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Насловне стране „Савиног звона”

Поводом јубиларног петнаестог броја „Савиног звона”
Уводна реч
Посве нечекивано, школску годину завршили смо реализујући наставу на даљину. Латили смо се посла 

око припрема петнаестог броја „Савиног звона”, иако разочарани јер многе замисли нисмо остварили. 
Прикупљање фотографија и другог материјала, чини се, никад није било теже. Захвални смо ученицима, 
наставницима и стручним сарадницима који су одговорили на наше захтеве и свесрдно помогли у припреми 
страна које су пред вама.  Листајући их, присетићете се лепих тренутака, дружења, такмичарских успеха 
и разноликих активности које остају у години за нама. Јубиларни број можда није приказао све чему смо 
тежили, али његова улога постала је важнија – у овим неизвесним временима Савина звона звоне неисцрпном 
снагом како би нас чвршће везала нитима знања, одговорности, толеранције, уважавања и  другарства.

Сања Милић, професор српског језика

Догађај о којем се мало зна
Прелиставам старе школске листове, гледам 

фотографије, прочитам понеки текст. Сећам се како 
је „Савино звоно” настало, сећам се вечери када сам 
са Маријом Ћаловић правила концепцију листа, 
исписиваних па прецртаваних наслова рубрика, идеја 
„набацаних“ без неког реда, како су и долазиле... Сећам 
се непроспаваних ноћи да би лист изашао у одређеном 
року. Провлачили су се превиди и грешке и поред 
више читања. Много тога је за ових скоро десет година 
заборављено. Али нам неки догађаји остану толико 
урезани у сећању да памтимо скоро све детаље у вези 
са њима. 

Био је јануар 2011. године, Стевандан. Зимски 
распуст је у току. Марија и ја долазимо у школу 
да преузмемо материјал за лист, који се откуцан и 
спреман за даљу припрему у штампарији налазио 
у школском рачунару. Шта се, заправо, тада десило 
ни данас ми није јасно, али је трећина откуцаних 
текстова, једноставно, нестала. Да невоља буде већа, 
Марија је све папире са текстовима за лист, знајући 
да је све прекуцано и у рачунару, претходне вечери 
стрпала у црне кесе и побацала у контејнер испред 
зграде у којој је становала. Згледамо се, очајне, и не 
знамо шта да радимо. Прође ми кроз главу да радници 
Комуналца можда нису однели смеће. После краћег 
премишљања седамо у ауто и полазимо ка Маријиној 
згради. Не верујем да смо се икада толико обрадовале 
пуним контејнерима! Следи нови проблем – кесе 
су се поцепале, а папири су се растурили по смећу 
или су њиме затрпани. Како доћи до њих? Срећом, у 
колима сам имала кишобран са дрвеном, закривљеном 
дршком. Прегледале смо један контејнер, а онда смо 
у  њега кишобраном пребацивале кесе из другог 
контејнера да нам не би сметале у претраживању 
његовог садржаја. Изгужване и замашћене листове 
ређале смо на хаубу неког аутомобила који је ту био 

паркиран. Људи су пролазили, гледали нас, неки су 
запиткивали шта тражимо... Наш изглед, а посебно 
Маријин, која се дотерала јер је позвана на славу, 
одударао је од посла којим смо се тада бавиле. Било 
како било, успешно смо га завршиле. Материјал је 
пронађен, прекуцан и на време послат на уређивање и 
штампање. И то није све. „Савино звоно” је те године 
на Сајму школског издаваштва проглашено за најбољи 
школски лист Моравичког округа.

Наташа Пауновић, професор српског језика
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Школска година обележена наставом на даљину
  Услед пандемије изазване коронавирусом, у марту ове године, непосредна настава у школама привремено је 

обустављена. Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је план за наставак рада школа 
у условима ванредног стања, који је укључио организовање учења путем наставе на даљину. Околности у којима 
смо се нашли отвориле су многа питања и изазове за одвијање наставе и свакодневног живота. У специфичној 
ситуацији, улоге свих су се промениле, а ученици, наставници и родитељи добили су нову одговорност.

 Будући да је непосредна настава замењена наставом на даљину, за коју није постојала претходна систематска 
припрема, наставници су уложили огроман труд како би одржали континуитет наставе, чак и у ситуацији која је 
од њих тражила да у потпуности изађу из свог уобичајеног контекста, учионице. И у овим околнстима видело се 
да имамо квалитетне наставнике, који су посвећени и спремни да уложе огроман труд и време како би радили са 
ученицима. Већина није имала прилике да раније ради ишта слично, ова ситуација их је „бацила у ватру“,  али  су 
упркос томе урадили сјајан посао. А шта је све било потребно: техничка опрема (одговарајући уређаји), приступ 
интернету, дигиталне компетенције за осмишљавање, реализацију и организацију наставе на даљину....

Без обзира на огромну улогу наставника у процесу учења (припремање, презентовање и објашњавање 
наставних садржаја и активности, задавање домаћих задатака, повратне информације о раду ученика, праћење и 
оцењивање), активно учешће родитеља било је неопходно и за децу веома важно! Веза између школе и породице 
добила је нову димензију. Неопходно је било опремити  се адекватним техничким уређајима, унапредити 
дигиталну писменост и развити вештине за коришћење савремених технологија. Некој деци је било потребно 
да им родитељи објасне нешто што би иначе сами савладали да су у школи, некој је била потребна помоћ око 
организације дана и распоређивања обавеза, другу је требало подржати и охрабрити јер су била узнемирена због 
целе ситуације везане за болест, због новог начина рада, због тога што им недостају другари… 

 Када је о ученицима реч, овакав начин учења је њима и нов и занимљив. Дигитални простор је њихов простор, 
њихово природно окружење. Такође, ова ситуација је отворила могућност да ученици науче како да користе 
технологије за учење, јер се најчешће чује да користе рачунаре и телефоне искључиво за игрице и друштвене 
мреже. Упркос томе, чини се да је највећа мана овог облика рада то што ученицима недостаје жива интеракција, и 
са наставницима и са вршњацима. На овај начин нема могућности да се задовоље социјалне и емотивне потребе 
које се у редовним околностима задовољавају у школи. 

       
Савети за ученике – како организовати школске обавезе и слободне време:

• пратите наставу (или ТВ часове) и задате смернице својих наставника;
• навика места – важно је да увек учите на истом месту, у делу стана до ког не допире бука;
• да би се осигурала одговарајућа концентрација, потребно је да се за време праћења наставе на телевизији, 

учења и израде домаћих задатака не користи мобилни телефон;
• редовно радите домаће задатке – помоћи ће вам да утврдите 

градиво;
• одредите  укупно време за учење и распоред тог времена – није 

добро ако се учи цео дан (то може да доведе до премора, а ефекат обично 
није позитиван);

• време за паузе треба да буде испланирано – као што су мали и 
велики одмори  у школи;    

• слободно време проведите у игри, читању књига, слушању 
музике, играјући друштвене игре;

• укључите се у активности везане за породични живот: припрема 
оброка, усисавање, одржавање баште, одржавање личне хигијене и 
чистоће сопственог простора;

• с обзиром на то да учење од куће мења „уживо“ дружење са 
другом децом, потребно је да се оствари комуникација са другарима 
путем телефона, друштвених мрежа, разних видео-контаката. 

На крају, веруј у себе. Реци себи: „Није лако, али ја то могу!” Радуј 
се свом успеху!

Љубинка Војиновић, школски психолог



OSNOVNA ŠKOLA

� ČAČAK ��SVETI SAVA�

5

SAVINO ZVONO

Школска година обележена
наставом на даљину

Из угла наставника...

Реч даљина асоцира на нешто мање битно, нешто што нам није 
блиско, нешто без  топлине, нешто где ми, у ствари, нисмо...

