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Уводник
Нови број школског листа „Савино звоно” доноси приче 

којe су обележилe још једну школску годину реализовану 
у специфичним околностима. Трудили смо се да запазимо 
и документујемо активности, посете и спортске догађаје. 
Наши саговорници, бивши и садашњи ученици, говоре 
о значају образовања и путу који су прошли стремећи ка 
својим циљевима.

Кроз сећања наставника и некадашњег директора 
школе Луке Војиновића враћамо се у године, истовремено 
тешке и веома важне, за нашу школу, ученике и раднике. 
Прича професора Војиновића учи нас да будемо истрајни 
и да с вером у своје снаге ишчекујемо неке лепше и боље 
тренутке.

Поносимо се својим ученицимa, истичемо њихове успехе 
и хумана дела, којима осветљавају име школе великог 
просветитеља. Повод за радост јесте и „Савино звоно”. 
Захваљујући преданом залагању ученика и наставника, 
наш лист обележава десетогодишњицу објављивања. 
Предајемо вам га на читање и промишљање.

Редакција листа
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Наше мало може бити много
Последњи је школски дан за осмаке. Још неколико дана припремне наставе у школи, завршни испит и 

одлазе из ове школе носећи са собом многе успомене. Неки су умели да се изборе и у овом за све тешком 
периоду и да постигну успех којем су тежили. Некима то није пошло за руком, али све њих чекају нови 
изазови, препреке, успони и падови. Живот је пред њима и све оно што живот са собом доноси.

Традиција је да пред крај школске године 
ученици осмог разреда осмишљавају разне 
озбиљне, неозбиљне, духовите или мудре 
поруке које ће бити исписане на мајицама 
различите боје за свако одељење. 

Ове године 8/4 није носило та тради
ционална обележја јер су ученици овог 
одељења самоиницијативно одлучили да 
новац који је сакупљан за мајице дају као 
хуманитарну помоћ за лечење ученице 
наше школе. У томе их је подржала и њи
хова разредна Наташа Пауновић. Каквим 
год успехом завршили своје школова ње, 
они су тиме положили један од најважни
јих испита, испит људскости, нешто нај
вредније што су могли понети из школе. 

Наташа Пауновић, одељењски старешина 8/4 Одељење 8/4

Први број „Савиног звона”, награђен на Сајму школског издаваштва. Уреднице: Марија Ћаловић и 
Наташа Пауновић, професорке српског језика и књижевности.
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Реч директора
Поштовани читаоци,

Ближи нам се крај једне, за све нас тешке школске године.
Због епидемије изазване коронавирусом, претходна година се завршила у неочекиваним околностима. 

Наставници и ученици су били неспремни за услове и изазове које је настава на даљину донела. Ниво 
стеченог знања био је испод очекиваног, осмаци су остали без матурског дружења, четвртаци такође... 

Надали смо се да ће ова школска година почети нормално, као и све претходне. Међутим, није било 
тако. Већ на почетку смо били приморани да организујемо наставу на веома захтеван начин. Одељења 
су подељена у групе – млађи разреди похађали су наставу свакодневно, у школи, док су старији разреди, 
по комбинованом моделу, у школу долазили сваког другог дана, а онлајн наставу пратили од куће. У 
новоформираним одељењима првог и петог разреда ученици су били у најтежој ситуацији. Током године 
нису имали прилику ни да се упознају са свим друговима из одељења, a да и не помињем изазове везане 
за полазак у школу, односно прелазак са разредне на предметну наставу. 

Наставници су почетак ове школске годи
не дочекали спремнији – прошли су кроз 
низ обука за реализацију наставе на даљину. 
Трудили су се током године и често давали 
и више од својих реалних могућности. 
Савесни ученици успевали су да савладају 
градиво, налазили начине, прилагођавали 
се новонасталим околностима и редовно 
учили. Они мање савесни и вредни, у овом 
начину рада нашли су додатна оправдања 
за лоше оцене и нередовно учење. Има једна 
стара пословица која каже: „Ко хоће, нађе 
начин; ко неће, нађе разлог”. Општи утисак је 
да је овакав начин рада свима тешко пао – и 
ученицима, и наставницима, а и родитељима, 
који су често били принуђени да додатно 
помажу и пружају подршку својој деци. 

Поред компликованог наставног процеса, у школи су се одвијале и многе активности на унапређењу 
услова рада. Заменом прозора на ходницима првог спрата матичне школске зграде комплетирана је 
замена столарије у овом делу школе. Женска свлачионица у фискултурној сали је реконструисана, чиме 
је и тај простор постао функционалнији и савременији. Пројектом из екологије у делу дворишта је 
направљен екокутак. Кроз пројекат компаније НИС Заједници заједно опремили смо три информатичка 
кабинета. Захваљујући новој опреми, урадили смо и прерасподелу постојеће, па је свака учионица у 
школи опремљена рачунаром, а већи број има и пројектор за потребе савремене наставе. 

Условљени ситуацијом, многе планиране активности нисмо реализовали. Обележили смо само 
најважније датуме. Међу њима су школска слава и завршна свечаност поводом краја школске године, 
уприличена са жељом да покажемо колико ценимо залагање, учење и посвећеност успешних такмичара 
и вуковаца. Иако многа планирана такмичења нису одржана, наши ученици пласирали су се на осам 
државних такмичења – из технике и технологије, физике, математике, српског језика, биологије и шаха. 
Два ученика су се и са тих такмичења вратила са наградама. Све честитке и велико поштовање за њих. 
Резултати које су постигли мотивишу нас да наставимо путем знања и врлина, путем којим заједно 
корачамо.

Уз жељу да сте здраво, поздрав до наредног броја нашег листа!
Мирослав Мандић, директор школе

Обележавање Савиндана
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Сећања наших наставника

Лука Војиновић је радни век започео у Основној школи ,,7. 
октобар” као наставник техничког образовања, а у пензију је 
отишао из Основне школе ,,Свети Сава” као наставник техничког 
и информатичког образовања. За читаоце ,,Савиног звона” говори 
о свом професионалном путу и искуствима.

Колико дуго сте радили у просвети и можете ли нешто рећи о 
тим временима?

– У школи сам радио 36 година. Сећање на први радни дан новем бра 
1983. године не бледи. Тадашњи директор Коста Миловановић увео ме 
је у наставничку канцеларију и упознао са члановима колектива. Међу 
речима добродошлице зачуо се повик колега Ми рослава Ристовића 
Рила: „Дабогда овде дочекао пензију!” Његово се и остварило – радни 
век провео сам у овој школи. Када размишљам о минулим годинама, 
могу једино да кажем да су школа, односно ученици и колеге (од 
учитеља, преко наставника, стручних сарадника, административних радника, помоћних радника, до 
директора) сви остали дубоко у мојој души. Није било лако, посебно у годинама које су обележиле санкције, 
инфлација, ратови, бомбардовање, штрајкови, реформе... Али све се то заборави када око себе, на улици, у 
разним установама срећем насмејане очи бивших ученика и њихових родитеља. 

Како сте видели себе у улози наставника? 
– Волео сам свој посао, ученике, колеге... Живот сам посветио наставничком позиву радујући се 

сваком напретку наших ђака и школе. Рад са ученицима није увек био једноставан, свака генерација 
била је на неки начин специфична. Ипак, често сам имао на уму речи свог професора, методичара Ђорђа 
Лекића: „Кад би ученик био кадар да одговори на свако питање, чему онда учитељ да га учи?” Срећан сам 
јер сам са својим колегама васпитавао и упућивао на животни пут хиљаде дечака и девојчица.

У периоду од 1991. до 2001. године били сте директор школе. Шта бисте издвојили као свој највећи 
професионални  успех, а шта као највећи изазов?

