је лева страна сматрана лошом.

И напокон, овај текст је настао тако што сам „скарабуџила” 
већ познате изразе. Можда баш није настао на брзину, али је гла-
гол врло сличан глаголима у древним словенским језицима. Код 
Вука Караџића постоји израз скаламбурити, а у многим језици-
ма, као нпр. у француском „каламбур” значи хаос, метеж. Жар-
гонски га користимо у изразима буџити, набуџити.

Како било, текст је испао „ђене – ђене” (турцизам: пола – 
пола, колико – толико), а ви можете да га читате и смејете се „к‘о 
луди на брашно” (грчки комичари су често посипани брашном) 
или можете бити џангризави (или чангризави : млетачка реч – 
брбљив, својеглав, намргођен).

(Наставак неки други пут).
Ана Раденковић, 

професор српског језика и књижевности

ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН
Издавачка кућа „Клет” је и ове, као и претходне 

школске године, организовала Читалачки мара-
тон у жељи да промовише читање и да утиче на 
стварање читалачких навика код младих читала-
ца. Читалачки клуб је намењен свим ученицима 
узраста од 11 до 14 година.

За ову школску годину планирано је да се одр-
жи пет радионица на којима ће се обрађивати 
следећи романи:

1. Биљана Марковић Јевтић: „Четири карте за 
Хавану”

2. Бранка Трифуновић: „Алексија друга”
3. Александар Маричић: „Излет у будућност”

4. Миланка Станкић: „Боквица”
5. Слободан Зоран Обрадовић: „Жорж, краљ 

ђаволски”
Радионицама присуствују ученици 6. разреда, 

чланови клуба који имају прилику да о романи-
ма дискутују, постављају питању и износе своје 
утиске.

Водитељ је наставница Тања Бошковић која у 
радној, али и забавној атмосфери, проводи уче-
нике кроз нове авантуре омиљених јунака савре-
мених дечијих романа Издавачке куће „Клет”.

Циљ ових радионица је развијање љубави пре-
ма писаној речи.

Тања Бошковић, професор српског језик
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Поводом јубилеја- педесетог Дана 
школе и изласка овогодишњег, пет-
наестог броја часописа „Искра” рас-
писан је литерарни и ликовни кон-
курс на теме: 
1. Школа мог детињства
2. Да сам ја наставник
3. Једино другарство нема крај
4. Школа какву замишљам и желим
Право учешћа на конкурсу нимали 
су сви ученици школе. 

Победници  
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА су:

ВИШИ РАЗРЕДИ
1. Емилија Пиперковић 7/3
2. Вукашин Џомић 6/1
3. Теодора Симовић 5/3

НИЖИ РАЗРЕДИ:
1. Стеван Каравелић 3/2
2. Михајло Максимовић 4/1
3. Дуња Вуковић 2/1

Најбољи на  
ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ су:

ВИШИ РАЗРЕДИ
1. Милица Тошић 7/1
2. Урош Станковић 6/3
3. Нађа Крџић 5/1

НИЖИ РАЗРЕДИ
1. Неда Стојковић 4/4
2. Миа Милинковић 1/4
3. Петра Урошевић 3/3

ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Када бих ја наставник била,
хтела бих деци да будем мила,
да ме сва деца из моје школе,
искрено и од срца воле.

Да им будем ауторитет,
од ког ће примати сваки савет,
да због мене у школу журе,
и радосно по дворишту јуре.

А ја бих увек праведна била,
и по заслузи их оценила,
јер сви би ми једнаки били,
ко мајци деца- једнако мили.

Пренела бих им најбоље знање,
да постану људи, стекну звање,
и да о мени лепо причају,
својој деци, када их добију.

Емилија Пипиперковић 7/3

ШКОЛА КАКВУ 
ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Као мала сам школу замишљала 
другачијом у односу на то каква за-
иста јесте.
Волела бих да имамо велику и мо-
дерну школу са великим ходницима 
и прозорима како бисмо имали што 
више природне светлости. Зидови 
би били исцртани занимљивим сли-
кама, а у ходницима би се налазили 
ормарићи, у којима бисмо држали 
књиге и прибор за наставу. Сви би 
имали исте униформе, дечаци би 
носили кошуље и панталоне, а де-
војчице кошуље и сукњице. Такође, 
волела бих да наставници нису нам-
рштени, већ да су ту да нас инспи-
ришу да учимо. Сала за физичко би 
била велика и унутра би био велики 
базен. У учионици за музичко би 
били инструменти на којима бисмо 
свирали. Свуда би се налазиле канте 
за рециклажу јер треба да водимо 
рачуна о својој средини. Највише 
бих волела да у школи имамо велику 
кантину са веома укусном храном. 
Школско двориште би било пуно 
зеленила, шареног цвећа и високог 
дрвећа. Млађа деца би имала лепо 
и чисто игралиште, а старија лепе 
клупе.
Моја школа је и сада лепа, али су ово 
неке ствари које бих волела да има-
мо у њој.

Теодора Симовић 5/3

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО 
НЕМА КРАЈ

Човек је друштвено биће и не може 
да живи сам. Сви смо срећни уз 
своје родитеље, браћу, сестре... Нај-
важнији „зачин” у животу сваког 
човека је другарство.
Са другарима човек се осећа боље 
и лепше. Другачије мисли, осећа 
и ради. Свака туга је много мања, 
а свака срећа је сто пута већа када 
се подели са пријатељима. Прија-
тељи нас чине бољим људима. Они 
су продужетак наших мисли и 
осећања. Заједно пролазимо кроз 
лепе и ружне тренутке, проблеме и 
дилеме, страхове и охрабрења, по-
неке свађе и помирења... Пријатељ је 
ту да те охрабри и оснажи, када си 
тужан, и да буде искрен када ниси 

у праву. Прави пријатељ није онај 
који само одобрава оно што гово-
риш и радиш, већ те отворено опо-
мене када грешиш.
Свакодневно срећемо различите 
људе, али праве пријатеље најчешће 
упознајемо у школи.
Тада, са друговима из одељења, учи-
мо мало другачије лекције. Поред 
читања, писања и рачунања, научи-
мо како се воли, како се дели, како 
се прашта, како се разликују искре-
ни од лажних пријатеља. Како годи-
не пролазе, све више се упознајемо 
и посвећујемо једни другима. Након 
школе крећемо различитим путеви-
ма, али та прва пријатељства остају 
за сва времена.
Старији људи кажу да је друг једи-
ни члан породице којег бираш сам. 
Верујем да је тако, али понекад по-
мислим да праве пријатеље и не 
бираш. Они нам се догоде, као прва 
љубав. 
Чак и ако се растанемо, носимо јед-
ни друге у срцу и сећању читавог 
живота.

Вукашин Џомић 6/1

ШКОЛА КАКВУ 
ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Моја школа је велика зграда са ду-
гачким ходницима и лепо сређеним 
учионицама. Боравак у њој је за 
мене увек ново искуство.
Срећна сам због лепих успомена 
које ћу имати када одрастем. Ипак, 
као и свако дете, често размишљам 
шта би моју школу учинило још 
лепшом. Када бих могла, учинила 
бих да велики одмор траје дуже. 
Тада бисмо имали више времена 
за дружење. Волела бих да имамо 
велику трпезарију у којој би после 
часова ужинали. Онда би урадили 
домаће задатке, књиге би оставили 
у школским ормарићима и отишли 
кући безбрижни да остатак дана 
проведемо са породицом. Маштам 
да наша школа има базен и спортско 
игралиште. Било би веома корисно, 
али занимљиво проводити време 
пливајући или играти неку спорт-
ску игру. 
Све што сам навела може оплемени-
ти школу, али оно што школу чини 
важном јесу деца и учитељи који их 
уче. Е,ту не бих ништа мењала! 

Дуња Вуковић 2/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Само да знате, није лако бити на-
ставник. Сва та деца, сво то гради-
во, сви ти родитељи, треба неко да 
среди сав тај неред.
Седим тако понекад и посматрам 
себе и своје другаре. Сви смо разли-
чити и
личности за себе. Није лако бити на-
ставник. Треба ући у све те главице,
разумети свако дете.Треба их ус-
мерити правим путем. Сматрам да 
то није лак посао и дивим се нашој 
учитељици са каквом смирено-
шћу и стрпљењем излази на крај са 
свим нашим лудоријама. Стављам 
се на њено место и из моје, дечије 
перспективе, то изгледа овако... Кад 
бих ја био наставник, а верујте ми, 
добро је што нисам, морао бих да 
заведем строг режим. Знате како је 
то са нама децом, ми хоћемо да стал-
но буде по нашем и сви би морали 
да ме слушају. Не бих толерисао не-
послушност, дреку, увео бих строге 
казне, а најомиљенија би ми била 
скупљање папирића по дворишту. 
Био бих озбиљан наставник и же-
лео бих да ме деца тако и доживе. 
Ред, рад и дисциплина, јер се само 
трудом и муком постижу резулта-
ти. Желео бих да буду одговорни и 
да сви буду добри ђаци и радио бих 
на томе. Незнање не бих толерисао. 
Нико не би могао да изађе из школе 
док нешто не научи.
 А оно главно што би морали да сав-
ладају јесте да воле једни друге, да 
никад не искључују другове и да су 
сви подједнако вредни.
Да раде као тим и помажу једни дру-
гима. Иако строг по питању учења, 
болео бих да сви буду срећни јер 
деца су наша будућност и око њих 
морамо много да се трудимо, јер 
како родитељи тако и наставници 
су заслужни у шта ће они да израсту 
.
Бити наставник је јако тежак и на-
поран посао, али на крају је најбит-
није да се трудимо и никад не одус-
тајемо од деце, јер сви они заслужују 
прилику да постану добри људи.

 Стеван Каравелић 3/2

ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Да сам ја наставник
не би била шала,
а све лоше ђаке
болела би глава.
Да сам ја наставник
било би и суза,
свако неваљало дете
заболела би гуза.
Да сам ја наставник
рекао бих: Учи! Пиши! Ради!
Пажљиво слушај!
Телефон не вади!
Срећом наставник нисам ја,
па неће бити белаја.

Михајло Максимовић 4/1

ПОБЕДНИЦИ ЛИТЕРАРНОГ И ЛИКОВНОГ КОНКУРСА
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КЊИЖЕВНА ПАНОРАМА

 ДА САМ НАСТАВНИК...
Поласком у пети разред,опростио сам се од своје 

учитељице и добио доста наставника. Сваки од њих се 
разликује и предмете представља на свој начин, што 
ми је помогло да видим какав бих ја био као наставник.

Поставио бих се према деци као њихов родитељ.
Прво би их упознао и истражио њихове могућности о 
одређеном предмету. Знам да се деца разликују, да не-
коме треба више или мање времена да савлада одређе-
ну област.Разумевање мора да постоји како бих имао 
повратну информацију од сваког детета.

Био би стрпљив и толерантан у њиховом излагању 
јер знам да немају само један предмет. Уколико ми ис-
крено приђу са реченицом да нису спремни да одгова-
рају, одложио бих за наредни час, али да тако и остане. 
Када им нешто није јасно, поновио бих неколико пута 
јер задовољство мојих ученика је и моје задовољство. 
Користио бих што више примера, а мање дефиниција, 
јер се на примерима лакше учи. Опремио бих кабинет 
сликама и паноима како би деца била окружена њима и 
уживала у пријатном радном простору. Трудио бих се 
да ме заволе јер смо свакога дана у школи, као једна по-
родица. Организовао бих излете у природи на којима 
би се посветили спортским активностима, дружењу и 
песми, да се мало одморимо од учења

Бити наставник је најлепше занимање јер извести 
генерације срећне и задовољне на даље школовање је 
највећи успех.

Василије Рамовић 5/2
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

О школи се врло често лоше говори и деца је до-
живљавају као нешто страшно. Када би се неке ситнице 
мало промениле...

По мом мишљењу школа је место где се дружимо, 
стичемо знање и нова пријатељства. Ако би ме неко пи-
тао какву бих ја школу желела, рекла бих му да бих во-
лела да се не праве разлике међу децом. Желела бих да 
се деца друже међусобно и да никоме не буде битно које 
је националности. Међу нама има добре и лоше деце 
као и у свету одраслих. Морали бисмо да порадимо на 
томе да се лепо понашамо једни према другима. Тада би 
то постало идеално место за живот и рад. Желела бих 
да моја школа то постигне и постане пример свим шко-
лама у нашој земљи. Морали бисмо да се потрудимо 
да функционишемо као једна сложна целина. Када би 
школе постале тако дивно место, тада се ни родитељи 
не би бунили. Када слушам како су се деца у школи не-
када дружила и учила заједно, чини ми се да се говори 
о некаквој бајци.

То је школа коју замишљам и желим. Желела бих да 
речи: „Од колевке до гроба, најлепше је ђачко доба›› , 
поново важе у свим школама света.

Настасија Нешковић 5/2
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Школа мог детињства успомене буди.
Тако је читавог живота,
а верујем и када одрастемо
и постанемо зрели људи.
Ко може да заборави успомене лепе
кад сам кренуо у први разред,
као једно мало, лепо, радознало
и помало уплашено дете.
Нестаде лагано уплашеност моја
чим угледах много нових пријатеља.
За трен се страх претвори у срећу,
што ће бити се игре и весеља.
Учитељица моја беше добра и блага,
пуна љубави за децу и драга.
Учила нас да се дружимо и волимо,
да будемо васпитани, добри и паметни.
Симпатију своју ја упознах тада,
најлепше створење на свету она беше,
насмејана, лепа к›о пупољак руже,
лептирићи у мом стомаку почели да круже .
И тада поче једно лепо дружење и слога.
Најлепши ред ђачког живота мога.
Како песник рече- од колевке па до гроба
истина је- најлепше је ђачко доба.

Урош Симић 7/2
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Похађам основну школу већ седам година. Имала 
сам учитељицу и доста наставника.

С обзиром да је и моја мајка просветни радник, често 
размишљам каквабих била у улози наставника. Увек 

сам мислила да је позив наставника племенит посао. 
Рад са децом је занимљив и инспиративан. По мом 
мишљењу наставник мора имати особине које ће га 
разликовати од других људи. Пре свега, пуно стрпљења 
и толеранције. Трудила бих се да будем насмејана, по-
зитивна, пуна разумевања за своје ученике. Оно што 
ми је најбитније је да будем особа у коју ће ученици 
имати поверења. Да им помажем у решавању проблема. 
Од ученика бих тражила васпитање и дисциплину, јер 
једино тако могу постати добри људи. Увек бих јасно 
дефинисала јасна правила понашања и од ученика 
очекивала да их поштују.

Ово је само моја визија доброг наставника.
Можда ће једног дана ово бити мој позив.

Јана Јевремовић 7/3
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Другарство је нешто што би требало да траје и да се 
гаји годинама.Оно код многих почиње још у вртићу и 
може да траје цео живот. То су, по мом мишљењу, најис-
кренија другарства.