Након неколико месеци рада на даљину мој утисак је да је овај 
облик наставног процеса бољи једино од нереализоване наставе. 
Комуникација путем електронских уређаја не може да замени 
комуникацију коју имамо у учионици. Недостаје поглед ученика 
који наставнику јасно казује колико је нешто разумео, наглашавање 
битних појмова које упућује ученика да у тренутку обрати пажњу; 
недостају потпитања, указивање на потребу да се нешто више пута 
понови, појасни... Не заборавимо, наставник није само апарат 
који репродукује речи, ту је да посматра како се дете понаша у 
учионици и ван ње; да посаветује, усмери, да подршку, опомене у 
потребном тренутку. Деца школског узраста су у периоду развоја, 
за њих месец дана донесе више промена него одраслом човеку. На 
развој детета у великој мери утиче и присуство вршњака, разговор, 
игра, припадност вршњачкој групи, одељењу... Оно што пружи 
одређени разред, не може пружити ниједан други, јер се он дешава 
само једном у животу. 

Сагледавајући овај период, у коме су сви важни животни 
токови били прекинути, видимо да су деца на огромном губитку. 
Настава на даљину прихватљива је када се користити као повремена 
допуна редовној настави, при одрађивању пројектних или сличних 
задатака, за шта ћемо је, искрено се надам, у ближој будућности 
само и користити.

Катарина Никитовић, професор математике

Из угла ученика...

Настава на даљину има својих врлина, али и мана. Имали смо 
више времена за учење, сами смо организовали дневне обавезе, 
али нисмо имали непосредну помоћ наставника, као ни време које 
проводимо са другарима. Разговaрајући са пријатељима, закључила 
сам да већина размишља на сличан начин. Наравно, неки ученици 
ће рећи да им настава на даљину више одговара јер мисле да има 
мање обавеза него у редовној настави. Ја тако не мислим. Ученици 
који су желели да постигну одличан успех и те како су се трудили, 
све добре резултате постизали су трудом и радом. Мени недостаје 
редовна школа и начин рада на који сам навикла. Наши наставници 
нам увек могу појаснити, поновити и приближити градиво, за 
разлику од наставника који су снимали часове за телевизију. 

Уложили смо много труда и ми, ученици, и наши наставници 
како бисмо заједно превазишли проблеме и потешкоће на које смо 
наилазили током одржавања наставе на даљину. Надамо се да ћемо 
од наредне школске године поново бити у школским клупама!

Анђелија Трмчић, 6/3
Настава на даљину

– радови ученика одељења 3/2
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Светлана Јефтић, професор српског језика и књижевности, већи део радног 
века провела је у нашој школи. Године које је посветила образовању и васпитавању 
нових нараштаја, ширећи љубав према књизи и писаној речи, остају забележене у 

сећањима ученика и колега...

Какви су Ваши дани без ђака и школе? 
– Моји дани без ђака и школе, пре свега, растерећени су 

великих обавеза које моје колеге имају, посебно у ово време 
пандемије. То нису испразни дани, обесмишљени једноличном 
свакодневицом. Напротив, то су дани којима се радујем, 
дани у којима уживам, испуњени миром, бираним обавезама, 
дружењима са драгим људима, са својим најближима и 
безграничном срећом што сам све то доживела. 

Да ли сте у детињству маштали о професији нас
тавника?

– Јесам, признајем. За избор је била пресудна љубав према 
књигама, а и улога добрих професора књижевности. Највише 
сам маштала о томе да оцењујем писмене задатке и увежбавала 
сам потпис који стоји иза оцене. 

Да ли сте више волели период свог школовања или пре
давања у школи? 

– Тешко је то поредити. Период школовања – то је време 
младости, заноса, планова... Припремајући се за овај позив, 
трудила сам се да радом остварим свој циљ. Као предавач, 
трудила сам се да то стечено знање пренесем ученицима. 
Велико искуство, генерације и генерације младих људи који су 
постали успешни и срећни! Лепа су оба периода, сваки на свој 
начин. Нека буде нерешено. 

Најупечатљивија успомена током рада у школи.  
– Током више од 40 година рада са децом тешко је издвојити 

само један тренутак за памћење. Мени су најупечатљивија остала насмејана, озарена, срећна лица деце после 
петица, двојки, добијених утакмица, успешних такмичења, екскурзија, матурских вечери, њихова безбрижност 
и бескрајна радост када после звона излећу из учионица да би уживали у великом одмору и свему ономе што их 
чини срећним. 

Који је Ваш највећи професионални изазов?
– Да код малих људи развијем љубав према читању, уметности, лепим речима, лепом понашању, да израсту у 

велике људе, добре, учене, хумане, људе задовољне својим животом. 
Да ли Вам недостају школа, ђаци и колеге? 
– Моја одлука да одем у заслужену пензију значила је и да ће доћи до неминовних промена у мом животу. У 

шали често, због ове ситуације, кажем да се и свет променио због тога. Прихватила сам то смирено и свесно као 
завршетак једног захтевног, напорног, али и лепог животног периода. Одлучила сам да не буде недостајања. То 
недостајање замењујем сећањима, а лепа сећања на школу ће увек бити присутна, као и понос што сам дала допринос 
тако значајној васпитно-образовној установи, једној од најугледнијих у граду. Њено трајање импресионира, спаја 
већ три века, а мало је таквих школа у Србији. 

Што се колектива тиче, имала сам среће да будем са људима који знају и воле да раде свој посао. Овом 
приликом им се захваљујем на сарадњи, на пријатељству. Незаборавна су била наша дружења, славља, излети и 
путовања. Захваљујем им се што су ме прихватили, помогли и подржали у тешким животним тренуцима. Желим 
им успешан наставак рада, а у животу свако добро њима и њиховим породицама. 

Коју поруку бисте послали нашим читаоцима? 
– Порука за те ,,мале бунтовнике“ је једноставна – да се на прави, поштен начин изборе за ,,своје место под 

сунцем“ и да својим знањем и памећу покоре 21. век, буду победници. 

Интервју водила Милица Живчевић, 8/2

Разговор с поводом
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Јована Шарковић са наставницом Маријом Ћаловић

Ниједно пријатељство није случајно

Било да је тајно или јавно,
ниједно пријатељство није случајно!
Свако се са неким разлогом деси,
прави пријатељи често нису на истој адреси.

Није битно да ли има пеге на носу,
плаву или коврџаву косу.
Да ли има бело или црно лице,
битно је да зна какве волиш ситнице.

Прави пријатељ те најбоље познаје,
тачно зна када ти недостаје.
Тај неко није случајно пријатељ твој,
он и на највећој удаљености осети неспокој.

Па и да нема једну ногу,
да му фале обе руке,
добар пријатељ великог срца
мудрим речима решава све твоје муке.

Ниједно пријатељство није случајно
када се два друга поштују бескрајно.
Тада ни језик није битан,
њему увек можеш упутити позив хитан.

(одломак песме награђене на конкурсу 
Богатсвто различитости)

„Поезија је оно што се деси када се ништа друго не дешава...“
(Чарлс Буковски)

Поезија се дешава око нас и у нама... Буди се у души и када су сви услови повољни, али и када 
ниједан није. Пример за то је Јована Шарковић 7/1, млада песникиња наше школе. Када је свет, збуњен 
новим вирусом, стао,  ванредна ситуација постала владајуће стање, поезија је наставила да се пробија, 
уметност да се буди. Јована је стварала и била надахнута и у овом периоду који је за све нас био пун 
изазова. Освојила је прво место на 57. Дисовом пролећу за песму ,,Прича из мог краја“, у којој нас позива 
да не заборавимо сопствене корене, да негујемо свој језик, а самим тим и своје биће и срце. Јованин глас, 
једноставан и лаган, пун детиње топлине, искрености и нежности, тих је, али моћан позив на буђење. 
Пробудимо се са њом за бољи свет који остављамо млађима у наслеђе, ,,оживимо прошлост у будућност 
бољу!“ 

Jованина песма „Морава” награђена је почетком школске године на Мрчајевачким песничким 
сусретима. Учествовала је и на Међународном литерарном конкурсу ,,Богатство различитости“. Тема 
овогодишњег конкурса, на коме су учествовали ученици из девет европских држава, била је ,,Ниједно 
пријатељство није случајно“. Јована је добитник похвале за стихове из којих проговара утешна и 
охрабрујућа мудрост која пријатељство истиче као истинску животну вредност. Јованини стихови 
поручују да у мноштву кишобрана треба пронаћи један посебан који може да растера и најтеже облаке, 
а најтмурнији дан учини ведрим и веселим. Тај посебан свемогући кишобран, управо је право, искрено 
пријатељство!