– Највећим изазовом у професионалном раду, а уједно и успехом, сматрам проширење школског 
простора. Током мог мандата број ђака био је у сталном порасту. Због недостатка простора радило се у 
три смене, па је било веома тешко организовати наставу. У сарадњи са месним заједницама дограђено је 
пет кабинета на другом спрату. Проблема са којима смо се сусретали у тим тешким годинама, нажалост, 
било је много. Сећам се колико смо напора уложили како бисмо обезбедили средства за обележавање 
стогодишњице рада школе у Атеници и Кулиновцима. Школска 1995/1996. проглашена је годином 
јубилеја. Захваљујући огромном залагању чланова колектива, тада је издата прва монографија и након 
десет година објављен је број школског листа „Жубор младости”. Јубилеј смо обележили како доликује 
школи са стогодишњом традицијом.

Школа некад и сад... Какво је Ваше мишљење?
– Било је, чини ми се, све другачије. Помагали смо једни другима, дружили смо се више и искреније. 

Више смо поштовани од ученика и њихових родитеља. Мислим да данашње време карактерише претерано 
истицање дечјих права, а занемаривање обавеза. Чини ми се да и децу, и родитеље, али и наставнике све 
то води погрешним путем. 

Шта Вам највише недостаје након одласка у пензију?
– Прошао сам пут од наставника, преко директора школе, родитеља ученика школе, поново 

наставника и, напослетку, до пензионера. Највећу радост доживео сам као родитељ две ћерке које су 
постигле академска звања и засновале породице, и, наравно, као деда четворо унучади. 

Своје успомене и сећања на дане проведене у Основној школи ,,Свети Сава”, за крај, желео бих да 
искажем стиховима Војислава Илића Млађег:

,,Боже, што нисам поново дете,
Да опет овде постанем ђак...” Припремила Марија Ћаловић, професор
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Резултати такмичења у школској 
2020/2021. години

Општинска такмичења

Математика
III Невена Нешовић 3/1 похвала

Јасна Љујић3/3 похвала
IV Матија Ђоковић 4/3 1. место

Магдалена Комадинић 4/3 1. место
Петар Чаворовић 4/2 3. место
Милена Масал 4/4 похвала
Уна Јовановић 4/2 похвала

V Давид Ћурчић 5/3 похвала
VI Лазар Капларевић 6/1 3. место

Никола Капларевић 6/3 3. место
Андреј Ристић 6/1 похвала

VII Александра Вучетић 7/4 3. место
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 похвала

Физика
VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Милица Вујовић 7/2 1. место

Књижевна олимпијада
VIII Дуња Милијановић 8/1  директан пласман 

на Окружно 
такмичење

Јована Шарковић 8/1 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Јована Јанковић 8/2 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Лена Лукић 8/2 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Данило Димић 8/4 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

  Техника и технологија
V Лена Јованић 5/3 2. место
VI Вукашин Радошевић 6/2 2. место

  Шах 
I Николина Чалуковић 1/3 1. место
II Богдан Глишовић 2/3 3. место
IV Емилија Глишовић 4/4 2. место
VI Милица Димитријевић 6/3 1. место

Арсеније Глишовић 6/4 2. место
  Такмичење у малом фудбалу

ОШ „Свети Сава” 1. место
  Атлетско такмичење „Брзином до звезда”

III Хелена Јелић 3/1 пласман на наредни 
ниво такмичењаИлија Ружић 3/3

Међународни фестивал хумора
VIII Јована Шарковић 8/1 1. место

Дисово пролеће
VIII Јована Шарковић 8/1 2. место

Окружна такмичења

Математика
IV Петар Чаворовић4/2 1. место

Магдалена Комадинић 4/3 2. место
Матија Ђоковић 4/3 3. место

VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Александра Вучетић 7/4 похвала

  Физика
VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Милица Вујовић 7/2 3. место

  Књижевна олимпијада
VIII Лена Лукић 8/2 2. место
Техника и технологија

V Лена Јованић 5/3 3. место
Регионални центар за талемте – научна област 
биологија
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 3. место

  Шах 
I Николина Чалуковић 1/2 1. место

IV Емилија Глишовић 4/4 1. место
VI Милица Димитријевић 6/3 1. место

Арсеније Глишовић 6/4 3. место
Међуокружно такмичење у малом фудбалу

ОШ „Свети Сава” 2. место
Републичка  такмичења

Математика
VI Никола Капларевић 6/3 учешће 

Физика
VI Никола Капларевић 6/3 2. место

Књижевна олимпијада
VIII Лена Лукић 8/2 учешће 
Техника и технологија

V Лена Јованић 5/3 учешће 
Регионални центар за таленте ̶ научна област 
биологија
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 3. место
Шах 

I Николина Чалуковић 1/2 учешће
IV Емилија Глишовић 4/4 учешће
VI Милица Димитријевић 6/3 учешће

Резултати такмичења у школској 
2020/2021. години

Општинска такмичења

Математика
III Невена Нешовић 3/1 похвала

Јасна Љујић3/3 похвала
IV Матија Ђоковић 4/3 1. место

Магдалена Комадинић 4/3 1. место
Петар Чаворовић 4/2 3. место
Милена Масал 4/4 похвала
Уна Јовановић 4/2 похвала

V Давид Ћурчић 5/3 похвала
VI Лазар Капларевић 6/1 3. место

Никола Капларевић 6/3 3. место
Андреј Ристић 6/1 похвала

VII Александра Вучетић 7/4 3. место
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 похвала

Физика
VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Милица Вујовић 7/2 1. место

Књижевна олимпијада
VIII Дуња Милијановић 8/1  директан пласман 

на Окружно 
такмичење

Јована Шарковић 8/1 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Јована Јанковић 8/2 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Лена Лукић 8/2 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

Данило Димић 8/4 директан пласман 
на Окружно 
такмичење

  Техника и технологија
V Лена Јованић 5/3 2. место
VI Вукашин Радошевић 6/2 2. место

  Шах 
I Николина Чалуковић 1/3 1. место
II Богдан Глишовић 2/3 3. место
IV Емилија Глишовић 4/4 2. место
VI Милица Димитријевић 6/3 1. место

Арсеније Глишовић 6/4 2. место
  Такмичење у малом фудбалу

ОШ „Свети Сава” 1. место
  Атлетско такмичење „Брзином до звезда”

III Хелена Јелић 3/1 пласман на наредни 
ниво такмичењаИлија Ружић 3/3

Међународни фестивал хумора
VIII Јована Шарковић 8/1 1. место

Дисово пролеће
VIII Јована Шарковић 8/1 2. место

Окружна такмичења

Математика
IV Петар Чаворовић4/2 1. место

Магдалена Комадинић 4/3 2. место
Матија Ђоковић 4/3 3. место

VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Александра Вучетић 7/4 похвала

  Физика
VI Никола Капларевић 6/3 1. место
VII Милица Вујовић 7/2 3. место

  Књижевна олимпијада
VIII Лена Лукић 8/2 2. место
Техника и технологија

V Лена Јованић 5/3 3. место
Регионални центар за талемте – научна област 
биологија
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 3. место

  Шах 
I Николина Чалуковић 1/2 1. место

IV Емилија Глишовић 4/4 1. место
VI Милица Димитријевић 6/3 1. место

Арсеније Глишовић 6/4 3. место
Међуокружно такмичење у малом фудбалу

ОШ „Свети Сава” 2. место
Републичка  такмичења

Математика
VI Никола Капларевић 6/3 учешће 

Физика
VI Никола Капларевић 6/3 2. место

Књижевна олимпијада
VIII Лена Лукић 8/2 учешће 
Техника и технологија

V Лена Јованић 5/3 учешће 
Регионални центар за таленте ̶ научна област 
биологија
VIII Василије Вук Цимеша 8/3 3. место
Шах 

I Николина Чалуковић 1/2 учешће
IV Емилија Глишовић 4/4 учешће
VI Милица Димитријевић 6/3 учешће
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Лена Јованић – учешће на Републичком такмичењу из технике и технологије

У суботу, 15. маја 2021. године, одржано је Републичко такмичење из технике и технологије у Основној 
школи ,,Чегар” у Нишу. Учествовало је 277 ученика од петог до осмог разреда, од чега три ученице из 
Чачка. На окружном такмичењу сам освојила 3. место и тиме сам се пласирала на Републичко такмичење. 
Разредна и наставница технике и технологије Виолета 
Мајсторовић припремала ме је за такмичење месец дана. Сваки 
дан сам радила тестове и добијала нове уџбенике како бих што 
више научила. Највећа подршка су ми били разредна и породица. 