Још у вртићу сам упознао пар другара са којима сам 
имао лепо искуство, лепо дружење. Нисмо се никада 
свађали, ти другари су сада са мном у школи и дан- да-
нас се лепо слажемо. Наше другарство траје већ десет 
година. Често се присећамо доживљаја из вртића и ра-
нијих школских година.

Смејемо се несташлуцима и догодовштинама. Да ми 
је неко у вртићу причао да ћу се толико година дружи-
ти са истом децом, не бих му поверовао.

Често се питам шта је то што нас одржава, како то да 
се никада до сада нисмо посвађали?

Чудно ми је кад чујем да неко мења друштво, да 
се свађа са другарима, да прича лоше о некоме с ким 
се некад дружио. Моја мајка има другарицу још из 
школских дана. Целу основну и средњу школу биле 
су нераздвојне, седеле су заједно у клупи, студирале 
различите факултете, удале су се, формирале су своје 
породице, али тај однос се не мења. Иако је сад њена 
пријатељица у иностранству, не прође дан да се не чују. 
Сваки годишњи одмор она и њена породица проводе 
са нама. Њену децу сматрам својим пријатељима јер се 
лепо дружимо.

Увек сам се дивио мами како могу толико да трају 
упркос даљини која их раздваја.

Волео бих да и ја имам пријатеља за цео живот и да 
ми буде ту и у добру и у злу. Све у животу је пролазно, 
само другарство нема крај.

Јововић Андреј 7/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Већина материјалних ствари данас је пролазна , али 
има оношто остаје заувек , а то је пријатељство . На 
крају увек ћемо радо памтити пријатељства која ће нам 
остати за цео живот, него неку потпуно непотребну 
материјалну ствар .

Много људи је прошло кроз мој живот, а да тога 
нисам свесна. Оставили су велики утицај на мене и 
моје понашање . Временом се мењам и моје мишљење 
се врло разликује од пре пар година, због тога се круг 
пријатеља смањује. Не зато што сам сам према неком 
погрешно поступила, већ зато што некима не прија 
моја промена на боље или горе.

Али из те групе бих издвојила пар мојих пријатеља 
који су јединствени и другачији, посебни на неки на-
чин . Моји другови и другарице јако су слични мени и 
мом ставу, понашању, размишљању и самом погледу на 
свет. То су углавном другарства од предшколског па 
све до данас . Постоје многи пријатељи с којима нисам 
остала у контакту, али то се са разлогом десило како би 
могли да у мој живот уђу други вршњаци , и да и њима 
дам подједнаку шансу и прилику . Са њима су остала 
сећања која ћу памтити заувек , као и неке лепе догађаје 
који се издвајају од осталих. Наравно , постоје другови 
и другарице са којима се мање или више дружим, али 
на крају дана, то су увек људи који су ту за мене у било 
којој ситуацији , као и ја за њих . У овом „новом добу” 
све је пролазно , одрасли људи размишљају стално о 
бројевима и материјалним стварима, па самим тим им 
пријатељство, дружење и упознавање нових људи, не 
значи им ништа.

Треба увек да сачувамо то дете у себи које ће само да 
размишља о томе када ће опет да се састане са својим 
вршњацима и да започне игру из почетка поново .

Јана Живковић 7/3
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Пријатељство је једина ствар на свету која нема крај.
Имати пријатеља је прелепо, али је још лерше када је 

тај пријатељ прави. Тешко је имати правог пријатеља. 

Прави пријатељ не оставља друга или другарицу на 
цедилу, не цинкари их, не одаје њихове тајне другима, 
не окривљује вас за нешто што нисте урадили. Прави 
пријатељ је увек уз тебе, увек те у свему подржава. 
Никада вам се не руга, не исмева вас, не оговара вас. 
Не би вас никада издао. Много је битно имати птавог 
пријатеља који вас воли и поштује. Пријатељи заједно 
решавају проблеме и помажу једни другима. Најбит-
није је имати поверења у пријатеља. Не могу нам сви 
бити прави пријатељи. Пријатељство се не може купи-
ти новцем, мора се заслужити.

Пријатељ је један, али вредан, зато га треба чувати 
као мало воде на длану.

Милица Стевановић 5/3
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Моја школа, пуна је идола,
пуна звона, и пуна фазона.
Моја школа је чудесна
учионица дражесна,
играмо се сваки дан,
па нам је учење као сан.
Идемо стално на екскурзије,
па ме хватају добре илузије.
Кад се школа заврши, бићу тужна,
јер без другарства самоћа је ружна.

Теодора Ђорђевић 2/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Данас се образовање своди на то да деца из свих 
предмета имају што боље оцене, али нико не обраћа 
пажњу на своја права интересовања.

Кроз школовање ћемо научити основно из сваке 
области, и то је оно што се очекује од сваког: минимал-
но знање. Некога више интересују природне, а некога 
друштвене науке. Кроз основну школу неки већ одлуче 
чимe желе да се баве, и примећују да су им неки пред-
мети мање битни од осталих. У школи коју ја желим и 
замишљам, деца би могла сама да бирају предмете које 
ће похађати. На тај начин би брже напредовалии успе-
ли да пронађемо себе. Такође сматрам да се у школи 
деца науче како да се друже и нађу заједничке теме са 
другимa, то је једна од најбитнијих ствари научених 
у школи. Иако би у мојој идеалној школи деца бирала 
предмете, током недеље не би имали пуно домаћег, већ 
само викендом, како би имали времена за ваннастав-
нe активности. Желела бих да деца буду отворенија и 
слободнија у разговору са просветним радницима, па 
бисмо једном месечно обраћали пажњу и имали дан 
везан за насиље било које врсте, физичко и психичко 
здравље... Мишљење ученика било би уважено у сва-
ком смислу, и уколико некоме треба помоћ, колектив 
школе би пружио помоћ деци са проблемима прет-
ходно наведеним. Другарства која стичемо у школи 
веома су битна, па би се неколико пута годишње орга-
низовале екскурзије и рекреативне наставе. Један од 
данашњих проблема јесте груписање деце према оце-
нама, одећи и генералном успеху. Зато је веома битно 
да, иако је то основна култyра коју доносимо из куће, 
причамо о томе уколико имамо такав проблем.

У школи мојих снова приоритет би било здравље и 
едукација деце о битнијим темама које ће бити потреб-
не у сваком делу живота.

Дуња Драгојловић 7/3

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ
Када имаш доброг друга,
имаћеш и среће,
јер другарство право,
од свега је веће.
Добар друг ти злата вреди,
и у добру и у злу.
На томе се не штеди!
Поштуј друга и увек га цени.
Од другарства нема ништа лепше
ни теби ни мени!

Емилија Стефановић 2/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Постоји много школа.Све су оне сличне.
То су обично велике зграде са више спратова и 

пуно прозора, великих и малих.Увек је ту и двориште 
пуно деце. Моја школа је Основна школа „ Браћа Ви-
лотијевић”. Она је веома близу моје куће. Налази се на 
најлепшем месту у граду. Има пуно учионица, салу за 
физичко, дугачке ходнике са пуно цвећа и кухињу где 
једемо ужину. Двориште је пространо и ту се налазе 
столови и клупе. Моји другари и ја много волимо нашу 

школу. Али, постоје и неке ствари које бих ја желео 
да имају у школи. Волео бих када би имала посебна 
учионица у којој бисмо могли да играмо игрице на ра-
чунарима. Волео бих и да у сали имамо разна спортска 
такмичења и играње као што смо имали када смо били 
на Руднику. Волео бих и да понекад можемо да напра-
вимо журку и доведемо мађионичара који би на открио 
неке трикове.

Све у мојој школи је лепо. Ту научимо пуно корис-
них ствари. Дружимо се са другарима и помажемо 
једни другима.

Филип Чковрић 3/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Школе су велике и лепе и служе да у њима нешто на-
учимо и да се дружимо.

Замишљам школу као велику зграду. Желим да не 
постоји мања оцена од петице. Волела бих да нам часо-
ви трају краће, а велики одмор дуже. Много бих волела 
да у нашем дворишту има велико игралиште. Желела 
бих да нам летњи распуст траје три месеца, а нового-
дишњи два месеца. Физичко бих волела да нам траје 
два часа. У школи желим да постоји играоница. Много 
бих волела да на неким часовима можемо да гледамо 
цртане филмове.

Волела бих да постоји оваква школа јер бих уживала 
у њој, а сигурно и моји другари.

Нина Главоњић 3/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Другарство је нешто што се не може купити. Оно се 
мора стећи.

Када имаш друга , тада си јако срећан. Само прави 
друг је увек уз тебе, и онда када си тужан. Друг ће увек 
наћи речи да твоју бригу излечи.

Радост, смех, прича, песма, суза и обећање – све то у 
једну реч , другарство, стане!

Маша Јанић 2/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Лепо се осећам када себе замислим у улози настав-
ника, макар то било само у мојој машти или у саставу 
који пишем.

Имам тринаест наставника и сви су ми драги. Сви 
су они различити и имају своје принципе, алиблепо се 
слажем са њима.бДа сам ја наставник, трудио бих се да 
ме сви ученици заволе, да се радују мом часу и да има-
мо прави другарски однос. Волео бих да им биологија 
буде час којем се највише радују.

Заједно бих са својим ученицима правио разне 
пројекте. Ставио бих им до знања да је оцена тренут-
но стање, а да треба да се труде због свог знања. Волео 
бих да ми ученици носе униформу и да се међусобно 
воле и поштују. Учио бих их да на школске дане треба 
да их асоцира смех и лепо сећање, а не свађе и увреде. 
Највећи би ми успех био да се деца забрину где сам, 
онога дана када сам одсутан, а не да се радују што ме 
нема јер им нећу досађивати.

Ово је само моја машта, мој сан док пишем овај 
текст, али можда се једнога дана и оствари.

Миодраг Каравелић 5/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Школа је место где се проводимо много времена. 
Дружимо се, стичемо знање, али и нова пријатељства. 
Али, ниједно дете није задовољно обичном школом. 
Увек прижељкује лепшу и другачију.

Школа у мојој машти је баш таква. Њени зидови су 
обојени најлепшим бојама и осликани најлепшим му-
ралима. Одморе испуњава раздрагана музика, а ђаци 
и наставници заједно песмом започињу сваки час. На 
улазу, све дочекује љубазан портир, који са осмехом 
отвара врата.

Највеће богатство школе је њена унутрашњост. Ка-
бинети, сале, учионице опремљени су најсавременијом 
технологијом.

Прво место за учење, али и за разоноду и одмор 
јесте библиотека. У њој има много књига, заправо, не 
постоји књига која је написана, а да је нема у њој. Ту 
ђаци могу да праве различите радионице и представе.

Зидове учионица красе слике познатих научника и 
књижевника. У свакој учионици је и сала у којој ђаци 
самостално уче и истражују. Компјутери замењују 
табле, а ми можеме да размењујемо знање са другом де-
цом из света. У свакој учионици имали бисмо инстру-
менте, а поред модерно опремљене фискултурне сале 
имали бисмо и отворен и затворен базен.

Школске униформе морали бисмо имати, а књиге би 
нам стајале у школи. Не бисмо радили домаће задатке, 
већ бисмо све обавезе завршавали у школи. Два часа 
бисмо учили, а онда бисмо се два часа играли. Могли 
бисмо да бирамо где. Неко би могао да ужива у преле-
пој ботаничкој башти, неко би могао да ужива у школ-
ском зоолошком врту, а неко на базену или спортском 
терену.

Наставници никада нису снуждени, мрки и безвољ-
ни, већ су увек насмејани и расположени. У ову школу 
и наставници и деца долазе и из ње одлазе насмејаног 
лица.

Милица Мајсторовић 6/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Нешто што ми је често пролазило кроз мисли и у 
машти је питање : шта бих ја радио да сам наставник?

Да, да сам ја наставник био бих омиљен у школи. 
Трудио бих се да изградим најбољи другарски однос 
са својим ђацима, предавао бих физичко или матема-
тику. Учио их како да одлуче којим спортом да се баве 
и играо са њима : фудбал и кошарку,атлетику и бокс , 
учио би их како сабирају како би могли добити оно што 
желе, да одузму сувишно а множењем да увећају доби-
так. Да упорношћу могу све да победе и у спорту и ма-
тематици. Да математиком могу да знају где су у живо-
ту и да поред свега највише цене другове и другарство, 
јер поред све математике коју у животу радимо, само 
то буде право знање које се стиче још од првог разреда.

Игра, шала и љубав је оно што чини смисао сваког 
живота.

Ех, да сам ја наставник!!!
Душан Маринковић 4/2

ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Маскенбал 4/4
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КЊИЖЕВНА ПАНОРАМА

Свако дете воли да машта јер га машта чини срећ-
нијим и задовољнијим.

Моја замишљена школа разликовала би се од свих 
школа на свету. Била би велика и јединствена. Волела 
бих да та школа има облик круга и да буде цела у стаклу. 
Имала би три спрата, повезана покретним степеница-
ма. На првом спрату налазио би се биоскоп са удобним 
седиштима, укусном храном и базеном са топлом во-
дом. Други спрат би имао продавнице, посластичарни-
це и пекаре. Поред тих продавница налазила би се једна 
играоница са шареним лавиринтом. Учионице би биле 
на трећем спрату. Тамо би све учили кроз игру и забаву. 
Сваки ученик би могао да бира предмет који жели. 
Учитељице би биле веома пожртвоване и добре према 
ђацима. Имале би времена за свако дете. Потрудиле би 
се да сви науче све.

Иако ми се ова моја школа из маште допада, ипак 
више волим своју праву школу и своју учитељицу.

Ива Сремчевић 4/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Сваком је своја најлепша школа,
и зато је мени најлепша моја.
Било би боље кад не бисмо имали
толико домаћих задатака,
преживели бисмо и без неких
непознатих податка.
Било би лепше када би тобогани
били уместо степеница,
било би у школи више
насмејаних лица.
Велика фарма поред школе,
на којој живе разне животиње,
а у школском дворишту расте
разно воће: јабуке, шљиве и диње.
Школа је моја мало царство
у којем деца безбрижно живе,
обојена бојама разним,
пуно љубичасте, розе и сиве.