Марија Ћаловић, професор српског језика

Лепота стварања
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Обележили смо...

,,Да је просветни радник бити лако, учитељ и наставник био би свако...“
Идеја о Дану просветних радника зачета је у Индији 

1962. године, а тек 1994. године УНЕСКО је препознао 
значај обележавања овог датума. Свака земља узела је 
онај датум који  је важан за њену националну просвету, 
па се тако у Србији овај празник обележава 8. новембра, 
будући да је то дан рођења Вука Стефановића Караџића. 

У нашој школи први пут је обележен Дан 
просветних радника пригодним програмом који су 
ученици припремили са наставницом српског језика 
Маријом Ћаловић. Домаћи задатак са овог занимљивог 
и садржајног дружења, коме су присуствовали ученици 
шестог, седмог и осмог разреда, учитељи, стручна 
служба школе, школски библиотекар и наставници, је 
да се сви потрудимо да наша школа и наши часови буду 
оаза знања и радости у свеопштој пустињи, светла тачка 
у мраку, зрно смисла у свеопштем бесмислу!

Марија Ћаловић, професор српског језика

Прослава Дана школе
И овог 27. јануара 2020. године прославили смо име Светог Саве и Дан школе која носи име принца династије 

Немањић, српског просветитеља и првог архиепископа. Путем светосавља – путем вере, истине и мудрости, од 
двора до манастира, од принца до монаха, од Раса до Хиландара, водили су нас ученици млађих и старијих разреда. 
Два најдубља светосавска корена у нашем народу су била и остала вера и језик, који су темељ и снага преко којих 
се уздиже и одржава сваки народ. Ученици наше школе, они у којима искра светосавља најјаче пламти, водили су 
нас Савиним стопама и подсетили на истину која живи са нама и у нама. 

Марија Крунић, професор српског језика

Учесници програма
са наставницом Маријом Ћаловић

Школски хор

Обредни део прославе Савиндана

Сцена из 
представе 

„Од Раса до 
Хиландара”



OSNOVNA ŠKOLA

� ČAČAK ��SVETI SAVA�

9

SAVINO ZVONO
Наука у нашим рукама

Представа „Марко Краљвић 
укида свадбарину” Осам векова аутокефалности 

Српске православне цркве

Лековито и зачинско биље

Занимљива математика

Поларни предели

Представљање занимања

Чудесна хемија Растимо здравоПоставка Крајпуташи

Осми школски 
фестивал науке

Календарску 2019. годину испрати-
ли смо лепим, занимљивим и корисним 
активностима.  Последња овогодишња 
манифестација била је „Фестивал на-
уке“. Свечаност је отворио школски 
хор потпомогнут музицирањем наших 
ученика који похађају и музичку школу. 
Млађи ученици су нам презентовали 
здрав начин живота и неправилну 
исхрану, а видели смо и веома поучну 
представу „Црвена кућа“. Старији  уче-
ници  су обрађивали различите теме:  
осамстогодишњицу  аутокефалности 
Српске православне цркве, Антарктик, 
Арктик, историју фотографије, крај-
путаше... Присуствовали смо занимљи-
вим огледима из хемије, представи о 
Марку  Краљевићу, упознали се са за-
нимљивом математиком...

Манифестацију су посетили мно-
ги родитељи, група ученика из ОШ 
„Милица Павловић“  и Гимназије, као 
и предшколци из оближњих  вртића 
„Мимиленд”  и „Колибри”. Заинтересо-
ваност за Фестивал била је велика 
и све је протекло у најбољем реду, 
уз задовољство свих посетилаца и 
учесника. 

Наташа Пауновић,
професор српског језика



OSNOVNA ŠKOLA

� ČAČAK ��SVETI SAVA� SAVINO ZVONO

10

Школске вести

Дечја недеља
У оквиру Дечје недеље, под слоганом ,,Да право свако дете 

ужива лако“,  ученици трећег разреда су час одељењске заједнице 
посветили ,,Конвенцији о дечјим правима“ и у школском дворишту, 
са ученицима млађих разреда, цртали групне цртеже.

Весна Ћировић, професор разредне наставе

Изложба кућних љубимаца
Сунчани септембарски дан измамио је велики број посетилаца – 

ученика, родитеља и наставника на Изложбу кућних љубимаца, коју смо 
организовали у простору школског дворишта. Кућни љубимци – пси, 
мачке, папагаји, зебе, зечеви и корњаче, пленили су погледе одушевљених 
посетилаца. Ветеринар који је присуствовао изложби саветовао је децу и 
одгонетао све недоумице везане за одабир и бригу о кућним љубимцима. 
Плакати и улазнице (преко 800 улазница) плаћени су новцем прикупљеним 
у акцији продаје старог папира. Дан смо провели у дружењу и научили 
много о кућним љубимцима.

Надежда Јелић, професор биологије

Атом - драматизација и историјски приступ
(Са угледног часа из српског језика и  хемије)

Многи мисле да се природне науке и језик не слажу најбоље. Ученици 7/1 и 7/3 су се потрудили, уз помоћ 
наставнице хемије Милице Грбић и наставнице српског језика Марије Ћаловић, да поколебају све који тако 
размишљају. 

Циљ часа било је утврђивање  знања о теорији постанка атома, модела атома, али и усвајање појма грцизам, 
позајмљенице и систематизација знања о творби речи. Ученици су извели представу о постанку и открићу 
атома. Том приликом прочитани су и стихови песме коју је написала ученица Јована Шарковић. Након завршене 
драматизације са ученицима је обновљен појам теорије о постанку атома и полемисало се о заслузи постанка 
теорије атома (грчких филозофа или Далтона). Обновљена су знања о творби речи путем паноа који су израдили 
ученици (атом – атомска бања, атомски сат, атомска 
бомба, атомски мрав, атомизер, атомијум, атомско 
склониште...). Након индивидуалног ишчитавања 
песме „Верујем у атоме” Десанке Максимовић 
присутни су добили задатак да илуструју свој 
доживљај часа, песме, атома, кључних појмова које су 
научили, поновили, утврдили. Током израде задатка 
ученици су слушали песму групе Атомско склониште 
-  „Треба имат душу“. 

Ученици су истакли да им се допада овакав начин 
реализације наставе због присуства различитих 
актив ности, међупредметне повезаности, тимског ра-
да, разноврсности идеја, динамичности. Том прили-
ком се избегава монотонија у раду, јер се активности 
смењују и повећава се радозналост ученика. Заправо, 
они уче кроз игру и спајају наизглед неспојиво!

Марија Ћаловић и Милица Грбић
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Снови у коферима

Одељење 8/4

Одељење 8/3

Одељење 8/2

Осмачка екскурзија – 
незаборавно путовање
Крај образовања у основној школи обележава 

се екскурзијом и матуром. Ове године, услед 
епидемије вируса, нису сви били у прилици да 
пођу на заједничко путовање. Аутобус, кофери, 
осмеси и ми... Последња екскурзија, време које 
проводимо заједно, дружење... Смех, музика и 
гласови орили су се аутобусом. 

Прво одредиште била је Ресавска пећина. 
Стрме, влажне степенице нису нас омеле, 
уживали смо у природним лепотама. Следећа 
знаменитост коју смо обишли била је Манасија. 
Високе куле које окружују манастир оставиле 
су посебан утисак на нас. Након обиласка 
Царске палате Феликс Ромулијана путујемо ка 
Мајданпеку. Мали град на истоку наше земље, 
богат рудама, последње је одредиште за тај дан. 
Ноћ смо провели разговарајући, смејући се, 
дружећи се...

Неиспавани, али радосни, наредног дана 
упутили смо се ка музејима Неготина, посве-
ћеним Стевану Стојановићу Мокрањцу и Хајдук 
Вељку. Обишли смо и Хидроелектрану Ђердап 
и археолошко налазиште Лепенски вир. Вече 
смо провели у дискотеци, а потом, дружење 
наставили у собама хотела. Још неиспаванији 
и уморнији, наредног јутра пошли смо ка 
Виминацијуму. 