У Ниш смо кренули дан пре такмичења како бисмо се 
одморили од пута и били спремни да дамо све од себе. Када смо 
дошли у школу, прозивали су нас и распоредили по учионицама. 
Након такмичења, са разредном и осталим ученицама из Чачка, 
слободно време провела сам у шетњи, разгледајући Ниш. 

Пошто су сви тестови били прегледани, резултате смо могли 
да видимо на сајту школе. Од могућих 60 поена освојила сам 45. 
Нисам била баш задовољна резултатом, али ми је драго што сам 
у овој ситуацији дошла до Републичког такмичења. Ово је било 
једно лепо искуство које ћу дуго памтити.

Најуспешнији ученици у школској 2020/2021. године

Награђени ученици са директором школе

Мада ове школске године нису имали прилике да покажу знање из свих наставних области јер многа 
такмичења нису одржана, наши ученици постигли су запажене резултате. Наставничко веће, као и 
претходних година, наградило је оне који су били марљиви, упорни и посвећени раду. Посебно истичемо 
ученике који су се пласирали на државна такмичења. О припремама и утисцима рекли су нам...

Лена Јованић са наставницом 
Виолетом Мајсторовић
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Василије Вук Цимеша – 3. место на Републичком такмичењу из биологије у 
организацији Регионалног центра за таленте

На крају осмог разреда успео сам да постигнем резултат који ме је учинио поносним, а то је 3. место на 
Републичком такмичењу из биологије у организацији Регионалног центра за таленте, након освојеног 3. места 
на регионалном нивоу такмичења. Овај резултат је проистекао из искуства која сам стекао у ИС Петницa где 
сам научио основе oдређених истраживања и писања научних радова. Тема мог рада била је ,,Еволуционо 
решење за сузбијање канцерогених обољења”. Велику заслугу имали су и молекуларни биолог Алексеј Дрино 
(са Универзитета у Бечу) и проф. Сузана Поповић (са Медицинског факултета у Крагујевцу) који су ми 
несебично помагали око истраживања из ове области.

Лена Лукић – учешће на републичком такмичењу Књижевна олимпијада

У недељу, 23. маја 2021. године, одржано је Републичко такмичење из књижевности на Филолошком факултету 
у Београду. Учествовало је сто деведесет четворо ученика из Србије, од чега је било дванаесторо ученика из Чачка. 

Са освојеним 2. местом на Окружном такмичењу, пласирала сам се на Републичко. Наставница српског језика 
и књижевности  Наташа Пауновић активно ме је припремала целе године за овај дан. Сваког дана сам из школе 
доносила по једну нову читанку или збирку из које бих касније радила тестове, читала књижевна дела и учила неке 
нове појмове. Поред наставнице, подршка су ми били моја разредна Јелица Шеварлић, породица, али и другари.

 Након такмичења наставница Наташа и ја смо слободно време провеле шетајући Кнез Михаиловом улицом, 
Калемегданом и поред Дунава. Посетиле смо Вуков и Доситејев гроб испред Саборне цркве. Ипак, најзанимљивија 

ми је била посета Народном музеју. Поред материјалних историјских 
извора из праисторије и средњег века, посебан утисак на мене су 
оставила дела наших великих сликара као што су „Девојка у плавом” Ђуре 
Јакшића, „Сироче на мајчином гробу” Уроша Предића, „Кићење невесте” 
Паје Јовановића и слике Надежде Петровић и Саве Шумановића.

Када је дошао тренутак да се саопште резултати и доделе дипломе 
такмичарима и наставницима, отишле смо у Ректорат Универзитета у 
Београду. Остварила сам 17 поена од могућих 20. Иако нисам заузела неко 
од прва три места, задовољна сам постигнутим резултатом. Сматрам 
да је велики успех то што сам у овој ситуацији стигла до тако високог 
нивоа такмичења и на крају крајева, што је најважније, оправдала своја 
очекивања. Срећна сам јер сам била део овог такмичења, упознала нове 
људе и што ћу крај основне школе памтити по једном лепом  искуству.

Никола Капларевић – 2. место на Републичком такмичењу из физике и учешће на 
Републичком такмичењу из математике

Волим да играм фудбал, тренирам карате и кошарку, идем 
на фолклор. У слободно време решавам задатке из физике и 
математике. На такмичења из математике идем од првог разреда. 
Ове године сам на Општинском такмичењу освојио трећу, а на 
Окружном прву награду и пласирао се на Републичко такмичење. 

Посебно сам се заинтересовао за садржаје из физике, заволео 
сам овај предмет и почео да се припремам за такмичење. Вежбао 
сам редовно, међутим, због епидемиолошке ситуације нисам знао 
ни да ли ће се такмичење одржати. На Општинском и Окружном 
такмичењу освојио сам прва места и пласирао се на Републичко. 
Виши ниво такмичења је за мене био изазов, као и задаци које 
сам радио, али сам у томе уживао. Напоран рад се исплатио. На 
Републичком такмичењу, одржаном у Сокобањи, освојио сам 
другу награду. Задовољан сам постигнутим резултатима, јер ме 
обавезују и подстичу да се и даље такмичим.

Никола Капларевић са наставником 
Гораном Ивковићем

Лена Лукић са наставницом 
Наташом Пауновић
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Миломир Драговић, бивши ученик наше школе, 
програмер, предавач и активиста, за читаоце „С а
ви ног звона” говори о свом школовању, про фе
сионалним изазовима и каријери.

Како бисте младим људима објаснили чиме се Ви 
заправо бавите? Одакле потиче интересовање за 
позив који сте одабрали?

– Бавим се програмирањем и имам своју фирму која 
се бави прављењем веб и мобилних апликација. Моја 
интересовања иду даље од тога, а програмирање ми је 
дало начин да их објединим. Често сам радио два или 
три различита посла истовремено – програмирање, 
предавање у ИТ школама, предузетништво, активизам 
итд. Зато сам одлучио да себи створим такав посао 
на коме могу да радим све што ме занима. Затим сам 
окупио сјајан тим људи са којима радим на реализацији 
различитих пројеката.

– Како волимо нашу културу и наслеђе, креирали 
смо наш најдражи пројекат Тараба Портал. Кроз 
њега причамо приче са људима који су стручни 
у својим занимањима. Такође, имамо магазин и 
речник који се баве општим културним знањем, 
језичким недоумицама и другим. Све ово се налази 
у дигиталном формату како би био доступно онима 
којима је потребно где год се налазили. Занимало 
нас је и како да допринисемо заједници, па смо 
почели редовно да радимо на пројектима као што 
су АнтиКорона Зона и ПотпишиПродиши. Први је 
настао за време короне са циљем да споји људе који 
су били изоловани. ПотпишиПродиши је пројекат на 
коме тренутно радимо, а његов циљ је да пренесемо 
поруку о важности чистог ваздуха. Трудимо се да те 
пројекте остваримо тако што користимо већ постојећа 
знања и производе. Тако је, на пример, наш производ 
за организовање онлајн конференција уз одређене 
модификације био идеалан за платформу АнтиКорона 
Зона.

Разговарајући са професором Миодрагом Радо ва
новићем, Вашим одељењским старешином, чули смо 
само речи хвале – били сте одличан и узоран ученик, 
омиљен у друштву, увек спреман да помогне. Како Ви 
памтите период свог одрастања и школовања?

– Јако интересантан и леп период. Невероватно је 
колико смо се бавили спортом у то време, пре школе, 
на малтене сваком одмору, а и после школе. Поред 
дружења и спорта, обожавао сам такмичења, најпре 
из математике, а затим и из осталих предмета. Увек 
је најлепши период године био баш тај, припреме, 
путовања на такмичења и целокупна атмосфера која 
око тога постоји. Неколико сати чекања да стигну 
резултати и сазнање које место си заузео су нешто 
непоновљиво.