Лара Каличанин 2/1

ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ
Своју школу замишљам са пуно прозора и да је беле 

боје.
На улазу има беле стубове и два степеника. Дво-

риште је пуно клупица за седење, а разнобојно цвеће 
испуњава неколико кутака. Ту је и једна фонтана окру-
жена дрвећем. У школи постоји и продавница, испред 
школе држачи за бицикле којима ђаци долазе у школу. 
Чим уђеш у школу, видиш сталак за кишобране и ста-
лак за јакне, тако да када уђеш, можеш одмах оставити 
јакну и када излазиш, да ти је јакна на излазу и да се не 
мучимо и носимо јакне и ранчеве низ и уз степенице. 
Купатила су много уредна и има пуно лавабоа. У кан-
тини је исто уредно, на менију је пуно укусних јела, а 
могу да ти испуне неку жељу ако желиш нешто друго 
да једеш. Учионице су лепе, простране, испуњене цр-
тежима и радовима. Ту је и наставнички кабинет. Ди-
ректоркина канцеларија има пуно украсних биљака, 
а библиотека има део за читање књига. Учитељице су 
добре и љубазне, а наставници насмејани.Ту је и велика 
фискултурна сала. Посебно су занимљиви кабинети за 
енглески језик, сале за музичко где има пуно инстру-
мената (труба, флаута, гитара, виолина, клавир, бубње-
ви, хармоника...) Информатички кабинет је препун 
мобилних телефона, таблета, компјутера, пројектора, 
звучника, лаптопова.

Када помислим на моју праву школу док читам ово 
што сам написала, схватам да ту има мало разлика. 
Моја школа је за мене најбоља. У њој проводим пуно 
времена и дружим се са другарима.

Лена Милановић 2/2
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Школа је важно место у животу сваког детета јер 
током ње одраста.

Када деца крену у школу, обично су стидљива и 
плаше се. Кроз школу науче да буду самостални. Када 
наиђу на неки проблем, осим породице која је увек уз 
њих, сада имају и пријатеље који могу да им помогну. 
Нека другарства која се створе у школи трају до краја 
живота. Наставници у школи су ту да пруже деци по-
моћ. Подржавају и њихове идеје. Деца кроз школовање 
стичу упорност. Желе да постигну што боље резултате 
на такмичењима и тестовима. Код деце се буди и так-
мичарски дух. Нарочито кроз спортске игре. Деца су 
често љубоморна једна на друге, али кроз ту љубомору 
могу да науче много. У школи деца стичу лепе успомене 
које ће памтити до краја живота. Поред њих памте и 
неке лоше ситуације из којих су научили много. Роди-
тељи су увек уз своју децу када се налазе у тешкој ситу-
ацији. Ако не виде излаз из тешке ситуације, никад не 
треба да губе наду.

Мислим да је школа незаборавни део живота сваког 
детета.

Тања Миловановић 5/3
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Све је пролазно. И дан, и ноћ, и месец, и година, и 
биљке у цвету, и младост, и лепота. Шта је онда то што 
заувек траје? Шта то нема крај? То је другарство!

Кад се дете роди, неопходна му је пажња, роди-
тељска љубав, да се неко брине о њему. Самим рођењем, 
човек је навикнут на друштво, на породицу. Међутим, 

породица није оно што он бира на рођењу. Кроз одрас-
тање, то мало биће упознаје нове људе, вршњаке, и бира 
с ким ће да се игра, коме ће да поверава своје тајне, с 
ким ће да гледа филмове, да дели ужину у школи, да се 
смеје или плаче.

Наћи и имати правог пријатеља је велики успех у 
животу. Осим породице, пријатељи су ти који су увек 
ту за нас, у добру и злу.

Прве другаре стичемо још у раном детињству, пола-
ском у вртић. Тада почињемо да учимо да делимо, да 
помажемо једни другима, учимо се толеранцији. То 
нам омогућава да лакше остварујемо контакте у даљем 
одрастању.

Моја прва велика пријатељства сежу управо од тог 
поласка у вртић. Касније сам друштво проширила у 
школи. Данас имам дивне другаре с којима увек радо 
проводим слободно време. Радујем се сваком нашем 
сусрету, свакој шали или тајни коју поделимо. Задо-
вољство ми је и да се играм и да учим са њима. Наше 
приче и смех, за време школских одмора, су нешто што 
ћу памтити до краја живота.

У добром друштву учимо, постајемо бољи људи и 
зато је јако важно и да умемо да изаберемо особе са 
којима ћемо проводити време. Другарство треба да 
се чува и негује попут најнежнијег цвета. Ако дајемо 
најбоље од себе, то ће нам се вратити и учврстити сва-
ки однос.

Једино тако никада не може да се заврши.
Милица Бажалац 6/1

ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ
Моја школа је пуна лепих успомена, омиљених дру-

гара и прича на великом одмору.
Наравно, као и свако дете, замишљам је мало дру-

гачије.
Моја машта је чини лепшом. Желела бих да је моја 

школа веселих боја и двориште пуно цвећа. Прозори 
би били зелене боје. На првом спрату би биле наше 
учионице и у клупама би било више ђака.На другом 
спрату би биле канцеларије за учитељице у којима би 
радиле шта желе. А на трећем спрату би биле разне 
учионице за ђаке, једна пуна слаткиша за велики од-
мор, друга је библиотека са лејзибеговима на којима би 
седели и читали омиљене књиге. И још једна учионица 
за физичко са пуно лопти. Сваки одмор би трајао пола 
сата и имали бисмо више времена за дружење. Табле 
би биле жуте боје и по њима би се писало маркерима. 
Школско двориште не би имало ограду.

Знам да моја школа из маште можда негде и постоји, 
али моју школи и другаре не бих никада мењала.

Дуња Тасев 2/1
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Школа, била она мала и стара,
увек врата мог детињства отвара.
Пусти ме у драгоцене споменаре своје
у ком успомене не могу да се изброје.
Била је моја друга кућа,
мој заклон од беспућа,
због ње се радовала сваке јесени,
где су осмех и срећа увек били нађени.
Нешто непознато ме за њу везује,
иако знам да нове ђаке дочекује.
Заувек ћу је се сећати
и никад је ништа неће заменити.
Када кренем путем својим,
увек ћу своје несташлуке да бројим,
лепе тренутке ћу да памтим,
кад већ не могу време да вратим.

Ивана Раковић 7/3
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Школу деца веома често доживљавају као нешто 
страшно, као место на које мора да се иде и када не 
желиш.

По мом мишљењу, школа је место на ком се стиче 
знање и нови пријатељи.

Веома често та пријатељства трају до краја живота. 
У школи се дружимо и учимо све оно што ће нам бити 
потребно у будућности. Ако би ме неко питао, рекла 
бих му да бих желела да се не праве разлике међу де-
цом и да се сви међусобно друже без обзира на нацио-
налност, боју коже или финансијско стање. Моја мама 
често уме да каже да се људи деле само на добре и лоше 
и да друга подела не постоји. Научена сам да се лепо 
понашам према својим другарима и да им помогнем 
уколико сам у могућности. Међутим, поделе су веома 
честа појава. Због новца и осталих небитних ствари, 
све је више насиља у школама, ружних речи и подсме-
ха. Не би требало да је тако и школа би требало да буде 
наш други дом у коме се међусобно поштујемо и пома-
жемо једни другима.

Не требају нам поделе, само љубав, разумевање, 
спремност да некоме помогнемо и школа ће постати 
много боље и мирније место.

Миа Радојичић 6/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Већина деце размишља како је то бити наставник. 
Тако и ја често размишљам и одлутам са својим ми-
слима, и питам се шта бих ја то радила да сам у улози 
наставника.

Мој први час упознавања са децом би био сасвим 
обичан. Сви би предтставили себе како ко најбоље 
знају. Трудила бих се да их свакодневно учим како 
своје лоше особине исправе, или ако их немају да се 
труде да их не стекну. Сваки дан би доносио нову 
радост за децу и чинила бих све да без имало страха 
долазе на сваки час и буду расположени. Наравно, не 
бих дозволила да буду немирни, трудила бих се да буду 
дисциплиновани тако што бих им указала на после-
дице ако то нису. Колико могу бих се трудила да нико 
не добије лошу оцену, јер би испред мене без имало 
страха одговарали, као код родитеља. Моји ученици би 
учествовали у разним хуманитарним акцијама и тако 
допринели онима којима је то најпотребније, а и самим 
тим да се и они осећају боље.

Ово је само део онога што би желела да сам настав-
ница. Ипак, колико год се чинило, то нимало није лак 
посао. И у будућности ћу се трудити да то и постанем.

Катарина Вучићевић 6/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Чаролија другарства која нема краја почела је мојим 
одласком у вртић. Први пут сам се сусрела са много 
деце.

Вртић нам је пружио много дечијих радости, рођен-
дана у играоници, журке у сали, приредбе, долазак 
Деда Мраза, пакетића, маскенбала и одлазак у зоолош-
ки врт. Вртић ми је са другарима дао много игре и сме-
ха. Наше другарство је било бајковито са пуно дечјих 
чаролија. Били смо сви несташни и раздрагани. Спре-
мали смо дечије песмице Деда Мразу и радовали се 
његовом доласку. Трудили смо се да најлепше честитке 
и поклоне направимо другарима за рођендан. Заједно 
са васпитачицом правили смо честитке за Осми март.

Размењивали смо сличице и играчке. Нашој срећи 
није било краја. Поласком у школу мом другарству 
нема краја са новим другарицама. Учествујем у фол-
клору, радујем се путовањима и културним манифе-
стацијама у којима сам учествовала са другарима. Прва 
слова, прве песмице и први бројеви из математике биле 
су наша заједничка љубав и брига.

Веома често ми другарица покаже домаћи и поклони 
чоколадицу. Моје другарице се према мени понашају 
као да су ми сестре. Доласком у пети разред мојој срећи 
није било краја. Седела сам са другарицом из бивше 
школе. Срећа је била на нашој страни да можемо и даље 
да наставимо другарство, размењујемо књиге, урадимо 
заједно домаћи и частимо се сладоледом. Заиста је лепо 
имати другаре. Они се радују мени, а ја њима.

Негде сам прочитала да је „од колевке па до гроба 
најлепше ђачко доба”.

Заиста је тако. И даље се играмо, дружимо и свима 
желимо да наставе као ми.

Јована Илић 6/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Сан скоро сваког детета је да буде учитељ или на-
ставник.

Волео бих да будем наставник математике. Као мали 
сам често вежбао да сабирам и одузимам, и тако заво-
лео математику. Тај предмет је много леп и има доста 
могућности за развој и многа сазнања. Учи децу мно-
гим стварима и логичним закључцима. Као наставник 
математике трудио бих се да будем добар и предан. 
Своје знање бих преносио на сву децу подједнако. Сва-
ки ученик који би се истакао ишао би на такмичење. 
Увек бих знао да похвалим мудру и паметну децу.

Бити наставник је леп и хуман посао јер рад са децом 
оплемењује људе.

Вук Белопавловић 2/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Другарство је наше
велико и јако.
Године су прошле
нисмо више мали,
сви смо много добри,
учитељица Данијела
нас хвали.
Још године две
брзо ће нам проћи
идемо даље
са правим другарством
све ћемо моћи.
Имам друга једног

посебан је он.
Другара у школи је много,
велики је то број.

Јован Јовановић 2/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

У школи проводимо највећи део детињства и ти-
нејџерског доба. Најважнија је породица, али и учи-
тељи и наставници су део наше шире породице. Њи-
хово преношење знања и утицаја на нас су битни за 
образовање и сазревање много, много генерација.

Волела бих да будем део те наставничке породице 
и да имам тако важан задатак у образовању деце и 
тинејџера. Да сам ја наставница, не бих се баш увек 
држала тог наставничког плана. Сви се буне што смо 
непрекидно на мобилним телефонима, а у стварности 
нема нико времена за разговор са нама. Ја бих више 
разговарала са ученицима, више бих се дружила, 
правила излете да се нико не би сетио да узме мобил-
ни телефон. Као наставници, мој циљ би био да учење 
претворим у неку врсту игре, да све прође лако. Памти-
ле би се те године детињства по радосним одласцима у 
школу и лепом дружењу са другарима и наставницима, 
а нарочито да се памте њихова предавања и савети који 
ће нам користити за даље школовање и напредовање.

Александра Јовановић 6/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Машта може свашта. Некад се запитам зашто деца 
маштају, а онда схватим да заправо машта чини чуда. 
Маштом се упутимо у свет између реалности и нере-
алности и маштамо о неким својим највећим жељама. 
Моја жеља је да постанем наставница!

Kао наставница, желела бих да предајем деци у 
шестом и седмом разреду. Дозволила бих одлазак на 
екскурзије три пута годишње и одласке у биоскоп два 

пута недељно. Ђаци би морали знати да су номинатив и 
генитив падежи, а аорист и имперфекат глаголски об-
лици, да је ознака за воду Х2О и од чега се састоји атом, 
како се конструише трапез, која је ознака за силу и да се 
природни магнет назива магнетит.

Сваке недеље би били питани колико човек има 
костију, шта је привреда и лозу Немањића! Увела бих 
друштвено-користан рад и донације људима којима су 
потребне.

Можда ће неки мислити да моје идеје нису добре, 
али ја мислим да снови некад могу постати и реалност.

Мина Јеремић 6/2

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ
Другарство је веома драгоцена ствар, нема ништа 

лепше имати друга и неком бити друг. Јер другу мо-
жеш рећи своју тајну и рачунати на њега кад ти затреба 
помоћ.

Све што доносе школски дани прошли смо заједно- 
испитивања, велике одморе, сузе и смех. Мој најбољи 
друг се зове Лука. Знамо се од другог разреда основне 
школе живимо у истом насељу. Заједно идемо у школу 
и враћамо се, на путу до куће причамо, шалимо се. 
Слободним данима позовемо још другара и идемо да 
играмо фудбал на терену код наше школе.

Лука је веома добар и искрен друг, висок је има црну 
косу и тамне очи. Увек је културан и спреман да по-
могне другу или другарици, зато је омиљен у разреду. 
Независно од ситуације, осећања или места, ја знам да 
ће мој најбољи друг увек бити ту уз мене.

Волео бих да се Лука и ја увек дружимо и да наше 
другарство једног дана расте у право и велико прија-
тељство.

Милан Томовић 6/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

У четвртом разреду немам наставнике, још увек сам 
код учитељице.

То ме не спречава да често маштам и замишљам как-
ва би ја била као наставница. Да сам ја наставница, шта 
год би предавала, не бих била исувише строга. Имала 
би разумевања да имају и друге предмете да уче. Не би 
ми било тешко да им тешке лекције објасним неколико 
пута. Сва деца би ми била подједнако драга, не би има-
ла миљенике. На часу би научили градиво, а код куће 
обнављали и радили домаћи. Волела бих да им настава 
буде занимљива, пуна пројеката и рада у групама. Ако 
би завршили све пре краја часа, извела бих их напоље. 
Волела бих да будем разредна неком одељењу и да пре-
дајем мирној деци. Најмања оцена би била три. Лекти-
ре, читалачке значке , писмене задатке, рецитације бих 
најављивала недељу дана раније, да би имали времена 
да се припреме. Учила би их да буду сложни и прави 
пријатељи. Мислим да би ја као наставница била за-
нимљива ученицима.

Један од најлепших послова је бити наставница, јер 
наставнице не уче децу само за школу, већ и за живот.