Последњи дан путовања провели смо и у 
обиласцима Галерије Милене Павловић Барили 
и Смедеревске тврђаве. Са утврђења деспота 
Ђурђа Бранковића посматрали смо Дунав, који 
нас је пратио од почетка путовања на истоку 
земље. Шетња Смедеревом означила је крај 
дружења. Атмосфера у аутобусу, као и на почетку 
путовања – песма, граја, лепо расположење! 
Сви смо били сигурни да ова екскурзија остаје 
велика успомена за цео живот. 

У сећању остају детињство, период безбриж-
ности и наде, и осмеси другова који су обасјали 
радошћу многе заједничке тренутке.

Милица Живчевић, 8/2
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Културна сцена

На Сајму школског издаваштва
У петак, 13. 12. 2019. године, тим наставника и ученика представио је нашу школу на Седмом сајму школског 

издаваштва. Домаћин Сајма била је Основна школа „Бранислав Петровић“, која је угостила дванаест школа 
Моравичког округа.

Ученици и наставници имали су прилику да размене искуства и примере добре праксе, као и да прикажу 
стваралаштво ученика оличено у школском листу Савино звоно. 

Тим наше школе чинили су: библиотекар Зорица Ђокић, наставница српског језика Марија Крунић, наставник 
техничког и информатичког образовања Драган Париповић и ученице одељења 8/2 Милица Живчевић и Тијана 
Ћендић. 

Марија Крунић, професор српског језика

Књижевно вече Сатирично перо просветних радника
У пријатном амбијенту наставничке канцеларије у ОШ „Свети Сава“ у Чачку, одржано је књижевно вече под 

насловом Сатирично перо просветних радника. И на овом, четвртом по реду, окупљању са истим поводом  могло 
се видети колико су текстови аутора, на неки начин, слични по мотивима и порукама. Очигледно је да су ауторе 
тиштали исти озбиљни проблеми наше просвете који се не решавају, већ се само умножавају и гуше и ђаке и 
наставнике.

И ове године су у програму учествовали и 
ученици Гимназије и наше школе, што је овој малој 
свечаности дало посебну драж. Краће сценске игре 
које су они са својим наставницима припремили, 
чинили су да расположење буде још пријатније и 
поред горчине у ауторским текстовима учесника. 
Своје ауторске текстове говорили су: Оливера 
Крупеж, проф. српског језика у ОШ „Милица 
Павловић“, Наташа Турунташ, проф. српског 
језика у ОШ „Танаско Рајић“, Ђорђе Матијевић, 
проф. веронауке у ОШ „Свети Сава“, Богдан 
Пауновић, проф. српског језика и библиотекар у 
ОШ „Др Драгиша Мишовић“ и Наташа Пауновић. 

Општи утисак гледалаца је да је приредба, у 
целини,  била занимљива и  да је својим квалитетом 
за нијансу премашила књижевне вечери са истим 
поводом из  претходних година.

Наташа Пауновић, професор српског језика
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Поетско-музичко вече Гора јечи
У чачанском Дому културе, 12. јуна 2019. године,  одржано је поетско-музичко вече под насловом Гора јечи. 

Водитељи програма, професори српског језика и књижевности Наташа Пауновић и Богдан Пауновић, читали су 
лирске песме са Косова и Метохије, које је својевремено  сакупио др Владимир Бован, професор Универзитета у 
Приштини и најбољи познавалац српског књижевног наслеђа Старе Србије. 

Основни мотив за ову манифестацију наведен је у уводном делу програма:
„Лепота лирских народних песама са Косова и Метохије, њихова изражајност, сликовитост и музикалност 

која открива неизмерну дубину  душе народних стваралаца, повод су за вечерашње дружење. У њима срећемо  
мотиве који су заједнички свим песмама српског народа ма где он живео. Оне финим, одмереним речима, али 
и снажним сликама откривају радост, тугу и патњу и многе, наизглед небитне, детаље свакодневног живота 
умивеног јутарњом росом, окићеног звездама и обасјаног месечином, испуњеног песмом птица и жубором воде. 

Оне су неизмерно богатство и наша је дужност да га 
сачувамо од заборава. Бар оно што је од њега остало“.

Певане су изворне народне песме са Косова и 
Метохије, а извођачи су били ученици и професори 
чачанских основних и средњих школа, етно-група 
Лира из Чачка и музички оркестар под руководством 
Александра Смрекића, музичара из Чачка. Велику 
помоћ у избору песама и припремању ученика пружила  
је и Мирјана Јаневска, професор музичке културе. 

Аутор пригодног плаката је Тешан Пауновић, млади 
дизајнер из Чачка. Видео-бим и сценарио припремила је 
Наташа Пауновић која је била и покретач и организатор 
ове културне активности.

Наташа Пауновић, професор српског језика
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Вуковци у школској 2019/2020. години

Богдан ЋендићЂорђе ТодосијевићКатарина ЋојбашићСтрахиња Обреновић

Лука СтефановићМина ПоповићМарија Мирковић

Ивица ЋурчићВук ОстојићМилица ЖивчевићИва Вукосављевић

Образовање је златни кључ слободе. (Џ. В. Карвер)
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Понос наше школе

Ученик генерацијe

Марија Мирковић
Какав је осећај бити ученик гене ра

ције?

– Иако сам поносна на све успехе које 
сам постигла, не осећам се посебно или  
другачије од осталих. Ја сам девојчица 
окружена својим вршњацима који су 
низали успехе у другим пољима док сам ја 
радила на ономе што  волим.

Ко су твоји узори?

– Још од малена гледала сам старијег 
брата који је трудом низао успехе, што ме је 
мотивисало да се и ја залажем за оно што се 
мени свиђа, чак и када је било исцрпљујуће.

Успех који те је учинио поносном...

– Један од успеха који ме је учинио 
поносном јесте учешће на републичком 
такмичењу из математике у 6. резреду. То 
је био први пут да сам достигла виши ниво 
неког такмичења. Овај успех ми је посебно 
драг јер је из области коју највише волим – 
математике. 

Прошле године боравила си у Сочију у 
оквиру пројекта сарадње у образовању. Какве утиске носиш са тог путовања?

– Путовање у Сочи је најлепше путовање на које сам до сада имала прилике да одем. Сваки дан био је 
испланиран тако да се чини да следећи дан не може бити бољи, иако је сваки био све занимљивији. Упознала сам 
се са руском културом, пливала са делфинима, пробала руска јела, шетала улицама Сочија, гледала представе и 
игре, а у некима и учестовала и оно најбоље – стекла нова и права пријатељства са ученицима из неколико градова 
Србије.  

Кажи нам нешто о својим интересовањима...

–  У слободно време волим да погледам филм или прочитам књигу. Музика, такође, представља моја 
свакодневицу. Понекад време проводим уз клавијатуру у својој соби, покушавајући да научим неке нове тајне тог 
инструмента, иако нисам највештија. Неретко волим и да заиграм неки спорт са пријатељима, најчешће кошарку 
или одбојку. Моја интересовања се често мењају, радим оно што ме у одређеном периоду интересује.

Како замишљаш своју будућност?

– Често себе мучим питањем о будућности. Више пута у мислима проживљавам неке будуће одлуке, што 
свакако не желим. Зато, једини циљ ми је да будем срећна, шта год та срећа буде подразумевала. 

                                                                                                                            
Разговор припремили чланови Новинарске секције
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Благо мог детињства
За Задушнице сам са баком ишао на гроб своме деди. У Лазац, моје село. Пре него што смо отишли на гробље, 

свратисмо до куће и имања које је некада било наше. Бака га је продала пре неколико година, јер није могла више 
да га одржава, па је сада власник њена пријатељица. Док смо се шетали по дворишту, цело детињство ми је прошло 
пред очима.

Прилазимо наткривеној старој капији и већ видим наше двориште и ниску, белу кућу поред речице. А у 
дворишту још пуно других, старих, али добро очуваних објеката. Ту је млекар, доксат, сушара, качара, затим кућа 
на спрат зидана између два Светска рата, са подрумом (а звали су је „Бриони“, зашто – нико није знао да ми каже), 
летња кујна са тремом. Ту су и неки мањи објекти којима нисам знао ни име ни намену. Испред дворишта, лево 
од капије, испод огромне камене стене налази се извор питке, ледене воде, са озиданом чесмом са натписом: На 
корист укућанима и путницима пролазницима. Са десне стране, тик до речице је, мени омиљена, стара воденица. 
Окречена у бело, са јазом који води до ње, огромним воденичким точком, воденичким каменом, кошевима за 
пшеницу и осталим посудама, прелепа, стално ме инспирисала. 