– Хвала професору Радовановићу на лепим речима. 

Он је поред професора математике Мирослава Ман
дића најзаслужнији за успехе које сам направио, а који 
су ми касније отворили многа врата у животу. Никада 
нећу заборавити колико се трудио да ми обезбеди 
услове за припреме пред највећа државна такмичења. 
Десило се пар пута да, због моје опсесије математиком, 
наставим да радим и не приметим да је одмор прошао. 
Онда би ме он увео на следећи час, уз оправдање да 
ме заправо он задржао да му нешто помогнем. Све у 
свему, једна од најважнијих особа у том периоду мог 
живота. Можда је мало претерао истичући да сам био 
омиљен у друштву. Тај спој је јако редак – тешко је да 
будете најбољи и најомиљенији у исто време. Увек сам 
сматрао да треба бити коректан према свима и помоћи 
када је могуће, али не треба жудети да вас сви воле и да 
будете најпопуларнији. Они који умеју да цене праве 
вредности, препознаће их код вас ако их имате. И што 
је још битније, биће ту да вас подрже и помогну.

Средњу школу уписали сте у Београду. Да ли 
је било тешко донети такву одлуку? Зашто је 
Математичка гимназија била Ваш избор?

– Мени је била заправо врло једноставна одлука. 
У том тренутку је ту огромну глад и жељу за учењем 
природних наука једино Математичка гимназија могла 
да задовољи. У њој су били јако добри наставници 
математике, физике, информатике, а испоставило се и 
из свих других предмета. Оно што бих споменуо није 
директно везано за Математичку гимназију. Одлазак 
из познате средине, живот у ученичком дому и 
упознавање стотине вршњака који су као и ви дошли ту 
жељни успеха и доказивања су највећи бенефит. Моји 



OSNOVNA ŠKOLA

� ČAČAK ��SVETI SAVA�

9

SAVINO ZVONO Интервју

вршњаци из других делова земље и региона су имали 
другачије навике, искуства, размишљања, циљеве. 
Дружење са њима и заједничко одрастање су заправо 
највеће образовање које сам добио. Упознајући њих, 
упознавао сам и себе, напредовао сам и растао као 
особа, што је најважнија ствар гледајући године које 
су уследиле.

Када погледате из тренутне перспективе, како 
бисте описали сопствени пут према успеху?

– Далеко од праволинијског, било је ту доста 
успона и падова. Када сам био у вашим годинама, 
мислио сам да постоји само један пут и да је било које 
скретање са њега аутоматски неуспех. Испоставило 
се да то није тако, ствари се мењају, жеље се мењају, 
планови се мењају па самим тим ни критеријум успеха 
није увек исти. Док сам био у школи, желео сам да се 
бавим искључиво науком, и то природним наукама. 
Касније су се моје жеље мењале, интересовале су ме 
друге ствари. Oстао сам доследан једном – сву своју 
енергију усмеравам ка актуелном циљу. Тако сам за 
само неколико година могао да видим да ли је то права 
ствар за мене. Дешавало се да потрошим године на 
нешто да бих на крају схватио да не желим тиме да се 
бавим. И то је у реду. Кроз те, неко би рекао ,,падове”, 
много сам научио и искористио за нешто следеће. То 
ме је и довело до успеха који тренутно имам. Иако се 
овим конкретним послом бавим последњих година, 
ипак се кроз њега прожимају сва стечена искуства.

Шта симболизује за Вас тараба и зашто сте баш 
тако назвали свој бренд?

– Мени тараба симболизује снагу и зрелост да 
будем оно што јесам, да не кријем одакле сам, и 
да све то користим као снагу да бих радио посао 
најквалитетније што могу. Називом свог бренда 
заправо сам креирао једину ИТ фирму чији је назив на 
српском језику. Надам се да ћу временом покренути и 
друге да се окрену сопственој оригиналности уместо 
додворавања другима тако што ће давати ,,кул” страна 
имена и чак мењати своја властита. До сада смо 
успешно сарађивали са страним клијентима и тиме 
показали да њима то апсолутно није препрека, чак 
им је веома интересантно. Квалитет рада је оно што 
је пресудно.

Зашто сте одлучили да, за разлику од многих из ИТ 
сектора који су отишли у иностранство, започнете 
посао и изградите каријеру у Србији?

– Зато што мислим да се успех може постићи и 
овде и да је ИТ сектор једини који нашу државу може 
поставити као конкурентну у нечему и дугорочно 
довести до нормалног живота. Ја сам цео свој живот 
слушао да овде није могуће успети и да је једини 
начин одлазак из Србије. Као што је честа пракса у 
математици, претпоставио сам супротно. Сада сам 
на путу да то или докажем или оповргнем, време ће 

показати. Чињеница је да је овде доста теже, али не 
и немогуће. Задовољство ако се успе одавде, у свом 
окружењу, међу својим људима, далеко је веће него 
што би било да се то уради негде друго.

Ангажовани сте и као предавач у ИТ школи. Шта 
Вас мотивише у раду са младим људима који тек 
треба да се остваре на професионалном плану?

– Мотивише ме позив на кафу када на основу 
наученог полазници добију први посао. Није 
кафа мотивација наравно, већ тај моменат среће и 
захвалности због постигнутог и наученог. Онда се 
кроз причу вратимо на сам почетак и још једном 
проживимо цео тај процес – од потпуног незнања до 
нивоа када је могуће одмах применити и направити 
промену на новим пројектима.

Од каквог су значаја едукативни програми 
попут радионица организованих на платформи 
АнтиКорона Зона у чијој сте реализацији имали 
значајну улогу?

– Када смо због коронавируса били приморани 
да променимо навике и начин живота, размишљао 
сам како могу да помогнем. Једина опција је била да 
волонтирам, али је било већ доста волонтера и знао 
сам да могу да помогнем много више од тога. Врло брзо 
су ствари постале кристално јасне, имамо специфично 
знање и технологије, само је требало осмислити како да 
то искористимо да некоме помогнемо. Тако је настала 
платформа АнтиКорона Зона са циљем да помогне 
људима који су били у изолацији у време пандемије. И 
то тако што ће пружити оно најбитније што је одузето, 
а то је социјализација. Тај циљ је постигнут, што кроз 
различите радионице, што кроз предавања. Још један 
показатељ успешности је што је много људи који су се 
ту упознали наставило да се дружи након короне.

Штa бисте препоручили будућим програмерима 
и свима који проналазе интересовање у новим тех
нологијама?

– Препоручио бих да пробају више различитих 
ствари пре него што се усмере. Дигитални свет је препун 
различитих занимања, није ту само програмирање. 
Постоји и дигитални маркетинг, писање садржаја за 
дигиталне медије, дизајнирање итд. Заједничко свему 
томе је да ниједну од тих области не можете скроз 
научити јер се непрекидно мењају и нове ствари се 
појављују. Због тога је учење непрекидно и никада не 
може стати. Ја себи задајем циљ да сваке недеље поред 
посла учим још 15–20 сати, то је два до три сата дневно 
у просеку. Тако остајем у корак са свим дешавањима 
и унапређујем себе. Послови које ћетe ви радити у 
дигиталном свету сада не постоје, тек ће настати и 
због тога је мој главни савет да научите да учите и да 
вам то постане уживање.

Разговор припремио Василије Вук Цимеша, 8/3
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Уметност речи

,,Кад пригрлим књигу, пригрлила сам наду...”
Јована Шарковић, ученица 8/1, подсећа нас 

на вредности талента, рада и запажања. На 
непрестани процес учења. На радозналост и 
лепоту... Она је део велике породице песника, 
а на нама је да јој омогућимо да се развија и да 
се чује њен глас. Током основне школе више 
пута је похваљена и награђена на различитим 
поетским конкурсима, а ове године је освојила 
другу награду на 58. Дисовом пролећу за прозни 
рад ,,Кад све утихне, књига ме одводи путем 
непознатог”. О Јовани најбоље говоре њен рад и 
њен таленат, сањалачки дух, али и марљивост и 
упорност. Кључно је да томе изађемо у сусрет, јер 
оно што она и слични њој данас стварају, сутра 
чека нас и све будуће генерације!