Маша Тошиц 4/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Да сам ја наставник
сви би срећни били
јер би само о другарству снили.
Ту не би било књиге
због које крећу бриге.
Лекција би игра била
где би свако дете дигла.
И да игра и да скаче
и да срећом друштво зраче.
Часови би краћи били
јер би ђаци игру вили.
Наставничко тад би веће
заиграло коло среће.
Бубњари би својим басом
огласили квит смо с часом.
Наставник ћу бити прави
када за то дођу дани.
Мени само мало треба
да наставник будем Пера.
Да ме деца сва заволе
и чекају испред школе.
Вашој школи и ја требам
ко наставник, а и редар.
Наставници чујте сада
Петар вам је нова нада,
да наставник добар буде,
да деца њега не куде.

Трифуновић Петар 3/2
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Већина деце данас не воле школу, уствари, не воле 
данашњи систем школовања.

Мисле да је већина ствари које данас учимо беско-
рисно за живот. Али ако би променили систем учења и 
школовања, деца би волела да иду у школу и имала би 
више интересовања за школовање.

Већина нас мисли да неке ствари које ми учимо у 
школи су бескорисне у будућности ,на пример геогра-
фија,сигурно неће да вас питају за пријаву на посао 
шта је ледничка ерозија. Ипак, сваки предмет је битан 
само неко то не схвата.Наставници морају да објасне 
ученицима зашто је нека лекција корисна за живот.
Увео бих дигиталне табле,то су табле које се користе 
као телефони , на додир.Лакше их је користити.Табл-
лети уместо свески би били много једноставнији.Са 

Рад Софије Ракић 6/2

Рад Саре Чоловић 7/3

Рад Лазара Јешовића 4/1
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обзиром да већина ученика више користи мобилне 
уређаје него компјутере могли би лакше да се снађу, 
уче и пишу.Било би мање часова на дан.Много часова је 
велики притисак и мозак се обично умори после петог 
или четвртог,не може лепо да прати наставу.Зато бих, 
на пример, уместо 7, 8 или 9 ставио највише 5 часова.
Ако неко не уради домаћи задатак не бих му уписивао 
минус јер он то ради због себе,а не због наставника.Ис-
пред учионица би билеклупе да ученици не морају да 
стоје и да чекају испред врата.Табле би биле веће тако 
да сву ученици могу да је виде.Дворишта би била за-
бетонирана да када падне киша или снег не буде блата 
наредна 3 дана.Била би и места где је посађено дрвеће 
за природан хлад.Школе би се налазиле далеко од ули-
ца, а близу домова.Постојао би час општег образовања. 
На том часу би се учило о стварима које сваки ђак треба 
да зна.На пример, када устајемо,када треба да идему у 
кревет, како треба да поштујемо наставнике, чиме да се 
хранимо... Верујем да кад би се нешто од ових ствари 
унело школа би постала боља и знимљивија за ђаке.

Школа је и сад занимљива и нешто што се догађа 
једном у живот. Из школе су најбоље успомене.Сада се 
кајемо што тамо идемо и тешко нам је,али када порас-
темо одмах би се вратили.

Јаков Гаговић 5/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Да сам ја наставник
не би постојао лош ученик,
петице би летеле ко птице.
Учио бих децу да заволе књиге
да би у животу избегли све бриге,
јер ко добро учи
много се не мучи.
Када бих ја био наставник,
не би постојала деца
која су за кеца.

Лазар Јешовић 4/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Свако дете воли да иде у школу.
Када порастем- желим бити наставница. Нешто бих 

променила. Да сам ја наставница, школа не би била 
таква каква је сада. Не би се учили основни предмети, 
већ неки необични. Школа би се звала ОШ „ Чудесна 
мода ”, и деца би од првог до осмог разреда учила све 
о моди, како сашити нешто и како се припремити за 
модне ревије... А када одрасту и оду у свет, могу по-
стати обућари, кројачи, модни креатори, манекени и 
постати успешни људи.

А када напустим школу, препустила бих је неком 
свом блиском јер знам да је у добрим рукама и то знање 
ће се поново преносити. Увек буди то што желиш и 
прати своје снове !

Мина Штављанин 4/4

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ
У тузи, болу, добру и у злу
другарица права увек је ту,
да развесели, насмеје, утеши, и воли
и загрљајем снажним те опколи.
Љубави и патње кроз живот пролазе,
а другарице су те које увек долазе.
Сваку своју тајну можеш јој рећи
јер из њених уста нигде неће побећи.
Од детињства до одрастања кроз живот те прати,
подршку ти пружа, то мораш знати.
Живот ти је због ње пун сјаја,
Јер једино другарство нема краја.

Милица Милосављевић 7/2
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Марија није имала много другара јер нису хтели да је 
приме у друштво. До једног дана када је срела Милицу 
и питала је:

„Хоћеш ли ми бити другарица?”
Милица јој одговори : „Наравно да хоћу.”
И тако су се њих две играле сатима док нује дошао 

Маријин отац и рекао: „Марија, хајдемо кући”.
Марија упита Милицу :„Хоћеш да се нађемо овде 

сутра да се играмо заједно?” Милица реце данхоће да 
се виде сутра.

Боље имати другаре него бити цео живот сам .
Коста Букумирић 3/2

ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА
Школу мог детињства ћу памтити увек ,јер памтим 

само лепе тренутке, који су се усадили дубоко у мени .
У месту Јарчујак, надомак Краљева, смештена је 

школа „Браћа Вилотијевић”; у којој деца од првог до 
четвртог разреда похађају наставу.

Ушушкана је у центру мог места где живим! Увек 
када прођем поред ње, осетим неку топлину која се не 
може лако речима описати. Још увек памтим први дан 
првог разреда, упознавање са друговима и најбољом 
учитељицом Сањом.Била нам је као друга мајка, увек 
насмејана и пуна разумевања за све наше несташлуке. 
Научила нас је да пишемо прва слова, прве бројеве, 
лепом понашању и да постанемо, пре свега, добри и 
поштени људи. Прве екскурзије на Гоч, Златибор, у Ја-
годину увек ћу се радо сећати. Малу мрљу је оставио 
неодлазак у Сокобању у четвртом разреду, због епи-
демиолошке ситуације у земљи. Због те епидемије смо 
били приморани да се пре времена опростимо са на-

шом учитељицом. Ту ружну мрљу потискује прегршт 
лепих тренутака за те четири године проведене у 
најлепшој школи са мени веома драгим особама .

Свима бих пожелео да имају , а пре свега да осете 
школу свог детињства , баш онако како сам и ја, јер се 
урезала и нашла најлепше место у мом срцу .

Димитрије Ћурчић 6/3
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Од годину дана сам кренуо у вртићи и први пут се 
сусрео са другарима и другарством.

Са многима сам и данас у контакту. И након шест го-
дина наша екипица и даље постоји. Другаре треба би-
рати веома пожљиво. Неколико пута сам се разочарао 
јер сам мислио да сам нашао пријатеља. Испоставило 
се да је пријатељство било једнострано. Можда сам и ја 
неког разочарао, не знам. Из мог првог искуства са дру-
гарима, које траје од вртића, родило се другарство које 
и данас траје- Лена, Исидора, Кристијан и Вук. Четвор-
ка која се привукла као магнетом. Четворка која се дру-
жи, воли, посећује и дели заједничке тренутке од прве 
године живота и дан- данас. Свакодневно дружење 
створило је братску и сестринску љубав међу нама. 
Дошло је време да се разилазимо. Крећемо у школу. 
Исидора и ја у једну школу, Кристијан и Лена у другу. 
Чак ни заједно у одељењу. Исидора и ја бијемо зајед-
ничке битке у нашој школи. Помажемо једно другом. 
Кришом достављамо тестове које смо имали. Исто раде 
и Кристијан и Лена. У школи сам упознао нове другаре. 
Сви су сјајни, свако је занимљив на свој начин, али са 
некима сам се баш нашао, што бисмо ми данас рекли. 
Лепо се слажемо и проводимо доста времена заједно. 
Нове другаре сам стекао и у клубу у коме тренирам 
џудо. Наравно, прво место заузима екипица из вртића, 
што не значи да су ми други мање драги. Очекујем да 
ћу у животу стећи још много другара. Сматрам да сам 
богато дете. Имам пуно другара.

Надам да ће многа прерасти у пријатељства која ће 
трајати цео жеивот.

Вук Шиљковић 6/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Сви причају да су здравље и школа увек на првом 
месту, али и другарство је једна од најважнијих ствари 
у животу.

Свако је срећан кад је у друштву са неким, али увек 
има неко с којим ти је најдраже да проводиш време. Ја 
сам веома дружељубив и волим да проводим време са 
другим људима. Свако има неког друга или другарицу 
у којег има велико поверење. Од свих својих другара 
највише времена волим да проводим са својим другом 
Зораном. Он је веома духовит, мудар, харизматичан и 
осетљив дечак. Све своје тајне говоримо један другом и 
непрекидно смо у контакту. Сваки дан поделимо неку 
занимљиву причу на коју се стално насмејемо. Kада год 
ми је требала помоћ он је увек био ту да ми помогне и 
да ми да неки пријатељски савет. Наше пријатељство 
траје још од првог разреда када смо се упознали. Сва-
ко може да препозна правог пријатеља у неком другом 
коме може да верује.

И због тога само другаству нема краја.
Лука Влаховић 6/1

ДА САМ ЈА НАСТАВНИК
Често се запитам како је то бити наставник. То је 

најлепши, али и најтежи посао на свету. Лепо је учити и 
преносити знања, али је и велика одговорност. Забавно 
је бити окружен младим људима јер док се дружиш са 
младима и ти си млад. Видим себе како свакога јутра 
журим у школу. Увек носим много папира и књига. 
Торбе су ми пуне и тешке. Трудим се да стигнем у учио-
ницу пре ученика, како бих спречио да унутра играју 
фудбал и нечију капу бацају на сијалице, као у кош. 
Трудио бих се да све лекције предајем кратко и јасно, 
само оно што је најважније. Понављао бих док не за-
памте и никада се не бих љутио ако нешто не схвате од-
мах. Учење би постало забавно и лако. Највише бисмо 
времена проводили напољу. Стално бисмо се играли, 
јер се кроз игру најбоље учи. Никада не бих задавао 
домаће задатке, јер време код куће треба да се проводи 
у игри, а не у учењу. Никада не бих задавао контролне 
задатке. Ученици би сами бирали шта желе да науче, а 
шта не. Покушао бих да им објасним да је школа важна, 
јер свако знање се исплати и нико ти га не може одузе-
ти. Не бих оцењивао, и бар једном недељно бисмо заме-
нили улоге. Као наставник, трудио бих се да стекнем 
поверење својих ученика. Саслушао бих сваки њихов 
проблем и заједнички бисмо га решили. Саветовао бих 
им да о свему имају своје мишљење и слободно га кажу, 
али и докажу. Много времена бих посветио својим 
ученицима. Ишли бисмо на излете и екскурзије бар 
једном месечно. Учио бих своје ученике да се друже, да 
се помажу, да пазе једни на друге... Трудио бих се да се 
заједно радујемо успесима и да се никада не јави трун-
ка љубоморе. Инсистирао бих да сви буду пристојни и 
лепо васпитани.

Да сам наставник радио бих све другачије од онога 
што ради већина данашњих наставника. Има изузета-
ка и њима се дивим.

Виктор Слијепчевић 6/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

У нашој предивној школи,
свака наставница мене воли,
јер ја сам дечак одговоран
и изнад свега упоран.
Да сам ја наставник,
подржао бих сваки правилник,
да деца буду здрава и срећна,
да љубав њихова буде вечна.
Радост њихову гледао ја бих,
не би имали оцена слабих,
и сви би били као мала деца,
јер не бих им дао ниједног кеца.
Волели би мене највише од свих,
јер наставник прави увек нађе штих,
да победи лоше и остане тих.
Жеља ће да ми остане,
наставник да постанем,
да се деци допаднем
и дуго ту останем.

Стефан Букумира 4/1

ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ
О школи се врло често лоше говори и деца је до-

живљавају као нешто страшно. Увек сам размишљала 
како да искористим машту из главе, и дошла сам до 
идеје како да је искористим.

Када бих ја правила школу, била би шарена и пуна 
разних сличица по зиду. У мојој школи не би било 
разлике између деце, него би се сви заједно дружили. 
Имали би фонтану, поток слатке воде, свуда би били 
слаткиши, сладоледи, па чак и машина за бомбоне. Ту 
би било и дечије игралиште за малу дечицу, и један 
велики фудбалски и одбојкашки терен. Учионице 
бих офарбала посебно, а степениште и ходници би 
били љубичасти. Деца не би имала пуно домаћег. У 
школском дворишту би имали велики базен да се ку-
памо када је топло време. Имали би чаробне столице 
и клупе да грде оног ко хоће да пише по њима, и то му 
не дозвољавају. Укинула би немачки, а умето њега би 
ставила француски језик. Увек запамтите да сам ја ово 
урадила да би сви ђаци били срећни у мојој чаробној 
школи, зато немојте забораити ову изреку: „Машта 
може свашта.”

Ивона Дабижљевић 5/1
ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА

Школа је храм знања и учења. У школи се припре-
мамо за будући професионални и друштвени живот. 
Школа је мој други дом јер у њој проводим доста вре-
мена.

Наша школска зграда се налази недалеко од центра 
града.Окружена је великим двориштем. Испред школе 
је травњак са клупама за седење, поред травњака има-
мо велико игралиште на коме играмо фудбал и одбојку 
у летњем периоду. Са друге стране школе имамо велику 
фискалтурну салу. У њој се налазе свлачионице за де-
чаке и девојчице. Поред тога, имамо разбој и козлић, 
греде и кругове. Много волим кад имамо физичко. У 
самој школској згради имамо учионице и кабинете рас-
поређене на три спрата. У приземљу се налази дирек-
торска канцеларија, наставничка канцеларија, библио-
тека и просторија за педагошко-психолошку службу.Ту 
имамо кабинете за музичко, српски, енглески и ликов-
но. Сваки кабинет се закључава и у њима се налазе сва 
неопходна наставничка средства. На једном спрату је 
кабинет за биологију, хемију, немачки и информатику. 
На другом спрату је математика, физика, историја и ге-
ографија. Моју школу не чини зграда, већ њени ђаци и 
наставници. Школа почиње у осам а завршава се у два и 
десет. За време великог одмора, као и пре и после шко-
ле је као велика кошница. Дежурни наставници воде 
рачуна да све буде безбрижно и сигурно.

Волим своју школу и волим да будем део ње. Дра-
го ми је да сам њен ученик. Своју школу сматрам 
најбољом школом у граду.

Анђела Зајић 6/3

ДА САМ ЈА НАСТАВНИK
Када би ли се таква
прилика пружала,
одмах ћу вам рећи,
не бих дужила.
Учила бих децу са
стрпљењем и шалом,
учила бих их срцем,
а не главом.
Волети овај посао
ствар је најважнија,
деци ће будућност,
бити још сјајнија.