Као мали сам обожавао да се шетам са баком поред речице и да разговарамо. Иако сам био једино дете тамо 
и углавном сам, уз помоћ маште увек сам се сјајно проводио. Али, сва та занимљива места која су чекала да их 
истражим, све занимљиве ствари које су ме мамиле да их урадим, донеле су ми и доста батина. На пример, једном 
сам од кокошињца направио „базу“, у којој сам још покушао да направим и своју собу. То ми и није баш пошло 
за руком, јер чим сам почео чекићем да закуцавам неке даске, кокошињац се распао, делом се сручио на мене и ја 
сам се повредио. То је страшно узнемирило моју баку, па ме је озбиљно „васпитала“ врбовим прутем убраним на 
обали речице.

Сваке године, у пролеће, позивали смо пријатеље и фамилију, чак и до педесетак људи, и правили смо нешто 
налик журци. Са нестрпљењем сам ишчекивао тај дан када ћемо се ми, деца из града, цео дан, док не попадамо од 
умора, играти слободно разних игара у природи, крај речице, док се родитељи забављају у дворишту, углавном 
за столом, пренатрпаним свакаквом храном донетом са свих страна. Што сам био старији, све сам више уживао у 
том дружењу и са радошћу сам ишчекивао поновни долазак тамо, јер ово место су сва деца обожавала, не само ја.

Када сам сазнао да ово имање неће више бити „моје село“, био сам баш тужан. Нисам могао да поднесем да се 
не опростим од свега, па сам молио маму и тату да одемо тамо пре продаје.

Сада, кад год одем у Лазац, ја се јако растужим, некад чак и сузу пустим, јер тамо, крај старе куће и воденице, 
жубори речица пуна мојих најлепших сећања. А када сам далеко, као да ме она мами и стално дозива, не дајући 
ми да те најдраже успомене икада заборавим. Као да бих и могао... Благо мог детињства које заувек носим у души.

Илија Мијатовић, VII/2

Вуче, словима смо твојим
повезани са прецима својим

Захвалност велику дугујемо Теби,
одвојио си Србе од остатка света.
Човек из народа који разуме и воли,
учинио си да српска ћирилица цвета.

Азбука твоја од тридесет слова
многе генерације спаја.
Нека су слова из писама других,
а нека су благо наших завичаја.

Унео си писменост међу Србе, Вуче,
слова нас Твоја повезују и данас.
Нека нам у бескрај Твоје писмо траје,
јер се само по језику народ препознаје!

Јована Обровић, 7/3 Анђела Васиљевић 5/1

У царству лепе речи
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Велике патње малих људи
Покушавам да схватим димензију времена у ком 

живимо, у ком одрастамо и бележимо успомене, болове и 
патње. Можда је оно само обичан скуп тачака – догађаја.

Ноћу, када остатак света усни, све се чини могуће. У 
кући је мрачно и тихо, док се на дну ходника може видети 
мала соба с укљученом лампом и чути нежно, тихо окретање 
листова читанке. Док сам читала приповетку „Деца“, нашег 
нобеловца Ива Андрића, сећања из детињства полако су 
надолазила. 

Извлачим се из кревета и седам за сто. Насред неба је 
пун месец који обасипа свет својим сребрнастим одсјајем. 
Отварам свеску и пишем свој први дневник. Писање ће бити 
као путовање или авантура која нема краја. 

Као мала имала сам велику жељу да возим бицикл. Била 
сам упорна, као и данас, нисам одустајала без обзира колико 
су ме деца исмевала и неслано се шалила. Волели су да ме 
задиркују јер сам била повучена. Пришли би ми и узимали 
ствари и задиркивали због два репића. 

Једног поподнева окупио се цео комшилук деце која су 
играла фудбал и прескакала ластиш, док сам ја у другом делу 
игралишта возила бицикл. У једном тренутку нисам умела 
да укочим и незгодно сам пала. Сви су то видели. Почела 
сам да плачем јер сам била свесна да сам се осрамотила у 
њиховим очима и да ће ме исмевати, што се и десило. Деца 
као деца, нису знала за осећања других и нису водили рачуна 
о својим поступцима која су неког повређивала. То је трајало 
месецима, али касније смо се спријатељили и почели да се 
дружимо.

Годинама сви одрастемо 
и заборавимо своје несташ-
луке, болове и патње јер су 
нова искушења на путу кроз 
живот. Понекад речи и нису 
потребне, већ само тишина 
која нас наводи на разно-
лике успомене. Размишљање 
је заправо тумарање по 
глави, тражење сећања из 
детињства, која временом 
избледе.

Мина Поповић, 8/4

ЉУБАВ, ВЕРА, НАДА

Ако си ко пахуља која зими пада,
Теби треба љубав, и вера, и нада.
Из најмрачнијих дубина љубав те диже,
Веруј у љубав и нада те стиже.
Надај се здрављу, срећи и радости,
Веруј у Бога, преброди слабости.
Веруј у чуда, надај се срећи,
Живи за љубав, то је дар највећи.

Дуња Милијановић, 7/1

Мали дечак 
                                
Драга моја мамице,
Мени цури нос.
Прехлађен сам много,
Ишао сам бос.

Може један чајић
Од укусне нане
Мало да се загрејем
У прохладне дане.

Јован Албијанић, 3/2

У царству лепе речи

Ања Зоћевић 5/3
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Медо
Пријатељство је једна од највреднијих и најлепших ствари у животу. Имам много другара из школе са којима  

проводим своје слободно време.
Често се запитам да ли су то прави пријатељи. Размишљајући, сетим се да имам најбољег и правог пријатеља 

код куће. То је мој пас мешанац, мој кућни љубимац. Он се зове Медо, јер је сав чупав, мекан и подсећа ме на малог 
медведа. У мојој породици је од дана када сам га пронашла самог у снегу близу своје куће. Волим да проводим 
време са њим јер је забаван и умиљат. Нас двоје смо као два другара. Има мио поглед, као човек, и често ми се учини 
да хоће нешто да ми каже. Увек га 
разумем иако он не говори. Када 
сам срећна, он се са мном радује, а 
када сам тужна, седне поред мене 
и тужно ме посматра. Он је увек 
ту за мене. Често се играм са њим 
и понекад му шапнем неку своју 
тајну. Он ме само мило погледа и 
маше својим репићем.

За мене Медо није само 
обичан пас. Медо је мој највернији 
пријатељ и знам да ме он највише 
воли.

Милица Вујовић, 6/2

Нада
Звезда која ми осветљава пут у тами је нада. Када живот каже да 

одустанемо, нада  каже да покушамо још једном. ,,Нада је сан будног 
човека.“ (Аристотел) Њено значење је вера у боље сутра.

Људи који не гаје у себу наду, мало верују у своје снове. За мене 
је нада рачунање на све лепо што ме чека у будућности. Волим што 
се зовем Нађа, јер моје име значи надати се. Оно ми  улива наду, а 
она је као река која се улива у мора и океане, она је бескрајна! Она 
даје човеку крила за лет у непознато, а опет очекивано. Човек се нада 
чак и онда када изгледа да је изгубио сваку наду. Нада нас мотивише 
за нечим бољим. Могу да променим све што желим, али само ако 
се надам. Она је као жеља која може да вам оствари све снове само 
ако се надате. Увек ће постојати препреке које ће нас спречавати да 
дођемо до циља. Не треба да одустајемо, већ да се надамо да можемо 
да постигнемо оно што желимо.

Увек ћу се борити за наду, јер се у нади крије снага, а у тој снази је 
и моја јачина. Када ме неко пита како знам да ћу успети, ја им кажем 
да не знам, али да се искрено надам.

Нађа Зоћевић, 5/3

Природа

Облаци бришу сузе на небу,
док на земљи роса не завлада.

Цвеће добило воде,
па расте до неба, до слободе.

Ветар разноси полен цвећа,
и њише прелепе крошње дрвећа.