Марија Ћаловић, професор српског језика

Кад све утихне, књига ме одвoди путем непознатог
На хоризонту се црвена лопта полако спушта и боји руменилом страницу књиге. Срце ми је велико од 

милине док се пред очима нижу речи једна за другом: ,,Што више читаш, више ћеш знати. Што више научиш, 
на више места ћеш отићи.” (Др Сус) Предивног ли призора!

Замислих се над овим речима... На тренутак све стаје, нема жеља, чежњи, далеких погледа у будућност. 
Размишљања се враћају у прошлост. Била сам од оне деце која су сматрала да је читање тишина која нарушава 
бајковитост звука мобилних телефона и компјутера. Међутим, како одрастам, схватам вредност једноставних 
ствари, схватам да смо се изгубили негде кроз време, заборавили шта значи живети. Некада застанемо, 
замислимо се и схватимо сами, а некада нас и живот томе научи. Последњи месеци су по свему необични, 
другачији. Невидљиво зло нам је изобличило рођенданске журке и екскурзије, крсне славе и обичаје. Да се 
не бих изгубила у магли времена које нас притиска, окренула сам се књигама и читању. Једна, друга, пета, 
тринаеста... Разне књиге су се низале, разигране и накићене лепотом и једноставношћу речи. Када почнем 
да читам, као да све стане, све утихне. Заборавим на вирус, на полицијски час, препуне болничке постеље, 
повишену температуру... Чаробне речи се усељавају у најдубље пределе душе, постају моје сећање, моја нада 
и постојање. Ко каже да се из куће не може путовати? Захваљујући Емилији, јунакињи из књиге ,,Сто сати 
мрака”, упознала сам Њујорк. Сваки део тога града ме је очарао, а да га нисам ни посетила. Јунакиња ме је 
натерала да се запитам да ли бих била довољно храбра да побегнем у свет, негде далеко где не бих имала са 
ким да склопим руке, преплетем прсте, приљубим дланове. Таман што сам ,,допутовала” из Њујорка, чудесна 
Дарија ме учи да само упорношћу можемо постићи оно што желимо. Она је песникиња, несигурна у своје 
стихове и риме, несигурна у своје речи. Са њом сам стрепела, надала се, желела, покушавала да пронађем 
смисао живота у читању и стварању. Свака следећа књига ме је водила путем непознатог. Толико непознатог 
да сам читајући ,,Позив” једва чекала да упознам Стефанове родитеље. Са Јеном сам плакала, патила. Желела 
сам да се догоди неко чудо и да јој мајка остане жива. Са сваком прочитаном страницом сам осећала њену бол. 
Верујем да је ово лето баш ,,Лето када сам научила да летим”. Кад сам научила да је највеће богатство имати 
некога крај себе, да му слушаш откуцаје срца, да дишеш ваздух који он дише, да треба пустити глас, запевати, 
насмејати се свима који ти пркосе! Да треба живети изистински, искрено , неусиљено! Запослити машту! 
Латити се књиге! Волети вољене! Загрлити ближње, чувати пријатеље, ценити их као ваздух! Књига је у овим 
тешким данима постала мој тихи и поуздани пријатељ. Мој савезник у борби против страхова. Одводила ме је 
путем непознатог. Тамо где у стварном животу не знам да ли ћу икада стићи...

Схватила сам... Кад пригрлим књигу, пригрлила сам наду, оградила сам себе срећом, оградила сам себе љу
бављу...                                                                                                                                                         Јована Шарковић 8/1

Друга награда на 58. Дисовом пролећу

 Јована Шарковић са наставницом Маријом Ћаловић
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SAVINO ZVONO Уметност речи

„Толико је било у животу ствари којих смо се бојали. 
А није требало. Требало је живети.”

Иво Андрић (1892–1975)

Поводом 60годишњице од примања Нобелове награде
Постоје они људи које нису заборавиле ни прошле, ни садашње, а памтиће их и будуће генерације. Међу 

њима је и један од највећих српских писаца Иво Андрић који нам је оставио, као трајно наслеђе, речи доброте, 
племенитости, толеранције, љубави, патње, мудрости и истрајности.

Пре 60 година Иво Андрић примио је награду пред седамсто званица и шведском краљевском породицом у 
дворани Концертне палате Шведске академије.

 „Андрић носи у себи много нежности за људе, али не узмиче пред страхотама, нити пред насиљем, које у 
његовим очима потврђује стварност зла. Он је писац који је мајстор једног сасвим личног, оригиналног круга 
мотива. Он отвара једну досад непознату страницу светске хронике и обраћа нам се из дубине напаћене народне 
душе Јужних Словена”, рекао је том приликом члан Шведске академије Андерс Естерлинг.

Поводом доделе Нобелове награде Андрић је говорио чувену беседу „О причи и причању”. Говорио је и о својој 
домовини као малој земљи међу световима, о њеној бурној и тешкој прошлости, њеним великим жртвама и, 
упркос томе, настојањима да на плану књижевности и културе надомести све оно што јој је историја ускратила 
дајући тиме свој прилог светској баштини.

Писао је песме у прози, путописе, есеје, при
поветке, романе, а љубитељи књижевности га 
често помињу и по записима сабраним у књизи 
„Знакови поред пута”. 

Поводом овог важног јубилеја сетимо се 
Андрићевих мудрих мисли и записа његове душе:

„Ми  и не знамо колике снаге и какве све 
могућности крије у себи свако живо створење. И 
не слутимо шта све умемо. Будемо и прођемо, а 
не сазнамо шта смо све могли бити и учинити.” 
(Аска и вук)

* * *
„Човека убијају често и мржњом. У једном 

ширем или ужем кругу људи мржња се гаји, 
одржава, шири, јача и усредсређује толико и 
дотле док се не створе средства и не пронађу руке 
које ће ствар окончати и убиство извршити. Али човека је могућно убити и – неразумевањем. Дугим, упорним, 
доследним одсуством разумевања. Средство је сигурно као и мржња, само дејствује нешто спорије, али су зато 
муке теже и страшније. Човекжртва не падне од једног ударца, него пресвисне. И још, поврх свега, често у очима 
неупућених изгледа као да добрим делом и сам сноси кривицу за своју судбину.” (Знакови поред пута)

* * *
„Марку Марковићу, са другарском поруком: 1) све су Дрине овог света криве; 2) никад се оне неће моћи 

свеколике ни потпуно исправити; 3) никад не смемо престати да их исправљамо.”  (Знакови поред пута)

* * *
„Да би се некуд стигло и нешто постигло, потребно је у нас много. Као и свуда у свету, можда и више. Пре свега 

треба проћи, по дубокој тами, кроз блатњаво село и чопор невезаних паса у њему. Па после тога, ако шта остане 
од тебе, сачекати јутро, појавити се тамо негде међу људима, испаваним, орним за борбу и разговор и бити такав 
какви су и они и, по могућности, јачи и бољи од њих.” (Знакови поред пута)

Иво Андрић је умро 13. марта 1975. године у Београду и сахрањен је у Алеји великана. У радној свесци на столу 
остале су записане његове последње речи: „Помисао на смрт изазива, већ сама по себи, код човека страх. А код 
књижевника и сваког „јавног радника” долази уз то још и одвратност од глупих и неискрених некролога који нас 
чекају.”

Припремила: Наташа Пауновић, професор српског језика и књижевности
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Понос наше школе

Ученик генерације Василије Вук Цимеша

Какав је осећај бити ученик генерације?
– Осећај је изразито тешко описати јер се у 

мислима комешају неизмерна срећа и сећања на 
рад и труд уложен у периоду читавог школовања. 
Јасно је да се тај труд исплатио, али од свега је 
ипак најдрагоценије време које је утрошено и у 
коме се огледа комплетан ангажман неопходан за 
један овако велики успех.