Искра Манојловић 3/2
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Све је пролазно, као птица лет
или када пчела опраши цвет.
Јутро сване, замени га дан, па онда ноћ.
И све некако има свој крај.
И звезде које засијају ноћу, дању изгубе свој сјај.
Али када имаш друга поред себе,
знаш да нећеш имати проблема
чак иако се у школи лоша оцена спрема.
Друг је ту да помогне и утеши, да са тобом ужину 

дели.
Да уз игру заједно учите, смејете се дан цели.
Он ти помаже да увек будеш бољи.
Увек је ту јер другар те искрено воли.
Као киша коју замени дуга, пролеће које замени 

лето.
Све има свој сјај.
Само право другарство никада нема крај.
Оно траје, од колевке до старих дана,
чак и ако имамо баш пуно мана.
Ништа од другарства вредније нема,
друг кишобран спреми када невреме се спрема.
И није важно која је година, дан, да ли је јануар или 

мај.
Запамти само једно, право другарство нема крај.

Вук Анђелић 3/2
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Да сам ја наставница, волела бих да оставим најбољи 
утисак на своје ученике. Била бих љубазна, толерантна 
и увек бих уживала у свом послу.

А најважније јесте да увек имам поштовања према 
ученицима, али и они да поштују мене. Понекад треба 
бити и мало духовит, и треба се насмејати са својим ђа-

цима. Међутим, понекада када су ученици нестрпљиви 
или немирни, наставник треба да их смири, наравно, 
на леп начин. Волела бих да ми моји ученици верују 
и да на мене могу да се ослоне када им нешто треба. 
Kада код би неком ученику затребало моје мишљење за 
нешто, увек бих им дала искрен одговор. Поготову кад 
ученицима треба савет за нешто, небитно да ли је та 
ствар толико важна или није. Савете бих им пружала 
не само као наставник, већ као пријатељ. Добар настав-
ник мора и да има љубави према својим ђацима. Ако 
нема љубави и поштовања, онда ђаци нису повезани са 
наставником и неће схватити шта он жели њима да по-
каже тј. објасни. Наставник не треба децу да учи само 
да би завршили школу, већ би требало да их учи и спре-
ма за живот који их чека у наредним годинама. Добар 
наставник би требало да буде особа која показује да јој 
је стало до својих ђака и до њихових осећања.

Такође, би наставник требало да буде особа којој се у 
сваком тренутку можеш похвалити за неке добре вести 
у своме животу или пожалити на лоше и тешке ствари 
кроз које пролазиш.

Ивона Шекуљица 6/1

ДА САМ ЈА НАСТАВНИK
Да сам ја наставник, сваки дан ђак би био добитник
Била би отворена врата за све, не би било потребе да 

зовемо тате.
Била би цика и галама, али никог не би болела глава.
Били би насмејани сви, кроз игру свашта научили.
Да сам ја наставник, били бисмо најбољи другари,
Нико не би могао то да нам поквари.
Да ја дођем на наставнички престо,
школа би деци било омиљено место.

Софија Пљеваљчић 4/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Kрај или почетак?...Питање је. Kада се каже богат-
ство, сви одмах помисле на новац,јер се њиме може 
купити.

Новцем се не може купити другарство, нешто што 
се данас тешко проналази. Немати некога с ким можеш 
поделити све што ти се дешава добро или лоше убија 
на стотине снова. Правом пријатељству неопходно 
је поверење. Поверење које се гради дуго, али и брзо 
руши. Пријатељство је вредно одрицања. Њега треба 
неговати и одржавати, не допустити му да се распадне, 
јер уколико се распадне имамо осећај да смо изгубили 
оно најдрагоценије. Многи људи прођу кроз наш жи-
вот, заварају нас правећи се да су нам прави пријатељи, 
али чим се појави и најмањи проблем, они се повлаче. 
Људски живот је небо са пуно угашених звезда, али је 
довољна само једна сјајна звезда да осветли то мрачно 
небо. Пријатељство је та једна сјајна звезда која ос-
ветљава то наше мрачно небо, и коју морамо чувати 
да се не угаси јер ако се угаси, остајемо потпуно сами 
у потпуном мраку. Kроз наш живот прође доста људи. 
Од оних који нас дигну када нам је најгоре, насмеју нас 
када смо најтужнији, до оних који нам окрену леђа чим 
се појави и најмањи проблем. У животу ће нам бити 
најбитнија особа на свету баш она за коју смо најмање 
очекивали да ће бити ту. Kако године пролазе, људи се 
мењају, заборављају на јако битне вредности и теже ка 
остваривању других циљева.

Гледајући старије и искусније људе око себе схва-
тила сам да се права пријатељства стичу док смо још 
млади и неискусни јер једино другарство нема краја.

Искра Радовић 6/1
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Другарство је једно од најважнијих ствари у животу 
сваког човека. Кажу да човек вреди онолико колико 
има пријатеља.

Од првог дана школе, учитељица нам је говорила 
да се понашамо баш онако каквог бисмо друга желели 
да имамо. То ми је била најважнија лекција о другар-
ству, јер сам првог правог пријатеља стекла у школској 
клупи. Да би другарство трајало, треба га неговати и 
чувати. За то су најважнији искреност, поверење и стр-
пљење. Делити са неким срећу и тугу, и бити ту увек 
када је потребна помоћ је пример правог пријатеља. 
Најлепше од свега је када проводимо време заједно, 
уживамо у дечијим играма и чувамо тајне једни дру-
гима. Догоди се понекад и нека ситна свађа, али пра-
ви пријатељи брзо реше све препреке. Свако треба да 
има поред себе неког ко ће га разумети, подржавати и 
не издати га кад је у невољи. Другарство у наш живот 
уноси радост.

Без правих пријатеља били би усамљени, зато ужи-
вајмо у дружењу!

Дуња Миленковић 3/2
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Свако дете полази са седам година у школу. Ја сам 
стигла до четвртог разреда.

У школи ми је јако лепо. Али да сам ја наставник , 
имала бих посебне учионице за цртање, писање књи-
га, имала бих чак и теретану, учионицу за прављење 
поклона, прављење неких играчака, соба само са елек-
тричним уређајима, где би били компјутери, лаптопо-
ви, роботи... Имала бих и једну собу за девојчице да се 
шминкају, а дечаци собу за тренирање. Када бих била 
наставник, дала бих деци да се у једној соби играју са 
новцем и да понесу кући ако су на контролној вежби 
добили тројку, четворку или петицу. Тада би понели 
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100 000 милиона, а ко је добио јединицу или двојку 
ишао би у собу за читање да поправи оцену. Сви би 
били у истој одећи чак би имали собу за плетење. Собе 
би биле окречене у бело.

Сви треба да воле школу јер када порасту сећаће се 
њихове школе и њихових пријатеља.

Неда Стојковић 4/4
ДА САМ ЈА НАСТАВНИК

Kад бих ја био наставник, не бих најављивао тестове.
Деца све морају да знају и када јесте и кад није тест. 

Па и нек добију лошу оцену, свака оцена је за ђака! Уз 
то, поправиће они то, сигуран сам. Или не... Свакако, 
извор знања је учење али се и мало забаве треба увести, 
јер ако сте на лошем гласу да сте озбиљни, ко би још 
учио од таквих. Ретко ко, али мало шале, нових нади-
мака и форица неће шкодити, ма колико то изгледало 
беспотребно. Пушкице би била моја највећа ноћна 
мора, али и специјалност да их нађем. Буде ли који 
ђак био ухваћен током коришћења пушкица (Оба-
везно проверити флашице Kока-Kоле! Маркери су 
чудо!) спроводио бих се следећи закон: прво,ухваће-
ног одмах оценити јединицом. Друго, мора десет пута 
написати на табли : Више никад нећу користити пуш-
кице!Треће,морао би пред целим разредом стајати на 
једној нози један минут. Добро, шале су можда отишле 
предалеко, али не постоји бољи начин научити нешто 
на туђем примеру и сраму. Паметан се учи на туђим 
грешкама а глуп на својим! На сваком тесту направио 
бих нови серијал- испади ученика. Био би то серијал 
у коме би се целом разреду причале највеће глупости 
написане у историји тестова. А, бога ми, нађе се код 
сваког лошег ђака по нека глупост. Зашто ово? Да би се 
скренула пажња да се учи, а уједно и да се наставнику 
не пробија глава неким глупостима које нити су тачне 
нити смешне.

То би било кад бих ја био наставник.
Јовановић Давид 6/2

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ
Свему једном дође крај...
Цвеће цвета па прецвета,
птица пева па застане -
само друг је вечан, знај!
Kо свог друга има,
може само да се смеши.
Њему никад није зима,
нема чега да се плаши.
Јер другарство нема краја,
само оно траје вечно,
није песма па да прође,
то је нешто фантастично!
Са њим делиш тајне многе
и одмах је лакше све.
Водиш дуге дијалоге
док не прођу бриге све!

Нина Kрџић 6/2

ШКОЛА МОГ ДЕТИЊСТВА
Школа је место на коме креће први смех, сузе, прве 

симпатије, а и прво стицање обавеза. Тако се школа 
заврши и одведе нас у свет.

Моја школа ће ми остати у лепом сећању, поготово 
нижи разреди, од којих је почела моја животна аван-
тура. Остаће ми у сећању и због дивне учитељице која 
нас је увек усмеравала на прави пут, а и због дивних 
другара са којима бих све лакше пребродила. После 
тога долази пети разред, промена школе, путовање 
аутобусом, све смо то пребродили заједно. Сви смо се 
сусрели са новом школом, нисмо ни знали да ли ћемо 
се снаћи, али смо се снашли, јер то је живот и треба 
бити сналажљив. Таман када смо се привикли, кре-
нули смо на наставу путем интернета. Све је то било 
ново и тешко за нас, али уз помоћ пријатних и финих 
наставника, све смо успели да постигнемо. После чак 
две године смо се вратили праћењу наставе из школ-
ских клупа. Сви смо жељни разговора и дружења са 
својим вршњацима једва дочекали тај тренутак. Забо-
равили смо своје обавезе, али ту је наша разредна која 
организује додатну, занимљиву и поучну наставу, како 
би нас подсетила да је школа занимљива, али и пуна 
обавеза. Обилазак музеја, певање, сви су могли да виде 
наш труд, али и труд наше разредне. Сваког нешто ис-
пуњава, тако мене испуњава спорт. Тако бих волела да 
се организује неко такмичење, где би свако представио 
оно што га испуњава и што воли. Како сви причају да је 
планета загађена, тако бих волела да једног дана школа 
устане на ноге и да се потруди да околина остане чиста 
и да ми останемо здрави.

Све се брже и лакше преброди уз помоћ људи које 
волимо.

Сара Чоловић 7/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Школа је једно лепо место, пуно дечје граје и смеха, 
где се деца друже и играју али и уче и добијају знање 
које им преносе учитељи и наставници.

Да сам ја наставница, школа би била велика и има-
ла би око двеста учионица , три сале за физичко и спа 
центар. Имала би пет креативних учионица у којима 
би деца користила машту, правила креативне ствари 
и петнаест учионица за ликовно, тридесет учионица 
за природу и две учионице у природи, односно напољу. 
Не бих била превише строга, али бих давала доста пет-

наестоминутних вежбица, а на крају сваке области бих 
давала тест. Деца која су мирна и имају добре оцене би 
имала додатних двадесет минута слободних актив-
ности, док би за то време немирна деца седела у учио-
ници и радила додатне задатке. Час би трајао тридесет 
и пет минута, а велики одмор 75 минута.

Школа би имала велики ресторан где би се спремала 
најукуснија јела за ђаке.

Сви би у школи били срећни и задовољни.
Као и сва деца, и ја волим школу, а оваква школа би 

за мене била занимљивија.
Марија Богићевић 4/4

ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ
Другарство је нешто што нема цену, то је најдраго-

ценије искуство за једног човека. Без правих пријатеља 
смо нико и ништа, јер самоћа убија све лепо у човеку.

Кажу да вредимо онолико колико пријатеља имамо. 
Верујем у то, јер коме да отворим душу, кажем шта ми 
лежи на срцу уколико сам сама. Са киме да проводим 
једноличне дане? На сву срећу имам драгих особа без 
којих не могу да замислим ниједан дан. Међутим, само 
неколицини верујем у потпуности, јер се друштво дуго 
гради и одолева препрекама. Прави пријатељи остају 
за сва времена; и у добру и у злу. Увек кад се нађу у 
невољи, бићу јак ослонац. Са њима се дели и срећа и 
туга јер колико себе дамо некоме, толико добијемо за 
узврат. Током досадашњег школовања упознала сам 
много људи, везала се за њих и искрено страхујем шта 
ће бити са нама када кренемо у средњу школу. Свако 
започиње неку своју причу, улази у потпуно нови свет 
и упознаје нове људе. Али ипак верујем у то да праве 
љубави као и драга пријатељства не престају упркос 
свему. Увек остају уз нас и у нашем срцу. Волети је 
најлепше осећање, због чега и велики део најбољих 
пријатеља открије да заправо воли. А та емоција је 
више него праведна. Нема ко воли све твоје мане и пру-
жа ту подршку у свему. Уживам у животу који делим 
са својим пријатељима и трудим се да дам целу себе. 
Зато волите и поштујте друге, ако останете сами биће-
те празни, тужни и нико неће бити ту да вам измами 
осмех на лице. Усамљен човек није срећан.

Пут ка срећи је испуњен правим пријатељима и 
правом љубави.Тек када будемо имали праве особе око 
себе можемо се назвати потпуним и срећним.

Сара Павловић 7/2
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Мене одрасли стално питају,
„Шта би волео да будеш кад порастеш?”
Некада кажем рудар,
Да руде тражим,
али нећу да ми земља падне на главу.
Некада и лекар,
да људе лечим,
али нећу да неком угрозим живот.
Понекд и научник,
да изуме нове правим,
али нећу да ми изум експлодира.
Па и наставник,
да образујем људе.
То је за мене
јер за мене је образовање.

Огњен Ристић 3/4
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Пријатељство и другарство су два различита појма, 
као небо и земља. Друг може бити свако, а прави прија-
тељ се тешко налази.

Пријатељ се стиче правим поверењем, када ти неко 
нешто повери, а ти сачуваш као мало воде на длану. 
Једног дана у вртићу упознао сам се са много другара, 
међу којима је било и једно немирно дете. Разговарали 
смо о стварима које волимо, гледали смо исте цртане 
филмове, волели смо сличне ствари... Једног дана сам 
сазнао да морам кренути у предшколско, мислио сам да 
ће и он да буде тамо, али... Довели су ме до школе, када 
сам запазио да нема ни њега, ни осталих другара из вр-
тића, распадао сам се од туге, као да сам био приморан 
да избришем сва сећања на другаре. Видео сам много 
деце која се играју, приметио сам да се неки већ познају, 
али нисам имао слободу као код другара из вртића. 
Мислио сам да га више никада нећу видети, и помирио 
сам се са тим, одустао сам. Преласком у први разред 
ишао сам на пријем првака, виђао сам нову децу, али 
сам препознао два детета, која су ми личила на другаре 
из вртића, баш на тог дечака, и једну девојчицу. При-
шли су ми и питали су ме зашто нисам био у предшкол-
ском са њима, и да ли их препознајем. Рекао сам им да 
су ми пуно недостајали и да их препознајем. Кренули 
смо заједно у први разред и били смо нераздвојни, као 
два брата. Дружили смо се сваког дана, разменили смо 
бројеве, ишли смо један код другог... Дружили смо се 
без обзира на све, на временске прилике, тешили смо 
један другог у тешким ситуацијама.