Магдалена Комадинић, 3/3

Пролећно јутро

Ветар шири своја крила,
из стада излази златна вила,
бисери који на трави стоје,
има их толико,
да не могу да се изброје!
Сада је облак ведрији
и зрак светлији,
небо сјајније
и време трајније.

Злата Новаковић, 1/2

Вања Марић 5/1

У царству лепе речи
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Наши мали несташлуци
Постоји једно чаробно место у којем се чувају све враголије мог детињства. Оно је скривено иза високих, 

шумовитих голијских планина.
Брат Димитрије увек ме чека са плановима за нове авантуре. Трчимо ливадама, хватамо скакавце, јашемо коње 

или ходамо боси по реци. Понекад направимо и неку глупост па нам деда извуче уши. Овога пута његову улогу 
преузела је баба. Пошто нам није дозволила да идемо на пецање на оближњу реку, решили смо да се попнемо на 
сламу и забацимо удицу на траву. 
Разумљиво, рибе нису могле 
допловити до нас, али кокошке 
су биле савршена мета. Брзо смо 
дошли до улова, додуше пернатог. 
Било је много смешно гледати 
како се кокошке пењу уз штап. У 
једном тренутку дошла је баба, 
која је чула гласно кокодакање, и 
прекинула забаву. Погнуте главе 
смо бојажљиво корачали испред 
ње право ка кући.

Били смо кажњени данима, 
строго нам је забрањен излазак 
напоље. Кришом смо се смејали. 
Приметили смо да се смејала и 
баба.

Алекса Величић, 5/3

Пролеће

Стигло нам је пролеће,
листа мало дрвеће,
шарене су ливаде
све од цвета беле раде.

Мали поток сунце греје,
дуга нам се с неба смеје.
Стигло нам је пролеће,
цвета лепо цвеће.

Мале птице певају,
деца нам се играју,
весели су сви људи
природа се буди.

Анђела Милутиновић, 3/2

Вељко Николић 7/2

Тијана Ђорђевић 7/1

У царству лепе речи



У новом простору Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”
У октобру 2019. године ученици петог и шестог разреда обишли су нови простор Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“. Библиотекарке су нас провеле кроз  нову зграду и упознале са садржајима библиотеке 
и активностима које се у њој организују.  Ученици су се највише задржали у Завичајном одељењу, слушајући 
занимљиве приче о легати-
ма, завичајној грађи и пис-  -
ци  ма. Основни циљ ове по-
сете је истицање важности 
читања и дружења са књи-
гом. Важно је вратити се са 
ученицима у Библиотеку и 
наставити малу мисију од 
велике важности за лепше 
детињство наше деце!

Припремила:
Зорица Ђокић, библиотекар
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Библиотечки кутак

БИБЛИОТЕКА
Библиотека је имање
на коме расте знање.

Песници слова записују
библиотеци књиге дарују.

Из књига слова клијају
деци машту развијају.

У библиотеци знање стећи
и песму испећи.

Даница Зарић, 3/2

НОВИ НАСЛОВИ У БИБЛИОТЕЦИ

 „О Ажду и бостану”, Гордана Тимотијевић
 „Приче из шуме”, Николета Новак
 „Бајке народа света”, Милош Мијатовић
 „Митови народа света”, Милош Мијатовић
 „Владимир из чудне приче”, Гордана Тимотијевић
 „Кућа хиљаду маски”, Игор Коларов
 „Каљави коњ”, Весна Алексић
 „Хајдук против ветрењача”, Градимир Стојковић
 „Лето када сам научила да летим”, Јасминка
          Петровић
 „Нећу да мислим на Праг”, Соња Ћирић

Поклонимо књигу библиотеци
Како бисмо обновили књижни фонд, током 

новембра и децембра 2019. године, спровели смо 
акцију Поклонимо књигу библиотеци. У акцији су 
учествовала одељења од другог до осмог разреда. 
Сакупљено је нешто више од шест стотина наслова, 
а највећи број је намењен најмлађим читаоцима. 
Посебно смо похвалили ученике одељења 7/1 и 8/4, који 
су сакупили највећи број наслова, браво! Захвалност и 
осталим одељењима која су учествовала, са жељом да 
током наредних акција сакупимо још већи број књига.

Прваци у посети школској 
библиотеци

Радознали ђаци прваци посетили су школску библио-
теку. Упознали су се простором, књижним фондом, начином 
позајмљивања и враћања књига, као и правилима понашања 
у библиотеци. Посебну пажњу им је привукла шаљива 
пустоловна прича Добрице Ерића Прича дуга три ланца из 
ловачког ранца, коју им је прочитао библиотекар. Након 
активности у библиотеци, ученици су имали задатак да 
илуструју оно што је на њих оставило најјачи утисак током 
посете. Многи ученици од тада су редовни посетиоци наше 
библиотеке. Ученици одељења 1/4  

Ученици одељења 6/3

„Деци треба обезбедити две ствари – приступ књигама и охрабрење да стално читају. То је најважнији 
задатак родитеља, наставника и библиотекара широм света. То је право сваког детета и њихова и 
наша шанса за боље сутра.”                                                                                                                 М. Морпурго
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Еко-страна

Садња нових стабала у школском дворишту
Припремила: Александра Стругар,

професор разредне наставе

Обележавање
Дана јабуке

Рецепт блиставог осмеха

Питају ме деца сва
откуд мени снага та.
Ја им кажем: „Тајна није,
У здравој храни се рецепт крије!“

Ко здравље добро хоће,
Мора јести разно воће.
Јабука, крушка, дивља купина,
Дарују нам много витамина.

Поврће морамо јести ми
Јер су нам потребни витамини сви.
Папричица љута, слатка,
парадајз румен зрео,
бели лукац и броколи,
све то чини добро јело.

Лепу боју цвекла има,
са шаргарепом боље штима;
лукац у то кад се стави,
салата се добра прави.

Спанаћ са малог белог лука,
да ми оде свака мука;
да се боље памти, схвата,
зелена је ту салата.

На крају дана, у освит зоре,
витамини се уз мене боре.
Осмех ми блиста, тело зрачи,
уз здраву храну постајемо јачи!

Нађа Зоћевић, 5/3

Еко-час са еко-пријатељима
И ове школске године, 19. децембра, одржали смо видео-конференцију 

са чешком школом „Лисковец” путем  Скајпа. Разговорали смо о еко-
активностима које се реализују у нашим ЕКО-ШКОЛАМА. Том приликом 
ученици осмог разреда могли су да сазнају које еколошке активности се 
спроводе у типичној еко-школи у Чешкој. На крају ове видео-конференције, 
наши ученици су закључили да имамо сличне активности – сађење дрвећа, 
примарну селекцију отпада и обележавање Дана планете Земље. 

Природа нам скрива своје тајне јер је величанствена,
а не зато јер је варалица. (А. Ајнштајн)

Нови дрворед у школском дворишту
Током новембра, ученици првог и другог разреда који 

похађају продужени боравак посадили су дрворед у школском 
дворишту. Нови дрворед се налази поред ограде која дели наше 
двориште и спортски терен. Најмлађи су били вредни – са 
радницима ЈКП „Градско зеленило“ посадили су пет јаребика 
и једну црвенолисну шљиву. Заједничким радом ове јесени 
улепшали смо нашу другу кућу, нашу школу!

ПРОМО ЕКО-ДАН
Октобра 2019. године, у оквиру међународног Програма ЕКО-ШКОЛА, 

обележен је трећи ПРОМО ЕКО-ДАН. Овог пута школа домаћин била 
је Основна школа „Милица Павловић”. ПРОМО ЕКО-ДАНУ претходио 
је низ акција у којима су учествовали сви ученици млађих разреда, 
учитељи и наставници. Тема овогодишњег ПРОМО ЕКО-ДАНА била је 
здрава храна и обележавање Дана јабуке – 20. октобра. Ученике млађих 
разреда упознали смо са основним начелима правилне и здраве исхране. 
Промовисали смо и здраве стилове живота (спортске игре и боравак у 
природи). За ученике старијих разреда расписан је песнички конкурс 
посвећен правилној исхрани. Тема конкурса била је „Правилна исхрана – 
доступна и приступачна свима. За свет без глади.“. Ученици трећег разреда 
наше школе извели су представу „Црвена кућа”.
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Internationa  Museum day (IMD) is a global day celebration that takes place annually on 18 May. Here we mention 
two interesting museums that are situated in London.