Прошле године боравио си у Петници. Када си 
први пут чуо за ову научну институцију?

– За Петницу сам сазнао још као веома мали и 
имао сам жељу да једног дана одем тамо како бих 
прикупио сва знања о којима сам тада само могао 
да сањам. Наравно, сам појам Истраживачка 
станица Петница (скраћено ИСП) је тада за мене 

био потпуно апстрактан и деловао је као нешто 
крајње недостижно. То се променило пред крај 
седмог разреда када сам се пријавио за програм 
Летње научне школе.

Од кога си сазнао за програм Летње научне 
школе? Реци нешто о том програму за читаоце 
нашег листа.

– За програм Летње научне школе сазнао сам 
сасвим случајно читајући о истраживањима на 
пољу биохемије и тада сам одлучио да се пријавим. 
Летња научна школа је вишедисциплинарни 
програм који уводи посебно заинтересоване 
ученике у основне методе науке и истраживачког 

рада. Током програма ЛНШ ученици могу да 
се непосредно ангажују у разним областима 
(математика, биологија, физика, астрономија, 
геологија, примењена физика и електроника, 
хемија, географија, археологија, рачунарство, 
психологија). Циљ овог семинара није да се 
науче чињенице, вежбају задаци или проверава 
знање, већ да се полазници упознају са 
методологијом и принципима којим се воде 
истраживања, да се подстакне критички начин 
размишљања и развијање истраживачког духа. 
Како би полазници, који при учешћу на семинару 
званично постају тзв. петничари, остварили што 
боље искуство у ИСП, Петница окупља велики 
број сарадника и предавача.

Којом облашћу си се бавио током боравка у 
Петници?

– С обзиром на то да је семинар ЛНШ мулти
дисциплинарни програм, није могуће издвојити 
једну област. Моје главно интересовање је био
логија, при чему сам се највише интересовао за 
области молекуларне биологије и онкологије. Али 
без обзира на интересовање, тема рада који је мој 
тим тим требало да обради је била из геологије 
(,,Фосили, фосилизација и седиментација”). Било 
је интересантно јер је тему било лако повезати 
са палеонтологијом и хемијом, тако да је било 
доста простора за дискусију са професорима и 
сарадницима (при чему смо имали и теренски 
рад на налазишту фосила). Мој индивидулани 
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рад био је из астрономије (,,Шта би било када би 
Земља имала два природна сателита?”).

Које успомене и каква искуства носиш из 
Петнице? 

– Од свих досадашњих животних догађаја 
Петница је једно од најзначајнијих искустава и 
она ме је снабдела успоменама на које ћу се увек 
радо освртати и присећати их се. Првенствено, 
све слободно време сам проводио у петничкој 
библиотеци у којој је највећи изазов био одабрати 
књигу коју ћу прву читати. Након предавања 
имао сам прилику да разговарам и дискутујем са 
професорима и предавачима о најразличитијим 
областима и пољима науке. Ту су били и сарадници 
који би ме одлично упутили у литературу која 
ми је помагала да свакодневно проширујем 
претходна знања.

– Поред напорног рада који би се протезао до 
касних вечерњих сати, многе успомене су настале 
захваљујући дружењу са другим полазницима 
семинара. Без обзира што смо сви имали по
прилично различита интересовања из дана у дан 
смо постајали све блискији (због чега смо и данас у 
контакту). Можда је, ипак, најзначајније искуство 
била израда и излагање истраживачких радова 
(како групних, тако и индивидуалних) пред свим 
полазницима (било нас је 48), сарадницима и 
координаторима.

Ко су твоји узори?
– Дефинисати лик нечијег узора је изразито 

тешко, али за мене је узор свака особа која је 
својим тешком радом и трудом изградила бољу 
будућност. Када овако дефинишемо једног савр
шеног узора, на памет ми падају примери из раз
л и читих области и грана наука који су сами себи 
изградили пут према успеху у нади да ће управо тај 
њихов допринос свету изградити бољу будућност 
за надолазеће генерације. Прва асоцијација су ми: 
Никола Тесла, Милутин Миланковић, Михајло 
Пупин, Њутн и Фарадеј... Па Кири, Флеминг и 
Дарвин, затим и Ајнштајн, Фејнман и Хокинг. Сви 
ови људи су животе посветили трагању за нечим 
што се речима не може објаснити, али је створило 
наду и веру у постојање нове ере у којој је људски 
живот подигнут на потпуно нови ниво.

Како замишљаш своју будућност?
– Замислити идеалну будућност изразито је 

тешко, с обзиром на то да је та будућност много 
непредвидљивија од оне равне линије идеалног 

житота коју сви замишљамо. За мене је идеална 
будућност саткана од успона који воде човека ка 
његовом крајњем циљу. Након завршене средње 
школе желим да постанем факултетски образован, 
након чега би магистратура и докторска 
дисертација биле логичан избор. Потом бих волео 
да наставим рад на одређеном институту или 
универзитету, да упоредо радим и у Србији, али  
и у иностранству. Бавио бих се истраживањима 
и писањем научних радова, при чему бих био 
изузетно задовољан ако би се један од њих 
касније показао као значајан или потенцијално 
револуционаран на пољу микробиологије, којом 
бих волео да се бавим у даљем животу.

Успех који те је учинио поносним...
– Када бих морао да издвојим одређене успехе 

који су ме учинили истински поносним, без 
обзира на страх да не постанем превише хвалисав, 
издвојио бих награду за најмлађег читаоца коју 
сам примио са четири године.

Касније, након што сам кренуо у школу, 
уследили су многобројни успеси на школским, 
општинским и регионалним такмичењима из 
различитих предмета, што ми је дало велики 
подстицај да наставим са радом. Сав овај рад се 
исплатио када сам 2020. године имао шансу да 
учествујем у програму ЛНШ у Петници.

А сада, на крају осмог разреда, успео сам да 
постигнем резултат који ме је учинио најпонос нијим, 
а то је освојено 3. место на Републичком такмичењу 
из биологије у Регионалном центру за таленте, које је 
уследило након 3. места на Регионалном такмичењу. 
Овај резултат је проистекао из искуства која сам 
стекао у Петници, где сам научио основе писања 
научних радова, а, такође, тамо сам упознао многе 
значајне људе који су ми касније дали смернице при 
писању научног рада на тему ,,Еволуционо решење 
за сузбијање канцерогених обољења”.

Твој мото гласи...
– За мене је срећан живот онај који се завршава 

тренутком када човек сумира читаво своје 
непредвидиво путовање, које називамо животом, 
и схвати да су сва одрицања и напоран рад били 
вредни тог великог успеха који је човек постигао. 
А овај успех је проистекао из потраге за нечим 
неизрецивим за чиме су моји узори трагали читав 
живот и чему су посветили све време које су 
имали на овој планети.

Разговор припремила Дуња Милијановић, 8/1
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Од свега што вреди, знање је највредније: зато што га нико не може 
украсти, зато што га нико не може купити, зато што је неуништиво. 

(Хитопадеша)

Носиоци Дипломе „Вук Караџић”

Данило Димић

Коста Јованић

Дуња Милијановић

Василије Вук Цимеша

Јована Шарковић
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SAVINO ZVONO

Матуранти школске 2020/2021. године

На путу до своје дуге
љубите, волите једни друге!
Негујте увек вредности праве
радосног срца и ведре главе!

Марија Ћаловић, професор

8/1

8/3

8/2

8/4



Ученици другог разреда у акцији
С природом на ТИ

Идеја
У овој школској години за наше ученике било је и часова, и 

учења и оцењивања. Оно што им је недостајало то је да буду сви 
заједно и да скупа уживају у игри на отвореном, у дружењу и 
ваннаставним активностима. Идеја учитеља другог разреда зато је 
и била организација пикника који би обрадовао наше малишане.