Не можемо преокенути судбину, али права прија-
тељства ништа не може зауставити. Пријатељ се у не-
вољи познаје.

Михаило Ђоковић 5/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Свако дете воли школу.
Можда нам је некад досадно на математици, мож-

да некад на природи, а можда је некоме досадно и на 
ликовном? Али да сам ја наставница потрудила бих се 
да никоме не буде досадно... Имала бих час прављења 
познатих слаткиша, час цртања портрета познатих 
личности, час у просторији пуној лептирића. Часови 
би трајали по један сат, а у дану би имали по три часа и 
одмор који би трајао пуна два сата. Школа би почињала 
са радом у шест поподне- трећа смена. Дала бих им кон-
тролне вежбе о животињама и рецептима за слаткише. 
Постојала би учионица са дивљим животињама. Клупе 
би биле розе за девојчице, а плаве за дечаке. Школа би 
била светло зелене боје. Имала би дванаест спратова, а 
на сваком спрату би била по једна тераса. Ученици би 
сваки дан добијали различите поклоне. Понедељком 
би добили оловку и шарену униформу. Уторком футро-
лу и розе униформу . Средом две гумице и плаву уни-
форму. Четвртком ранац и белу униформу, а петком 
фломастере и наранџасту униформу.

Свако би био срећан у мојој школи. Лепо је кад по-
растеш и сетиш се својих школских другара.

Софија Радуловић 4/4
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Школа у коју идем је лепа.
Има велико двориште, терен за фудбал и велико 

пространство око ње. Често када размишљам как-
ва би била моја школа из маште, пред мојим очима 
ређају се различите слике. Ту школу би красило вели-
ко двориште, а у једном делу зграде би била школа за 
најмлађе. Њени зидови и прозори би били офарбани 
веселим бојама. У склопу мале школе била би играони-
ца. Најмлађи ученици би се у њој играли пре или по-
сле часова и у време слободних активности. У другом 
делу дворишта била би школа за старије ученике. У њу 
би ишла деца од петог разреда. Њени зидови били би 
офарбани мало озбиљнијим бојама. Свака учионица 
би била прилагођена потребама наставе, опремљена 
компијутерима, разним плакатима и средствима за 
истраживања. Одржавале би се разне радионице како 
би ученици лакше савладали градиво. У једном делу 
би били разни спортски терени за кошарку, фудбал, 
одбојку, рукомет, тенис. Сваке недеље би био орга-
низован спортски дан. Ученици би бирали дан који ће 
провести бавећи се спортом у току недеље. Оно што би 
највише волео је да у школи постоји затворен базен, где 
би ученици после наставе имали прилику да тренирају 
водене спортове али и да се са својим друштвом рекре-
ативно забаве у води. У склопу школе би се оформиле 
различите секције у којима би ученици употпунили 
своја интересовања, као што су: планинарење, фолк-
лор, фотографска, шаховска секција...

Школа из маште је весела и лепа, у коју деца једва 
чекају да иду. Надам се да ће одрасли уважити дечије 
мишљење и жеље и схватити нас озбиљно.

Можда ће неки део моје школе из маште бити ско-
рије остварен, ако не мени, онда за будуће генерације.

Димитрије Ракић 7/1

ДА САМ ЈА НАСТАВНИK
Да сам ја наставник
у школи би се играли по цео дан
и мојој срећи
не би био крај.
Радна недеља
трајала би два дана.
Настава би била суботом и недељом,
без оловака, књига и свезака.
Узео бих компјутер,
укуцао шифру,
и сваком ђаку
уписао петицу.
Да сам ја наставник
сва деца би била срећна
и нико не би
плакао због неког кеца.

Лазар Ловрић 2/3
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ

Другарство је једно од најдрагоценијих дарова жи-
вота, а човек је друштвено биће и зато не може бити 
сасвим сам.

Најчешће другарство стичемо у ђачком добу, тј. то-
ком школовања. Прави пријатељи су поред породице 
велики стубови нашег живота. Помажу нам да стојимо 
усправно чак и када нам је најтеже. Пријатељство носи 
са собом велике успомене. Може нас водити ка успеху, 
али понекад одведе у пропаст. У већини случајева до-
лази до промене става, размишљања, понашања... Ути-
цаји су различити према свакоме, били то негативни 
или позитивни. Негативни утичу веома лоше по чове-
ков карактер. Нарочито ако је дете неискварено и уђе у 
погрешан круг пријатеља. Позитивни утичу веома по-
вољно на човека. Увећавају нашу срећу, удвостручују 
радост и деле нашу тугу. Морамо бити обазриви када 
бирамо свој круг пријатеља. Треба да изаберемо некога 
ко има добар и чврст карактер. Не смемо се свакоме от-
ворити и поверити. Можда нам неко на први поглед из-
гледа симпатично и фино, али никад се не зна каква је 
та особа заправо. Лакше је рећи, не знамо шта се крије 
иза маске. Пријатељ је особа која нас цени баш онак-
ве какви јесмо. Пружа нам подршку, прави успомене, 
дели многе тренутке са нама, ту је да посаветује и да 
реши све што се решити може. Лажно склапање прија-
тељства казује на то да се неко са нама дружи ради за-
баве, како би умирио досаду. То нам открива особине 
таквих људи, а има их сувише. Верност је најбитнија 
у пријатељству. Треба да верујемо једни другима, али 
поверење се стиче временом.

Прави пријатељ је исто што и испуњен живот. Није 
злато све што сија.

Мина Бантулић 7/3
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Да сам наставник, 
ја бих учио.
Да сам наставник, 
ја бих писао.
Да сам наставник, 
ја бих гледао.
Да сам наставник, 
ја бих радио.
Да сам наставник, 
ја бих седео.

Да сам наставник, 
ја бих чекао.
И свима бих рекао:
„Овај посао није лак.
Још је теже бити ђак.”

Павле Жарковић 4/1
ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ

Када сам била мала, једва сам чекала да идем у шко-
лу. Хтела сам да само одем из вртића и са ранцем без 
патофни закорачим у школу. Све ми се чинило да како 
сам ја дошла у школу, било је све лошије и мање ми се 
свиђало.

Често сам гледала цртаће о школи и замишљала како 
ћу једног дана и ја да будем део тога. Школа је требало 
да буде место где деца долазе насмејана и без брига. 
Требало би да долазе у школу због дружења и стицања 
знања. Радним данима би ишли у школу, а викендом се 
играли и прижељкивали понедељак. Међутим, школа 
је постала место где деца долазе као натерана. Долазе 
у стрепњи да ли ће их неко исмевати због тога шта су 
обукли и да ли ће се уклопити. Све више се дешава и 
вршњачко насиње на основу разлика које праве међу 
децом. Мене су родитељи учили да је битно да је човек 
добра особа и да није зао. Да није битно да ли његови 
или њени родитељи имају новца или не, да није битно 
одакле долази или које је боје. Данас деца гледају с ким 
ће се дружити на основу тога ко има најновији теле-
фон или најлепше патике, уместо да гледају да се сви 
заједно друже, без обзира на разлике. Деца и генерално 
људи би требали да се деле на добре и на лоше. Добри 
би требало да заједно и лошу промене. Идеална школа 
би била када би сви родитељи са својом децом прича-
ли о томе. Када би сва деца била васпитана и знала да 
није лепо подсмевати се. Идеална школа би била кад ни 
наставници не би правили разлике међу ученицима и 
када би сва деца добијала реалне оцене на основу знања 
које имају. Било би лепо када би за изборни предмет 
могли да изаберемо и када би се мање битни предмети 
блаже оцењивали. Идеална школа би била када би сва 
деца умела да кажу добро јутро и када не би уништава-
ли школску имовину. Не схватају да би нам свима било 
лепше да зидови и клупе нису исписани и када би пси и 
деца нормално функционисали у школском дворишту. 
Требало би да се трудимо да теткицама оставимо што 
мање посла, а оне да сачекају да се сви часови заврше 
па тек онда да обришу степенице. Требало би да школа 
деци представља деци најбољи део живота јер то и јес-
те. То је период кад деца дођу у школу науче нешто ново 
и друже се заједно. Када ми родитељи причају како је 
њима било лепо, схватим колико ми претерујемо и пра-
вимо непотребне разлике.

Идеална школа би била када би сва деца учила и иг-
рала се заједно и када би улазила и излазила из школе 
насмејана.

Милица Тошић 7/1
ДА САМ ЈА НАСТАВНИK

Да сам наставник
бар на један дан,
то би био савршен сан.
Не бих само говорио:
-Учи, учи!
Нећу да лоша оцена
неко дете мучи.
На часовима би било
пуно игре, шале,
јер то је најбоље
за наше главе мале.
Код мене неће бити неуспеха.
Желео бих да видим
пуно дечјих осмеха.
Бити наставник, послушајте сад,
тежак је то рад.
Треба бити мудар, стрпљив и праведан.
Треба пренети све то знање,
јер знање је за нас
највеће имање!

Новак Пејчиновић 2/3
ЈА КАО НАСТАВНИК

Школовање је период живота који се дуго памти и 
увек остаје у лепом сећању. Волео бих да радим као на-
ставник у школи која би деци пружала радост.

Ја као наставник не бих толерисао безобразни децу.
Учио би децу да размишљају не само главом него и ср-
цем.Тако би показао да ми је стало до ђака и њихових 
жеља, осећања и потреба. Волео бих да ми се ђаци по-
жале кад им је тешко, а исто тако похвале када су срећ-
ни. Разликовао бих се од других наставника. Био бих 
стрпљив, толерантан, љубазан и спреман да пружим 
одговор на свако њихово питање. Волео бих бити ду-
ховит, сналажљив, поштен према деци и увек насмејан. 
Са децом бих био пријатељ. Помагао бих ученицима да 
брже памте. Моја предавања би била другачија. Час би 
почињао разним причама опуштајући ученике. Орга-
низовао бих часове који немају везе са предметом. Доз-
волио би да ме замене ученици на једном часу и да се 
међусобно оцењују. Осмислио бих разне теме на часу да 
би деци било интересантно.

Свако дете би волело да иде у школу где сам ја на-
ставник јер би му ја био најбољи пријатељ.

Лука Зајић 4/4

Рад Уроша Ракића 3/4
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ДОГАЂАЈИ – ПРИРЕДБА КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС

Поводом обележавања Светског дана писаца који 
се сваке године обележава 3. марта, али и поводом го-
дишњице од рођења нашег великог писца Душана Радо-
вића, у нашој школи одржана је представа Капетан Џон 
Пиплфокс, у извођењу ученика 5/2, употпуњена дечјим 
песмама према текстовима Душка Радовића, које је из-
вео хор. 

Потрудили смо се да оживимо на сцени ову за-
нимљиву радио драму чија радња је згуснута и брзо се 
одиграва, али и да заинтересујемо учеснике и гледаоце 
за стваралаштво овог значајног српског писца, песника, 
афористичара, новинара, уредника дечјих емисија на ра-
дију и телевизији, дечјих часописа. 

Драматизација одабраних духовитих сцена, наратор 
који нас је водио кроз причу, самостално осмишљени 
костими, музика из представе, Гусарска песма и Здра-
вица, учинили су овај кратак програм аутентичним, 
забавили и насмејали бројну публику. То је и био циљ 
програма, будући да је и сам Душко Радовић сматрао да 
поезија треба да радује, а не да збуњује читаоце, а пре-
ма деци се односио с поштовањем, пружајући им здраве, 
разумљиве поруке које дају машти на вољу.

У приредби су учествовали ученици 5/2 и хор учени-
ка 7. и 8. разреда.

Наставници: 
Маријана Ђурашевић и Милорад Мурганић.
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МУЗИЧКА СТРАНА

АНЕГДОТЕ О КОМПОЗИТОРИМА

ДИРИГЕНТИ
Један стари музичар рече 

младом диригенту:
- Да сте Ви дириговали онако 

како смо ми свирали, не би ствар 
пропала.

НОВО ИЛИ ДОБРО
Славном композитору и ви-

олинисти Луису Шпору, обра-
тио се један млади композитор 
са молбом да прегледа његову 
композицију и да му каже своје 
мишљење о њој.

- Има у њој много доброга, а 
и много новог!

- Заиста?
- Да – настави Шпор – само, 

нажалост, оно што је добро, није 
ново, а оно што је ново, није до-
бро!

ЈОХАНЕС БРАМС
Велики композитор Јоханес 

Брамс увек је покушавао избећи 
друштвене обавезе које га нису 
занимале и друштво које му је 

било досадно. Примивши једном 
приликом позив да учествује 
на једној свечаности, добио је у 
прилогу и списак званица, с тим 
да прецрта имена оних лица са 
којима не би желео да се сретне.

Списак је враћен само са јед-
ним прецртаним именом – њего-
вим!

ТАЛЕНАТ
Млади композитор дошао је 

једног дана код Моцарта по савет 
како да развије свој таленат.

- Саветујем Вам да почнете 
од нечег једноставног, рекао је 
Моцарт.

- Од песама, на пример.
Младић је протествовао:
- Али Ви сте још као дете 

компоновали симфоније!
- Истина, али мени није био 

потребан савет других како да 
развијем таленат.

Уредио Милорад Мурганић,
професор музичке културе

Знамо да је музика значајан део нашег живота, било да је 
слушамо, учимо о њој или је стварамо, па зато и музичка кул-
тура и хор у школи играју важну улогу у великом броју актив-
ности, али и у усмеравању деце која за ову уметност показују 
надареност или таленат .

Познато нам је и да су музичари своју инспирацију налазили 
у делима других уметности, књижевности, а неретко и у науч-
ним достигнућима својих савременика.

Историја класичне музике не би била иста да није било Гетеа 
или Шекспира, старих средњевековних епова и грчких траге-
дија, најистакнутијих уметника и књижевника током историје.

Уз истакнута имена из света музике , и многи писци, па и 
филозофи, имали су и те како шта да кажу о музици па је још 
Аристотел рекао да ,,музика има моћ да обликује карактер“.

Зато је група ученика 7. разреда наше школе, која је изразила 
жељу и интересовање, посетила 4. септембра 2021. године Му-
зичко-едукативну радионицу „Увертира”, која је организовала 
Дан отворених врата.