THE BRITISH MUSEUM
The British museum in London is one of the world's largest and the most important museums of human culture and 

history. There are more than seven million objects from every continent. They ilistrate the history of human culture from 
its beginning to the present. It was opened in 1759. It has 6 million visitors a year and it's the third most popular museum 
in the world. Some of the museum's most popular and important exhibits include the rossetta stone of Egypt and Elgin 
Marbles of Greece. The museum also has a collection of two million prints and drawings.

Some interesting facts about the museum:
• The British Museum is older than the USA.
• The Museum had a tube station for over 
 thirty years.
• The Museum gate was once guarded by a 
 cat named Mike.
• The Museum was one of the first buildings 
 to use electric lightning.
• The Museum's collection was evacuated 
 during the Second World War.
• Museum has been a popular film set
 (''Night at the Museum'').
• The British Museum is the UK's most
 popular attraction.
• Mozart visited the Museum in 1760s.
It takes, at least, seven days to visit all the 

rooms and to see all the exhibits.
Lazar Mihajlov, 7/1

THE NATURAL HISTORY MUSEUM
The building was built in 1881 and it was 

supposed to be a cathedral. There are about 78 
million specimens  in the museum – animals, 
plants, insectsrocks, minerals and fossils.

It has beautiful carvings of the living an-
imals on the left-hand side and the extinct 
animals on the right-hand side. One of the 
most iconic specimens in the museum is the 
scelčeton of a blue whale. The museum has a 
collection which was collected by Charles Dar-
win on his Beagle voyage in 1831. A specimen 
of a giant squid caught in 2007 is also very pop-
ular.

The museum employs scientific staff, con-
ducts research, keeps specimens and manages 
public galleries. It is very popular both with the 
young children and  with the adults. The scele-
ton of a giant dinosaurus is a trademark of the 
museum.                                                                                                   Đorđe Mitrović, 7/1

''It's not a museum. It's not a place of artifacts; it's a place of ideas.''       Jeanie Kahnke
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MEIN TRAUMHAUS   (Moja kuća iz snova)
Mein Traumhaus ist gross und es liegt am Meer. Es hat den Blick auf den Strand. Im Garten gibt es die Pal-

men und ein grosses Schwimmbad.
Ich mag grosse Häuser, aber mein Traumhaus muss das grösste sein. Es hat zwanzig Zimmer und drei Stock-

werke. Die Wände in den Zimmern sind gold und an den Wänden gibt es viele Kunstbilder mit den Naturmo-
tiven. Jede Etage hat eigene Küche, ein Schlafzimmer und Bad.

Ausserdem verfügt jede Etage über sehr luxuriöses Esszimmer und Wohnzimmer. Das beste von allem ist 
eine Terasse, die voll von Blumen ist und wo es auch eine Schaukel gibt. Auf der Terasse gibt es einen grossen 
Fernseher und Lautsprecher, wo Sie immer angenehme Musik hören können.

                                                                                                  Anđelija Trmčić, 6/3

MEINE BEZIEHUNG ZU MEINEN ELTERN
(Moj odnos sa roditeljima)
Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern. Wenn ich die Probleme habe, sage ich es ihnen und wir lösen al-

les zusammen. Ich spreche mehr über die Probleme mit meiner Mutter, weil sie verständnisvoll ist. Sie versteht 
meine Interessen für Sport und hat nichts dagegen, dass ich regelmässig trainiere. Natürlich muss ich auch gute 
Schülerin mit guten Noten sein. Mein Vater mag auch Sport. Er ist humorvoll und scherzt oft mit allen. Man-
chmal ist er streng und autoritär. Ich habe diegleiche Augenfarbe wie er.

Meine Beziehung zu meinen Eltern ist wirklich gut. Ich rede mit meiner Mutter über allem und scherze mit 
meinem Vater. Ich stimme beiden zu. Manchmal gibt es auch Streit bei uns im Haus. Ich streite am meisten mit 
meinem Bruder, der älter als ich ist. Aber das ist nicht so oft und es geht nur über die kleineren Dingen.

Jana Lukić, 7/3

MEINE NACHBARN (Moji susedi)
Ich wohne am Stadtrand und habe viele Nachbarn. Meine beliebten Nachbarn sind Herr und Frau Blagoje-

vic. Sie sind fünfundsechszig und dreiundsechszig Jahre alt. Sie sind Rentner. Ihre Kinder, i hr Sohn Milan und 
ihre Tochter Milica wohnen nicht mit ihnen. Sie haben ihre eigenen Familien. Meine Nachbarn wohnen also 
allein, sie sind sehr fleissig und arbeiten gern im Garten. Sie mögen auch Tiere: sie haben zwei Hunde und eine 
Katze. Natürlich haben sie viel Freizeit. Sie sind ehrlich, hilfsbereit und haben ein gutes Herz.

Bojana Nešović, 7/2

TOURISMUS IN ÖSTERREICH  (Turizam u Austriji)
Die grössten Touristenatraktionen in Österreich sind:
– das Schloss Schönbrunn in Wien  (dvorac Šenbrun u Beču);
– die Krimmler Wasserfälle  (Krimler vodopadi);
– der Wiener Prater  (zabavni park Prater u Beču);
– Mozartsgeburtshaus in Salzburg  (Mocartova rodna kuća u Salcburgu);
– Alpenzoo in Innsbruck  (Alpski zoo-vrt u Insbruku);
– der alte Dom in Linz  (stara katedrala u Lincu) – das Schloss Belvedere in Wien (dvorac Belvedere u Beču);

preuzeto iz prezentacije Landeskunde Osterreich
                                                     Strahinja Obrenović, 8/1



Алекса Аврамовић, Чачанин у дресу шпанског Естудијантеса, за наш лист говори о својој каријери, 
професионалним плановима и наступима у репрезентацији.

Алекса, реци нам нешто о почетку своје кошаркашке каријере. Ко ти је тада био највећа подршка? Да ли 
си имао узоре?

– Моји почеци везани су за Основну школу „Милица Павловић”, у којој сам почео да тренирам у клубu „Yu 
32”. Сећам се да ме је мајка одвела на први тренинг. Тада ми је узор био Дејан Бодирога, а посебно ме је мотивисало 
злато које су наши кошаркаши освојили на Светском првенству у Индијанаполису.

Три сезоне си играо у италијанском клубу „Варезе”. Како би описао време проведено у Италији? Да ли је 
било тешко савладати језик и прилагодити се начину живота?

– То је сигурно најлепши 
период у досадашњој ка-
ријери. Стекао сам много 
пријатеља и играо стварно 
добру кошарку. У почетку, 
језик је представљао проб-
лем, у школи га нисам 
учио, али сам га веома брзо 
савладао. Могу да кажем 
да је заиста одличан осећај 
познавати више језика.

Прешао си у Шпанију 
и ове сезоне забележио 
сјајне резултате против 
„Барселоне”, „Валенсије” и 
„Сарагосе” у дресу „Есту
дијантеса”. Како оцењујеш 
своју игру и форму?

– Почетак сезоне у 
Малаги је прошао турбу-
лентно. Отишао сам на 
позајмицу у „Естудијантес” 
и забележио веома добре 
индивидуалне партије. Подигао сам форму на жељени ниво, али увек може боље и јаче.

Пажњу јавности привукао си наступом за репрезентацију у квалификацијама за Европско првенство. 
Какав је осећај бранити боје Србије? Можеш ли нам рећи нешто о атмосфери у репрезентацији?

– Најлепши осећај за једног кошаркаша је да представља своју нацију и државу. Увек сам максимално мотивисан 
и тежим што бољем резултату. Атмосфера у репрезентацији је сјајна, свако ново окупљање ствара јачу „хемију”.

Постоје ли професионални циљеви које још увек ниси остварио? Видиш ли себе као играча НБА лиге?
– Наравно, постоје циљеви које још увек нисам остварио, а највећи је свакако представљање државе на 

великим такмичењима. НБА лига је одувек мој сан, зато и вредно тренирам и радим како бих остварио своје 
циљеве.