Припреме
Наишли смо на подршку директора школе. Пространо и 

зеленилом богато двориште некадашњег издвојеног одељења ОШ 
„Свети Сава” у селу Горња Атеница покошено је и очишћено како би 
било безбедно за боравак деце. Направили смо плакат обавештења 
и добили сагласност родитеља. Актив учитеља другог разреда и 
учитељице из продуженог боравка лако су поделили задужења. 

Временска прогноза је обећавала...
Уторак, 25. мај 2021.
Сунчано јутро, качкетићи на главама, осмеси на лицима и 

раздрагана дечја граја пред полазак. Колона од преко сто ученика 
другог разреда упутила се са својим учитељима ка Горњој Атеници. 
Промовисали смо здраве стилове живота тако што смо пешачили 
нешто више од 3 км у једном правцу. Зеленило, поља пшенице, 
сеоски радови, бистра речица и птице само су део онога што смо 
током пута видели.

А на одредишту, прави пикник. Дружење и одмор на трави, игра 
и радост... Слободне групне игре и организоване, такмичарске 
– љуљање, клацкање, фудбал, одбојка, трка у џаковима, „сађење 
кромпира”, кретање са обручевимa... Као баланс овим енергичнијим 
активностима, ученици су цртали омиљени део природе. Од тих 
радова мањег формата настао је групни разредни колаж. 

Примером смо показали како бар мало можемо узвратити 
природи за све што нам дарује. Новогодишњу јелку (са бусеном), 
која је после празничног украшавања дома чекала своје ново одредиште, посадили смо у школском 
дворишту. То је била још једна прилика на овом излету да обновимо градиво предмета свет око нас, о 
разноврсности природе.

Посетили смо и оближњу Ћирковића воденицу. Пре поласка, као прави еколози, све смо очистили 
и оставили двориште некадашње школе да мирује до следеће дечје посете. Уз песму и шалу, задовољна 

колона је прешла нова 3 км у повратку до матичне школе.
Утисци
Ученици су уживали, провели су квалитетно време 

у природи, били физички врло активни, дружили се... 
Обновили су стечена и усвојили нека нова знања. Вратили 
су се задовољни, уморни, румених образа. Вредело је 
уложити труд и унети радост у школске дане. Верујемо да 
смо их подстакли да на активан начин проводе слободно 
време. Циљеви су остварени, а учесници задовољни. 
Општи утисак – одлична акција!

Актив учитеља другог разреда
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С природом на ТИ
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Излет ученика четвртог разреда
За крај школске године ученици четвртог разреда 

коначно су били заједно на излету. Обишли су 
Меморијални комплекс на брду Љубићу, где се налази 
споменик Танаску Рајићу и црква посвећена Светом 
кнезу Лазару. 

Подсетили смо 
се славне историје – 
гово рили смо о дога
ђа јима за које су ве
за ни велики јунаци 
Лазар Хребељановић 
и Танаско Рајић. 
Над метали смо се у 
спортским такмиче
њима, уживали у 
лепом времену и 
забележили дивно дружење фотографијом у чијој се 
даљини назире наш град. Осмеси, дечја граја и радост јер 
смо сви поново на окупу остају најдрагоценији утисци 
са још једног незаборавног дружења. 

Светлана Гостиљац, професор разредне наставе

У старој воденици
Ученици одељења 1/1 и 1/3 из продуженог боравка 

са својом учитељицом прошетали су до старе воденице, 
која се налази недалеко од школе.

Воденичар је ђацима говорио о воденици, начину на 
који ради, показивао им је старе предмете које се налазе 
у њој – преслица, вретено, дрвена карлица, натега, млин 
за пржење кафе, фењер, креденац...

Овом приликом посетили смо и фирму „Текер”. 
Ученицима је била занимљива прича како се од 
природних материјала, глине и кварцног песка, добијају 
готови производи. 

У непосредном 
окружењу истражи
вали смо биљни 
свет, дрвеће, траве 
и играли се са 
једном несташном 
куцом. Уживајући у 
прелепом амбијенту, 
дружењу и природи 
били смо поносни 
што смо део акције ,,Са природом на ТИ”.

Милисавка Бабовић, професор разредне наставе

Излет у Горњој Атеници – 
ликовни радови

Теодора Аничић 2/2

Милан Дивовић 2/4

Магдалена Дачевић 2/2

Катарина Трифуновић 2/4
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Продужени боравак

Обележили смо:
Дан јабуке – 20. октобар

Сазнали смо:
   •  Јабука припада породици ружа;
   •  Пореклом је из средње Азије;
   •  За њихово ширење на запад најзаслужнији су 
стари Римљани;
   •  Краљеви и владари некад су обожавали јабуке;
   •  Јабуке штите од рака;
   •  Свакодневним конзумирањем јабука можете 
продужити живот;
   •  Јабука спречава болести срца;
   •  Стабло јабуке може живети чак 100 година.

Дечју недељу  
   •  Организовали смо радионицу ,,Јесења изложба”.
   •  Сликали смо мотиве јесени.
   •  Израђивали смо биљаке и животиње од јесењег 
лишћа,  а потом смо у школском дворишту цртали 
кредама у боји.
   •  Радове смо изложили у учионици и холу школе.

Васкрсну недељу 
   •  У сусрет најрадоснијем празнику израђивали 
смо различите украсе.
   •  Говорили смо о симболици васкршњих јаја.
   •  Машту и креативност показали смо правећи 
корпице и јаја од стиропора и картона.
   •  Учионицу смо украсили нашим малим 
рукотворинама.

Актив учитеља у продуженом боравку

Слободно време
у продуженом боравку

Деца су маштовита и креативна. Ове особине су важне за 
решавање школских задатака, као и за свакодневни живот. 
Креативни људи лакше и брже решавају проблеме. Управо те 
способности чине живот веселијим, шаренијим и потпунијим. 
Ми, учитељи, помажемо деци да одрастањем не изгубе 
маштовитост. За ово нам је потребно слободно време, време за 
игру и истраживање. Због тога у продуженом боравку посебну 
пажњу посвећујемо радионицама у којима су деци доступне боје, 
четкице, маказе и остале ситнице којима се играју и стварају.

Маштовитост и спретне руке наших ученика су учинили да 
део школског хола добије пролећни изглед.

Васкрсна радионица

Пролеће у нашем холу

Јесења изложба
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SAVINO ZVONO Екострана

Зимска екоучионица
Прошле школске године, у оквиру пројекта „Велики 

лов на биљке”, освојили смо новчану награду као једна од 
десет најуспешнијих екошкола на теритирији Србије. 
Овај пројекат и награде додељује НВО „Амбасадори 
одрживог развоја из Београда” и морамо истаћи да смо 
изузетно поносни на вишегодишњу успешну сарадњу. 

Када смо по други пут освојили награду, јавила нам 
се идеја да направимо мали кабинет за ученике млађих 
разреда и спонтано, искрено помало и неочекивано, 
успели смо да током протеклих зимских месеци 
направимо Зимску екоучионицу. Иако ученици 
млађих разреда не обрађују појам екологије, у овој 
учионици смо успели да направимо одељак за биљке, одељак за рециклажу, одељак екобиблиотека 
и одељак за животиње. Простор користе и ченици 6. разреда за реализацију слободних активности у 
оквиру предмета чувари природе.

Сада са поносом можемо рећи да имамо учионицу у којој се могу изводити сви облици рада у оквиру 
ваннаставних активности, имамо простор, вољу и потребну опрему. Следећу зиму чекамо спремни и 
отворени за реализацију нових идеја и нових пројеката. 

Обележили смо 20. мај – Светски дан пчела
Да ли сте знали....
• да кад не би пчеле постојале, једине намирнице које би човек користио у исхрани су кромпир, 

пиринач и кукуруз?
• да пчеле у просеку живе 45 дана?
• да се главна пчела зове матица, а да су остале пчеле радилице?
• да свака пчела матица око себе има и пар пчела, трутова?
• да пчеле живе у кошницама?
• да пчеле немају чуло слуха, али зато имају изузетно изражено чуло мириса?
• да би човечанство изумрло четири године након нестанка пчела?
• да пчеле могу опстати и у граду? Довољно је у дворишту посадити неку лековиту биљку, на 

пример жалфију или лаванду.
• да пчеле нападају само ако су у опасности, тј. ако се узнемире?
• да пчеле можемо срести и у нашем школском дворишту?
Више о пчелама можете сазнати ако посетите сајт wwfadria.org  и погледате пилотепизоду „Пчеле и 

климатске промене”.