Поред дивног дружења, ученици су имали прилику да се 
информишу о свим одсецима и активностима које постоје у 
оквиру ове школице, да се упознају са професорима појединих 
одсека, присуствују мини концерту, питају и добију одговоре за 
све што их занима, али и да се опробају у свирању инструмената 
који су им привукли пажњу.

Из „Увертире” су отишли захвални на гостопримству, пос-
лужењу и пријатном дружењу, као и лепим утисцима и новим 
сазнањима које су понели.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
НАШИ УЧЕНИЦИ НА ХУМАНИТАРНИМ КОНЦЕРТИМА

Ширећи хуманост, племенитост и доброту око себе, истовреме-
но их јачамо, јер није узалуд речено да човек постаје велики према 
степену у коме ради за добро других људи.

Наша школа је увек имала лепу сарадњу са Музичко- едукатив-
ном радионицом ,,Увертира”. У оквиру своје мисије хуманих кон-
церата ,,Увертира” сваке године организује хуманитарне концерте, 
са циљем да ученици те школе науче колико је важно бити хуман, 
а уједно дају добар пример и свима осталима од коликог је значаја 
неговати праве људске вредности.

И ученици Основне школе „Браћа Вилотијевић” се истим вред-
ностима уче кроз наставу и сијасет различитих активности. Зато 
је група ученика 7. разреда наше школе организовала одлазак на 
два хуманитарна концерта ,,Увертире“ током ове школске године, 
први- који је одржан у септембру и био намењен за децу из Дечјег 
села Краљево и други, организован у априлу, а сав приход од улаз-

Наши седмаци на хуманитарном концерту ,,Увертире’’

Алекса Станић 4/4 Лука Настић 6/1 Андрија Данчетовић 6/3 Петра Радовановић 6/1

ница био је намењен одељењима педијатрије и 
дечје хирургије у Општој болници „Студеница” 
, Краљево.

Наши ученици се увек радо одазову на овак-
ве догађаје, а напоменућемо да је у оба наврата 
куповином улазница у овој хуманитарној ак-
цији учествовао и један број ученика који су 
физички били спречени да присуствују концер-
тима.

Ученици који су били у могућности да при-
суствују, ишли су у пратњи Маријане Ђураше-
вић, професорке српског језика и Весне Радо-
вић, професорке ликовне културе.

Оваквим активностима ученици не само да 
развијају хуманост и сами, већ су изразили и 
жељу да подрже своје другаре, талентоване ђаке 
наше школе, који су истовремено и чланови и 
ђаци Музичко-едукативне радионице „Увер-
тира” и били су учесници на концертима. Међу 
њима су, на одсеку за хармонику, Андрија Дан-
четовић 6/3, Лука Настић 6/1, Алекса Станић 
4/4 и Петра Радовановић 6/1, која је део певачке 
групе.

Ученици су уживали у музицирању свих 
учесника концерата и богатом програму, а ми 
се унапред радујемо неком новом дружењу и 
свакој новој прилици да хуманост покажемо на 
делу.

Редакција „Искре”
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У ДУХУ СВЕТОСАВЉА И ПРОСВЕТИТЕЉСТВА

Ученици наше школе сваке године са уживањем припремају песме, рецитују стихове и приче, раде ликовне и ли-
терарне радове у част Светог Саве. Ни ове године епидемиолошка ситуација није дозволила одржавање приредбе 
пред публиком, другим ђацима и наставницима, али ученици су опет дали све од себе да покажу поштовање које сви 
осећамо према Светом Сави. 

Будући да је приредба у онлајн верзији, на сајту нaше школе можете погледати видео, радове и песме који су при-
премили наши ђаци.

САВИНДАН – ШКОЛСКА СЛАВА

ДАН СЕЋАЊА НА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 

Андреј Ковинић 8/1 добио 
је Светосавску награду 
као један од најбољих 
ученика овогодишње 

генерације осмака

За школску 2021/2022. годину, у календар важних датума који се у школама обележавају, уведен је 10. април, као Дан сећања на 
Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете. 

Ученици 5/1 припремили су штампани материјал  како би се остали ученици упознали или подсетили на значај имена и дела 
Доситеја Обрадовића, који од неуког дечака са великим амбицијама, преко монаха, прераста у начитаног и образованог просвети-
теља, реформатора и првог министра просвете у Србији. Развојни пут Димитрија Обрадовића је био напор и дуг, али жеља да учи 
и да знање пренесе на српски народ, била је јача. Својом пожртвованошћу и непрестаним радом, приближио је Србији Европу и 

свет, отворивши врата за продор 
нових културних и цивилиза-
цијских тековина.

Доситеј Обрадовић основао 
је 1808. године Велику школу, 
претечу данашњег Универзи-
тета у Београду, а 1810. године 
и Богословију. Као члан Прави-
тељствујушчег совјета био је први 
министар просвете у Србији. 

Иза себе је оставио мноштво 
дела, превода, савета и наравоу-
ченија, а по истрајности и борби 
да српску књижевност и мисао 
подигне на виши ниво, остаће 
заувек упамћен као најзначајнији 
српски просветитељ и реформа-
тор.

Тања Бошковић,
 професор српског језика  

и књижевности
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

КАЛЕНДАР – 
СТАРОСЛОВЕНСКИ БОГОВИ

РАДИОНИЦА – ПОРЕКЛО МОГ ИМЕНА 

Ученици шестог разреда су на часовима српског ,ен-
глеског, немачког језика и ликовне културе у фебруару и 
марту месецу реализовали пројектну наставу Календар 
старословенских богова.

По веровању старих Словена година почиње доласком 
пролећа и ученици су направили календар у ком можемо 
научити много о богињи пролећа Весни, Јаровиту, Свето-
виду, богињи Лади, Перуну, богињи Живи, Велесу, Рад-
госту, Воденом, Сварогу, Стрибогу и Божанству Баба.

Весна Радовић, професор ликовне културе

Ученици су имали задатак да на интернету пронађу значење свог имена, да лепо напишу на папир и науче. У школи 
су презентовали приче о пореклу свог имена . Задатак је био да ураме своје име. Наредни час су правили рам и укра-
шавали су га пролећним мотивима.

У оквиру пројектне наставе ученици 4. разреда су се упознали са старим новчаницама и са новчаницама из свих 
крајева света. Видели су како изгледа албум једног нумизматичара. Ученици су се кроз предавање и презентацију 
упознали са историјским настанком новца. Након тога су уследиле радионице о штедњи, предузетништву, у односу 
према новцу, а производ је био израда новчаница. Ученици су  на папирима  осликавали новчанице бирајући ликове 
који би требало да се нађу на њима.

Оливера Цветић, професор разредне наставе
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ПРОЈЕКАТ- ПРЕЖИВЉАВАЊЕ У ПРИРОДИ

Наша школа је пре седам година покренула пројекат ,,Преживљавање у природи“. Камповали смо у издвојеном 
одељењу у Дракчићима. План је био да четврти разред у свакој генерацији прође кроз овај пројекат. Епидемија је све 
пореметила, тако да тек сада, након неколико година, обнављамо и поново покрећемо ову еколошку причу. Колеге су 
се заинтересовале и укључили смо све ученике од првог до четвртог разреда. Учитељ и ученици из Дракчића су дошли 
на камповање у матичну школу.

Деца су уживала у игри и дружењу, научили су како се поставља шатор, ложи ватра, пречишћава вода. Групе уче-
ника према својим интересовањима су учествовале у прикупљању интересантних биљака из школског дворишта и 
направиле хербаријум, прваци су успешно пронашли скривено благо, ликовна колонија је представила на свој начин 
дешавања у дворишту. Њихови радови су сада у холу школе. Екипа која је пратила спремање ручка успешно је савлада-
ла технику припремања пасуља, а резултат њиховог рада се видео на крају- пасуљ се појео за кратко време.

Ученици су уживали у природи и дружењу, а када се дружење завршило, очистили смо простор где смо камповали 
и тако показали да бринемо о природи и одговорно се понашамо.

На крају неколико занимљивих спортских активности у којима су деца уживала (превлачење конопца, полигон 
спретности, скакање у џаковима и веселе столице). Дан је био за памћење.

Ускоро ће летњи распуст и било би лепо да ученици искористе знање које су данас стекли и кампују са родитељима 
или другарима неколико сати у природи.

Догађај је пропраћен и од стране јавног медијског сервиса РТС и РТВ ,,Мелос“.
Сања Ћулафић, професор разредне наставе
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Већ дужи временски период ,наша школа пружа могућност продуженог боравка деце у школи.
Ученици раде са наставником у потпуно реновираној учионици  која је прилагођена њиховим потребама и школ-

ским захтевима.
Учионица је опремљена и савременим дигиталним уређајима која захтева данашња настава и модерно доба.
У склопу продуженог боравка постоји могућност узимања куваног оброка који се служи у школској кантини, која 

је од ове школске године комплетно реновирана.
Све активности у продуженом боравку усмерене су ка ученику.
Време се проводи у одрађивању школских обавеза, игри  и одмору. 
Наставник помаже ученицима при изради домаћих задатака. Када се заврше све школске обавезе, слободно вре-

ме се користи у складу са специфичностима ученика. У оквиру продуженог боравка постоје разне радионице које 
се реализују у том временс-

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У НАШОЈ ШКОЛИ

ком периоду. Ученици се на 
тај начин оспособљавају да 
сами стварају, откривају и 
маштају.

Ова услуга коју пружа 
наша школа је од великог 
значаја за родитеље који не-
мају коме да оставе децу по-
сле школе док су на послу, а 
уједно услуге продуженог 
боравка код деце пружају 
осећај сигурности и ужи-
вања.

Јована Јевтић,
професор разредне 

наставе
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Припремна предшколска група при Основној школи „Браћа Вилотијевић” отворена је 1. 9. 2016. године. Група је 
бојала шеснаесторо деце. Припремни предшколски програм се реализује увођењем деце у почетне математичке појмо-
ве, развој говора, упознавање околине, физичке, музичке и ликовне активности.

Циљ рада је да се деца уз игру, дружење и сазнање социјализују и адаптирају на простор школе, као и стварање 
пријатне атмосфере у школи. Од 2020. године се уводи још једна група, тако да сада у школи раде два васпитача, Оли-
вера Радовић и Биљана Илић.

Васпитачи се са својим анга-
жовањем труде да деци улепшају 
детињство и да га учине бога-
тијим и разноврснијим. Често 
организују посете друштвеним 
заједницама и организацијама. 
Ове године са децом су посети-
ле Народну библиотеку ,,Стефан 
Првовенчани“, Црвени крст, му-
зеј, биоскоп, Пољопривредну 
школу, вртић ,,Полетарац“. Често 
смо се дружили и са школском 
децом.

Биљана Илић, васпитач

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У НАШОЈ ШКОЛИ

БИСЕРИ НАШИХ ПРЕДШКОЛАЦА
ПАДЕЖ је када паднеш и разбијеш се као канта. 
ГРАМАТИКА је учење о биологији. 
ФОТОСИНТЕЗА служи да се сликаш па да пошаљеш на инстаграм. 
Један ученик је закључио да је ФОТОСИНТЕЗА када се споје фотоапарат и протеза.
БАНКОМАТ је машина у банци, тамо можеш да украдеш паре и бежиш колико те ноге носе. 
ИСТОРИЈА је кад нађеш кост од диносауруса затрпалог у земљи. 
На питање ШТА  РАДИ СЕКРЕТАР један предшколац је спремно одговорио : ,,Секретарише!“
Други предшколац мисли да секретар ипак чува друге две секе у канцеларији. 
ХЕМИЧАР је особа која продаје хемију. 
БИЗНИС је продавница плишаних играчака. 
ПРОБЛЕМ је оно што имам  кад ми мама не да да једем сладолед. 
КАРАКТЕР је кад волиш, а не једеш слаткише. А не као неко кад је на дијети па спреми пилав и поједе бога.
ВУК КАРАЏИЋ је чика на пари десет, а то значи да је он измислио паре. 
БИОЛОГИЈА се бави изучавањем пасуља. 

Избор направила Маријана Ђурашевић, професор српског језика
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ПРИРЕДБА „ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ”

На самом почетку, после уводне тачке хора, Маријана Марковић , библиотекар школе, и Весна Богићевић , педагог 
школе, доделиле су награде победницима литерарног и ликовног конкурса, расписаног поводом овогодишњег, јуби-
ларног Дана школе, у оквиру којег је једна од тема била управо–Једино другарство нема крај.

Још је велики Шекспир рекао да је „пријатељ онај који те познаје какав стварно јеси, схвата шта си прошао, прихва-
та шта си постао и још увек ти допушта да растеш”. Антоан де Сент Егзипери би рекао да нас пријатељ види срцем јер 
нас очима не може уистину сагледати.

Зато је наша приредба у основи имала представу „Мали принц”, осмишљену на нама својствен начин.
Иако се чини да је за децу, ова књига је ипак намењена и одраслима.
Читајући, откривамо много о животу, лепоти пријатељства, схватамо да не треба да се препуштамо свакодневној 

рутини и проблемима, већ да уживамо у свом животу и његовим свакодневним радостима.
Ученици 7. разреда потрудили су се да кроз авантуре Малог принца аутентично, забавно и помало духовито, пре-

несу најважније и најлепше поруке о пријатељству, али и битне животне лекције о правим људским вредностима. 
Представу је са ученицима припремила Маријана Ђурашевић, професор српског језика и књижевности. Костиме су 
осмислили и припремили ученици у складу са својим улогама.

Хор ученика 7. и 8. разреда извео је више музичких тачака исте тематике (Здравица, Сви треба да знају шта другар-
ство значи, С оне стране дуге, Једино другарство нема крај).

Музички део припремио је са ђацима Милорад Мурганић , професор музичке културе, а сцену је осмислила и уре-
дила Весна Радовић, професор ликовне културе.

Кажу да је на свету најтеже објаснити другарство, пријатељство и да је то нешто што се не учи у школи. Кажу и да, 
ако нисте научили смисао другарства, заиста нисте научили ништа.

Ми о другарству ипак учимо у школи, увек изнова, подсећамо се, допуњујемо, растемо заједно и дружимо се кроз 
учење.
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ДОГАЂАЈИ – У ПРАЗНИЧНОЈ АТМОСФЕРИ

НОВОГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ РАДНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

ВАСКРС

Поводом празника Васкрса ученици седмог и осмог 
разреда наше школе, у оквиру предмета домаћинство, 
обележили су исти фарбањем и украшавањем јаја. Kроз 
активности везане за овај празник, чува се традиција и 
обичаји, а све кроз тимски  рад и дружење ученика.

Весна Антонијевић, професор хемије

Поводом краја трећег тромесечја ове школске 
године и доласка једног од најрадоснијих право-
славних празника- Васкрса, ученици 4/3 су 8.4.2022. 
године одржали приредбу за родитеље.