Чачани би опет желели да те виде у „Борцу”. Можемо ли очекивати да још једном заиграш за градски клуб 
или да се, након играчке каријере, опробаш у улози тренера?

– Свакако, волео бих да опет заиграм у „Борцу”, то је клуб који ми је у срцу, и у који бих, као и у „Варезе”, волео 
да се вратим. Посебне емоције везују ме за ова два клуба. Мислим да ћу се бавити и тренерским послом.

За крај, шта би поручио младима који се баве спортом и желе да постану успешни играчи?
– Никада не одустајте од својих циљева. Будите упорни и када вам то не доноси жељене резултате. Напорно 

радите и дајте све од себе, у одређеном тренутку ваш труд ће се исплатити.

Разговор припремили: Јана Батаковић, Михаило Вујовић и Анђелија Трмчић, 6/3
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Матурантске игре без граница
Игра има незамењив значај у целокупном развоју детета. Игра је активност која је у исто време и рад, јер 

утиче на све аспекте развоја. Игром се стварају услови за формирање емоционално стабилне, социјализоване 
и креативне личности. У социјалном и емоционалном погледу, игра је нека врста припреме детета за живот у 
друштву.

Табела након 10 дисциплина:     

Актив професора физичког васпитања

OSNOVNA ŠKOLA

� ČAČAK ��SVETI SAVA�

25

SAVINO ZVONO
Спорт

Матурантске игре без граница

Игра има незамењив значај у целокупном развоју детета. Игра је активност која је у исто 
време и рад, јер утиче на све аспекте развоја. Игром се стварају услови за формирање емоционално 
стабилне, социјализоване и креативне личности. У социјалном и емоционалном погледу, игра је 
нека врста припреме детета за живот у друштву.

Ученици осмог разреда посебну пажњу ове школске године посветили су игри и решили да 
се такмиче у различитим спортским дисциплинама. Одржана су такмичења у футсалу, одбојци, 
кошарци, баскету, спортској гимнастици, игри „између 4 ватре“, такмичење осмака у 
гимнастичким полигонима, такмичење у шаху и такмичење (тајно) у изради домаћег задатка „Мој 
омиљени спорт“. Очекивали су нас турнири у стоном тенису и атлетским дисциплинама, које, 
нажалост, нисмо реализовали...

Табела након 10 дисциплина:     

VIII/1       VIII/2      VIII/3    VIII/4
Мали фудбал 10 15 20 5
Одбојка 10 20 15 5
Кошарка 15 10 20 5
Спортска гимнастика 15 10 20 5
Између 4 ватре 15 20 10 5
Шах 5 15 10 20
Гимнастички полигон (дечаци) 10 15 20 5
Гимнастички полигон (девојчице) 20 5 15 10

Баскет (3x3) 10 15 20 5
Тема: Мој омиљени спорт 10 20 5 15
УКУПНО: 120 145 155 80

Актив професора физичког васпитања
Ученици осмог разреда посебну 

пажњу ове школске године посветили су 
игри и решили да се такмиче у различитим 
спортским дисциплинама. Одржана су 
такмичења у футсалу, одбојци, кошарци, 
баскету, спортској гимнастици, игри 
„између 4 ватре“, такмичење осмака у 
гимнастичким полигонима, такмичење 
у шаху и такмичење (тајно) у изради 
домаћег задатка „Мој омиљени спорт“. 
Очекивали су нас турнири у стоном 
тенису и атлетским дисциплинама, које, 
нажалост, нисмо реализовали...
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Занимљива страна

FIVE RIDDELS IN ENGLISH

1.   What has a face and two hands but no arms or legs?
2.   There’s a house. One enters it blind and comes out seeing. 
      What is it?
3.   What instrument can you hear but never see?
4.   What occurs once in a minute, twice in a moment and never 
      in one thousand years?
5.   Which letter of the alphabet has the most water?

Ђачки бисери...

Вељко Петровић је написао приповетку ,,Јабука на грани“. 
,,Међу својима“ је написао Владимир Петровић Дис. 
Сугестија је стилска фигура.
Писмена вежба почиње: Наша породична кућа се налази у долини на брежуљку...
Августин је четврти падеж.
Муса Кесеџија је био мутант са три срца.
,,Најљубавнија песма“ говори о преласку из дечијег детињства у одрасло доба.

Наставник: Шта је адолесценција?
Ученик: То је привикавање на копно.

Наставник: Какав је значај кишне глисте у земљишту?
Ученик: Помаже у наводњавању.

МИНИ ЕКО-КВИЗ

1.   Колико година је потребно да се разгради пластична 
      ПЕТ амбалажа? 
2.   Колико стабала се спасе од сече, ако се рециклира
      једна тона старе хартије? 
3.   Који отпадни материјал се може бесконачно
      рециклирати? 
4.   Да ли је бука облик загађења? 
5.   Који је други назив за планету Земљу?

Занимљиве хемијске чињенице

•   У телу одрасле особе има око 250 g  кухињске соли 
(NaCl).
•   Једино слово које се не појављује у Периодном 
систему елемената је Ј.
•   Удари грома производе озон (О3) чиме се јачa 
озонски омотач.
•   Иако је гасовити кисеоник безбојан, течни и чврсти 
су плаве боје.

•   Људско тело садржи довољно угљеника за производњу око 9000 оловака.
•   Око 20% кисеоника у атмосфери је произвела Амазонска прашума.
•   Када осетите жеђ,  већ сте изгубили 1% воде.

ШКОЛИЗМИ

 Ученици су толерантнији од наставника. Не буне 
се кад наставник закасни на час.
 Они који су бежали од школе, далеко су нам одмакли.
 Ћутање је злато које у школи нема велику вредност.
 Има дана кад не знам шта да радим. Тада мало 
прошетам до школе.
 Имам добар сан. Успешно сам преспавао још једну 
школску годину.
 У школи могу да дођем до тројке само када играм 
кошарку.
(Преузето из књиге Рада Ђерговића ,,Приче мога деде“)

Припремила Лена Величић, 7/1

Решење: 101

ANSWERS: 1) A clock; 2) A school; 3) Your voice;
                      4) The letter ’’M’’; 5) C (sea);

Одговори: 1) 1000 година; 2) 17 стабала; 3) Стакло;
                     4) Да; 5) Плава планета;
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Ми бојимо свет

Софија Бумбаревић, 8/2

Огњен Илић, 6/3

Марта Капларевић, 8/3

Андрија Чалуковић, 6/1

Катарина Капларевић, 4/2

Петар Весић, 6/4

Алекса Величић, 5/3

Јована Ћурчић, 8/3

Ђина Прелић, 4/2

Матеја Тутуновић, 6/4 Сара Ђорђевић, 5/3 Сара Несторовић, 5/2



Прича из мог краја

У давна сунцем обасјана времена
преслицу је имала свака вредна жена.

До дубоко у ноћ из кудеље нити су преле
да би исплеле вунене чарапе шарене, беле.

На шамлицама тада седели су сви,
кожне фотеље нису имали као данас ми.

Док су фруштуковали, за софром договор би пао,
свако је у кући своје обавезе знао.

Сати, док певају и хеклају на прелу, лете,
смок да замезе из млекара доноси највредније дете.

У застругу млад скоруп носи,
после добре цицваре може и да се коси.

Да би спремила ручак, на вериге бакрач бака качи,
целу ће кућу пламен огња да озрачи.

А кад у селу сване зора рана,
на обрамачи са извора, у буцама, доноси се вода ладна.

Стари деда на тоцилу оштри бритву своју.
А после, крај бубњаре, чутуру ће да резбари

и свој мерак тако да оствари.
Накривиће шајкачу и кожух обући,

ма биће најлепши у тој кући.
Буца, наћвар, зобница, сврдло, то су старе ствари,

а наше незнање о њима прецима радост квари.
Зато баку или деку брзо за корене питајте

или из старих књига о томе пажљиво читајте.
А онда се препустите машти на вољу,
оживите прошлост у будућност бољу.

Јер тако се чувају наше старе речи,
а знање о њима сваком срце лечи.

Јована Шарковић, 7/1
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