Валентина Стојановић, професор разредне наставе
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СПОРТСКА СТРАНА

Хелена Радосаљевић 7/1 тренира џудо у оквиру Џудо клуба 
,,Машинац“ већ седам година. До сада има освојених једанаест ме-
даља  са различитих такмичења и турнира. На 16. међународном тур-
ниру ,,Младост Европе“ који се одржао у Нишу 6.3. 2022. године . На 
турниру је било  четири стотине такмичара међу којима су наступили 
из Бугарске, Македоније и Грчке, Хелена Радосављевић 7/1 , у катего-
рији – 48 кг освојила је ДРУГО МЕСТО. Након четири меча, у укуп-
ном пласману, имала је довољно бодова за друго место.

У организацији Савеза за школски спорт 18. априла 2022. 
године наступиле су на атлетском стадиону на Општинском 
такмичењу у атлетици Тамара и Јана Савић 7/1. Обе су чла-
нице Атлетског клуба Краљево већ осам година. На такмичењу 
су обе освојиле златну медаљу, Тамара у скоку увис, а Јана на 
300 метара. Временски услови им нису ишли у прилог, али их 
то није спречило да се такмиче и однесу убедљиву победу.

Дан пре тога, 17. 4. 2022. Тамара и Јана су на митингу у Кру-
шевцу и наступиле у дисциплини скок удаљ и на 300 метара. 
Тамара се том приликом први пут опробала у дисциплини 
скок удаљ и освојила 1. место, а Јана на 300 метара и, упркос 
јакој конкуренцији, освојила 2. место.

Тамара Савић се на Првенству за Централну Србију за 2021. 
годину , на савет тренера, по први пут одлучује да се такмичи 
у дисциплини скок увис и осваја 1. место. 

Василије Рамовић 5/2  тренира у ФК ,,Кикер“ Краљево још од своје 
четврте године. Са својим клубом обишао је целу Србију, а и ван ње. 
Најлепши турнир који памти био је у Бугарској у граду Софија где сам 
играо на најлепшим теренима, али поред Бугарске, сваког маја идем у 
Будву где наставља са турнирима. Освојио је 23 медаље, али ту не прес-
таје да броји.

Кроз фудбал у оквиру  клуба схватио је да је у здравом телу и здрав 
дух и да дружење са ,,Кикер“ породицом чини одрастање незаборавним.

Вук Шиљковић 
6-1 освојио је ТРЕЋЕ 
МЕСТО у категорији 
до 66 килограма за ос-
новне школе у 3. групи 
разреда, на појединач-
ном школском првен-
ству централне Србије 
за ученике основних и 
средњих школа у џу-
до-у, организованом у 
Бору 31.3. 2022.

Ученици наше школе 
радо учествују у свим спорт-
ским дешавањима, од првог 
до осмог разреда.

Оно што је привукло 
пажњу свих ученика је при-
суство једне наше ученице на 
фудбалском терену.

Њено име је Николија 
Митровић и ученица је 
одељења 2/1 из   Матичне 
школе. Са својим другарима,  
вршњацима , Урошем Тер-
зићем, Ђаковић Андрејем, 
Војканом Пајовићем, Васи-
лијем Радомировићем осваја 
разне турнире и доноси по-
беде свом тиму. Браво за хра-
брост и јединственост!

Сања Ћулафић и Драгана 
Стаменковић
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Umgang mit der Vergangenheit – ПРОШЛОСТ КРОЗ ОЧИ МЛАДИХ- историја и немачки језик
Ученици имају задатак да истраже прошлост везану за њихову локалну заједницу на тему Други светски рат: траже 

фотографије, текстове, кратке филмове на немачком и преводе исте, разговарају са старијим особама и записују њихо-
ва сећања и доживљаје.

Баве се истраживачким радом, новинари/ истраживачи (лична искуства, интернет, музеј, архив и сл.)
Имају могућност спровођења анкета локалног становништва, у оквиру ове активности, ученици развијају креа-

тивност, естетичку компетенцију и  сарадњу. 
Секцију воде Татјана Филиповић и Душица Милошевић.
ГЕОГРАФСКИ БЛОГ води Гордана Станковић, професор географије.

СТАРЕ СЛИКАРСКЕ ТЕХНИКЕ
Старе сликарске технике и занати је почетна идеја ликовне радионице која већ две године окупља талентоване 

ученике наше школе. Свакодневно настају уметничка дела инспирисана делима старих мајстора и дела настала експе-
риментисањем у мешању боја и линеарном цртежу, како само деца могу.

У нашој уметничкој радионици имамо колекцију од скоро педесет слика на платну димензије 50х70 рађених темпе-
ра бојама. Те слике украшавају учионице и хол наше школе.

У овој школској години припремамо и изложбу минијатура на платну димензије 20х20 на тему ,,Птице“. Секцију 
води Весна Радовић.

Већ три године у нашој матичној школи реализује се једносменски рад у оквиру кога 
се активности и секције смењују на годишњем нивоу. Ове школске године реализован је ве-

лики број интересантних секција и радионица.
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ИНТЕРАКТИВНО НОВИНАРСТВО-БЛОГ, ВЛОГ води Ивана Лишанин, професор енглеског језика. У оквиру ради-
оница ученициистражују различите врсте текстова који се објављују на интернету, упознају се са формама сајтова, 
типовима објава и формом блога. Писали су репортаже, извештаје и приче на српском и енглеском језику  које ће бити 
објављене на интернет страници посвећеној њиховом раду. Учествовали су и на снимању филма приказаног на при-
редби поводом Дана школе. 

РУЧНИ РАД (ТКАЊЕ, ПЛЕТЕЊЕ, ЛУТКЕ) воде Марија Ковачевић и Драгана Стаменковић, професори разредне 
наставе.

ПРАКТИЧНЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ У ДОМАЋИНСТВУ воде Наташа Пајовић и Сања Ћулафић,  професори 
разредне наставе, а ученици су на овим радионицама правили еколошка средства за чишћење домаћинства. Напра-
вили су средство за чишћење масноће, тепиха, скидање каменца у купатилу. Сва средства су од природних састојака 
који не угрожавају здравље и којих има у свакој кући. Потребно је само мало креативности да бисмо их направили, а 
довољно су ефикасни да кућа блиста. 

ЈЕЛА СА ДВОРА НЕМАЊИЋА воде Славица Мирковић и Вера Тодоровић, професори разредне наставе.
РАДИОНИЦУ ТИТЛОВА води Владимир Јовановић, професор енглеског језика.
ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА – секција коју води Весна Богићевић, педагог. 

ДЕКУПАЖ- САЛВЕТНА ТЕХНИКА
Од ове школске године у оквиру једносменског рада постоји и декупаж радионица- салветна техника, осмишљена 

са циљем да деца развијају  креативност у стварању оригиналних дела и сопствених рукотворина, 
да се креативно изразе коришћењем декупаж технике , радом са салветама и пелир папирима на дрвеним подлога-

ма, али и да развијају способност да креирају позитиван однос према култури, уметности и естетици.  
У првом полугодишту ученици су учили да овладају процесом израде предмета који подразумева бојење дрвених 

подлога и предмета белом акрилном бојом, лепљење мотива са украсних салета и пелир папира, сенчење, завршно 
лакирање. 

Направили су самостално и уз помоћ наставника већи број новогодишњих украса, огледала, кутија, честитки, као 
и неколико сатова за учионице у нашој школи, а радове које су створили служећи се декупаж техником изложили су на 
продајној новогодишњој изложби, одржаној 28. децембра 2021. у холу наше школе, заједно са радовима које су ученици 
правили на часовима музичке културе са наставницом Јеленом Столић. 

У другом полугодишту припремљена је изложба рамова за слике, али и украсне кутије намењене за учионице наше 
школе. 

Декупаж секцију води Маријана Ђурашевић.

ПРИПРЕМА 3Д МОДЕЛА ЗА ШТАМПАЊЕ

У оквиру једносменског рада одржава се и секција за припрему 3Д модела за штам-
пање, као и штампање припремљених модела. Пред ускршње празнике у нашој школи 
је организована и продајна изложба израђених модела са мотивима Ускрса. 

Секцију води наставник информатике Никола Милошевић. 
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ОД  ,,БИСЕРА‘‘ СТРАНА

СМЕХ ЈЕ ЛЕК 
НА ЧАСОВИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
На контролном задатку, на питање шта означавају следеће 
скраћенице, ученик је одговорио: мн.- много; ОШ- оћеш ли.
Делић описа мајке у једном саставу ученика гласио је: 
- Моја мама има широке ноге и средњу главу.

- Данило Дефо је написао дело Доживите Тома Соера.
На питање наставнице српског језика шта је за њих идеја, уче-
ници су рекли:
- Идеја је нешто што ми стоји у глави.
- Идеја је нпр. ја хоћу да направим кућу, а имам идеју како она 
хоће да изгледа.

Наставница српског:
- Шта је јеванђеље?
- Јеванђеље је слава.

- Шта Ћосић обрађује у роману „Корени”?
- Обрађује земљу.

Наставница српског:
- На које се гласове деле сугласници по звучности?
Ученик: - На шушне и бешушне.

ОНЛАЈН НАСТАВА често и те како може бити извор смеха, 
разоноде и забаве, а најчешћи ,,бисери“ били су изговори 
за кашњење или занимљива питања усред часа.
- Нисам имао интернета, а немам ни сада. (порука у Гугл учио-
ници)
- Наставниче, неко ми је звонио на врата. Могу ли да одем да их 
отворим?
- Извините, морао сам да нахраним свиње. (ми бисмо овом 
вредном ђаку оправдали изостанак)
- Настванице, нешто сте забаговали, не мрдате се!

КАД НАЈМЛАЂИ ТУМАЧЕ ПОЈМОВЕ
-Шта је ујна ујку? – Тетка.
Шта је зимница? – Оно где иду људи када је снег. 
- Алапача је она која пуно прича, као моја комшиница.
Егоиста је човек који се гоји.
- Мушки становник Турске је Турак.
- Становници Србије се зову сељаци.
- Становник Кеније је кенгур.
- У Жабљу живе Жапци, а у Црној Гори Црнци.
- Бабарога је оно што вата децу.
- Дим је оно што лети у кућу и испушава се из оџака.
- Срце је место где стоји душа.
- Женка коња је каубој.

МАТЕМАТИЧКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
Четвороугао је троугао са четири угла! 
Права је линија коју можеш да продужаваш све док не може 
даље.
Кружница је линија која од центра има све тачке различите.
Сечица је права која пресече круг и онда добијемо круг на ко-
маде.
Дуж је кад исечемо праву са обе стране.
Круг је кад од кружнице узмемо само оно унутра.
Концентрични кругови су кругови у које се ставља концентрат.
На питање ученика коју свеску да купи за техничко, наставни-
ца одговара:
-Купи свеску без листова.

И НАСТАВНИЦИ ИМАЈУ БИСЕРЕ
- То више нећу да вам тероришем. (толеришем)
- Ћути ту и причај!
- Немојте да причате на часу? Да ли ја причам на часу?
- Дата је полукрава...
- Добио си кеца као врата, а ти опет на прозору!
УЧЕНИК: ,,Наставнице, да ли је контролни у среду или у чет-
вртак?“
НАСТАВНИЦА: ,,Јесте!“  

- Пиши у себи! ( не изговарај наглас то што пишеш)
- Милоше, да ли знаш шта су синус и косинус?
- Наставнице, то је кад моју маму боли глава и онда она каже да 
има упалу синуса, а косинус па то је ... то је исто к‘о и синус зато 
се и каже косинус.
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ДОГАЂАЈИ

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

ШИРИМО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ШУМА ЖИВОТ ЗНАЧИ

Дан планете Земље обележава се 22.априла. Овај празник има за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине. 
Ученици наше школе, кроз разне активности, су реализовали тематски дан на часовима хемије, географије, биологије, српског језика, енглес-

ког језика, чувара природе и ликовне културе. Својим активностима су допринели развијању свести код деце и њихових родитеља колико је битно 
чувати планету.

Наставници: Гордана Станковић, Ана Јеремић, Владимир Јовановић, Тања Бошковић, Снежана Радичевић, Весна Радовић, Весна Антоније-
вић.

РАЗВИЈАМО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПОСЛОВНИ ДУХ
У нашој школи је традиција да ученици припремају новогодишњи и ускршњи вашар. Епи-

демија је зауставила многе активности, тако да ученици две године нису учествовали на вашару. 
Зато су се ове године посебно обрадовали и потрудили пред новогодишње празнике.

Последња три дана у прошлој години на неколико штандова продавали су своје радове, раз-
не посластице и украсе које су сами направили. Родитељи нису долазили, па су деца међусобно 
посећивала штандове, продавала и куповала.

Новац који су зарадили потрошило је свако одељење по договору.
Други и трећи разред је новац потрошио на рекреативној настави на планини Рудник. Део 

новца ђаци другаци су одвојили за куповину земље, саксија и семена и с почетка пролећа кренули 
у садњу разног цвећа које ће продавати на ускршњем вашару. Уживали су у садњи, а свакодневно 
посматрају и негују биљке које им красе прозоре у учионици. Трудимо се да очувамо

животну средину и да заједно уживамо у њој, а да у исто време развијамо предузетништво 
и пословни дух.

Сања Ћулафић, професор разредне наставе

ДАН ПОСВЕЋЕН ОЧУВАЊУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ученици су 2/3 су Дан посвећен 
очувању животне средине обележи-
ли драматизацијом текста ,,Шума 
живот значи”. Направили су маске 
шумских животиња и извођењем 
представе послали поруку : „Одра-
сли свете, имај на уму, врло је важно 
чувати шуму. Нека из тебе доброта 
зрачи јер шума планети опстанак 
значи.”

Данијела Радибратовић, 
професор разредне наставе
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НАША ПУТОВАЊА

Наши осмаци на екскурзији у Новом Саду

Ученици четвртог  разреда су у периоду од 
20. марта до 26. марта били на рекреативној 
настави у Сокобањи. Пуно дружења, лепог 
времена и дана за памћење !!

Рекреативна 
настава 1-1 Гоч

Школа у природи 
на Руднику



Ученици стварају
– темпера на платну –

Петра Радовановић и 
Ивона Шекуљица 6/1

Мина Јеремић 6/2 Александра Јовановић 
и Ивона Шекуљица 6/1

Марко Јевтовић и 
Страхиња Црнчанин 6/1

А. Лазаревић 6/2

Ивона Шекуљица 6/1

Марко Јевтовић 6/1

Кристијан Купрешанин 6/1Аница Лазаревић 6/2



Ликовни радови

Рад Милице Тошић 7/1, 1. место

Рад Уроша Станковића 6/3, 2. место

Рад Неде Стојковић 4/4, 1. место

Рад Петре Урошевић 3/3, 2. место

Рад Нађе Крџић 5/1, 3. место

Рад Мие Милинковић 1/4, 3. место