ЕКОФЕСТ 2021.
Ове школске године смо учествовали и на Екофесту. Са 

ученицима и наставницима обележили смо 5. јун – Светски 
дан заштите животне средине. Тема овогодишњег феста била 
је „Утицај пандемије COVID19 на животну средину”. Ученице 
петог разреда Сара Вранић и Нина Николић су биле вредне па су 
о тој теми снимиле и кратак филм.

Припремила Александра Стругар,
координатор еко-пројеката
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Библиотечки кутак

„Читајмо гласно”
Наша школа се први пут прикључила акцији Друштва 

библиотекара Србије „Читајмо гласно”, покренутој поводом 
обележавања Националног дана књиге. У реализацији акције 
су учествовали ученици првог и другог разреда који похађају 
продужени боравак. Са ученицима смо разговарали о значају 
читања и вредности књиге, које треба неговати и поред великих 
технолошких достигнућа. Читале су се приче о животињама, 
одломци из бајки, драмски текстови „Маза” и „Нећу увек да 
будем први”. Повезивали смо описане ситуације из прича са 
свакодневним животом и забележили поруке.

Овим малим чином дата је подршка писаној речи, култури 
читања и читалачкој писмености.

ЗорицаЂокић, библиотекар

Из дневника читања Магдалене Комадинић 4/3
Назив дела: „Аги и Ема”
Аутор дела : Игор Коларов 
По кратком роману  „Аги и Ема” снимљен је истоимени филм у 
коме се појављује и писац Игор Коларов. 
ЛИКОВИ:
Аги: усамљен, повучен, тужан, жељан пажње, маштовит...
Ема: луцкаста, добра, пажљива, брижна, ведра, радознала, 
креативна...
Мама и тата: безосећајни, незаинтересовани, заокупљени послом, 
немају стрпљења  за сина, неодговорни...
Тема: Нежна прича о правом пријатељству.
Омиљени цитат:
„Једина уметност у животу је да се научи да је живот диван и 
бескрајан, и да никакви бројеви не могу да га смење.”
Утисци: Роман ми се свидео јер се у њему говори о правом, нежном 
пријатељству.

Месец књиге у школској библиотеци
Октобар је месец посвећен писаној речи − КЊИЗИ. Школска 

библиотека је тим поводом угостила ученике  првог разреда који 
похађају продужени боравак.  Ученици су имали могућност да 
се упознају са простором библиотеке, њеним радом и начином 
позајмљивања књига. Радознали и весели прваци су постављали 
питања, прелиставали сликовнице, али и пажљиво слушали 
причу коју им је библиотекар прочитао. Као сећање на ову 
посету, али и на почетак новог дружења, ученици су нацртали 
оно што је на њих оставило највећи утисак. Радови ученика 
красе зидове наше библиотеке. 

Зорица Ђокић, библиотекар
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Добро размисли, свете

Свако може да буде здрав
и има право да се лечи;
некада су потребни лекови, 
а некад само лепе речи.

Свет је препун болесне деце
и свако од њих за помоћ моли;
сви они имају право 
да их неко пази и воли.

На свету је много оних који пате
и којима се бол у души скрио,
нека ни они не губе наду
за топли загрљај и осмех мио.

И док скачеш, трчиш,
кад желиш нови корак прећи,
размисли мало ко би још тада
уживао са тобом у срећи.

Загрли дрво, помилуј га,
речи му наде тихо кажи;
кад с новим даном буде ваздух чистило,
нечији ће бол да ублажи.

Ања Косорић 7/1

Јесен је крива
Учитељ: „Зашто касниш?!”
Марко: „Па... кренуо сам у школу и наишао на један жут лист који 

је лежао на трави. Жути лист ми је показао зреле жуте крушке. Уберем 
једну, па кренем даље. Иза једног угла угледам прелепо дрво пуно црвеног 
лишћа и зрелих румених јабука. Узмем две јабуке, и таман када сам се 
спремао да поједем једну, чујем да неко иза мене говори. Окренем се и 
угледам фино грожђе, које ми се обратило: „Дођи, убери нас, поједи нас. 
Хајде!” Ја наравно пристанем. Недалеко одатле седнем на клупу да се 
засладим воћкама заборављајући на школу. После неког времена сетим 
се да касним, па брже боље кренух ка школи... и тако сам закаснио.”

Учитељ: „За измишљање да лишће и плодови могу да причају и за 
кашњење добијаш 1. А за то што си нам рекао које боје и плодови су 
заступљени у јесен, добијаш 5.” Ива Радовановић 4/2

Јесен

Добро јутро, народе, ево јесен стиже!
Дува ветар јак, суво лишће диже.
Птичице се сакриле од ледене кише,
А пас испод клупице своју коску лиже.

И јесењи плодови сазрели су већ,
А деца се њима сладе уз топлу пећ.
Ту су слатке јабуке, а и слатко грожђе,
Сви смо једва чекали да нам јесен дође. 

Веселин Тадић 4/2

Даница Павловић 7/1

Никола Јовановић 1/3

Опростила сам
Било је то једне летње вечери. Последњи сунчеви зраци поздравили 

су природу, а уместо њих почео је сумрак.
Враћала сам се од сестре и журила кући. Небо је постајало све 

тамније, а ветар све јачи. У даљини је севало, спремала се киша. 
Улица којом сам пролазила била је мрачна, пролазника није било. У 
мислима су се смењивале слике мојих родитеља и осветљених кућа. 
Одједном, испред себе сам угледала неку сенку. Личила је на огромно 
страшило које се померало с једног на други крај улице. Срце ми је 
јако залупало, застала сам. Погледом сам тражила пролазнике, али 
никога није било. Нисам знала куда да кренем. Назад нисам могла, 
а за напред нисам имала довољно храбрости. Пут ме је водио до те 
страшне ствари, али ја тамо нисам смела. Небом су муње севале, дувао 
је јак ветар. Знала сам да морам да пожурим кући пре кише. Скупила 
сам оно мало храбрости колико ми је остало и кренула даље. Ишла 
сам лагано, прибијајући се уз ограду једног дворишта. У тренутку 
муња је осветлила небо и испред мене се створила моја другарица из 
комшилука. Стајала је и смејала се моме страху. Била сам љута, а она 
је рекла да је хтела само да се нашали. Опростила сам јој ову неслану 
шалу, јер је обећала да се тако више неће шалити.

Тада је мој страх прошао и заједно смо кренуле кући. Киша је убрзо 
почела да пада, а ја сам утрчала у кућу.

Милица Вујовић 7/2
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Нашој разредној...

За нама су четири прелепе године. Ови редови садрже успомене 
једне незаборавне генерације, генерације шашавих дечака и 
скромних девојчица. Једног дана, после много година, прочитајте 
ове речи и сетите се да су наше луде године остале негде далеко, 
далеко...

Присетите се тада свега... Ваших девојчица које су увек биле у 
сенци несташних дечака покушавајући до последњег дана да буду уз 
њих, да их штите и када треба, и када то не заслужују. Девојчица које 
су у заносу своје младости покушавале да остваре све своје снове 
и циљеве. Присетите се тада Петра и Чакија који су Вам задавали 
безброј проблема и брига, али су увек били ведри и насмејани, и 
увек су умели да Вам измаме осмех на лице, без обзира колико сте у 
том тренутку љути на њих. Па нечујне, а вредне и одговорне Тијане 
којој се и очи смеју док говори. Плавооке Марије која и није много 
волела књигу и науку, али никада није правила проблеме. Сетите 
се наше песникиње Јоце којој је ама баш све било смешно и која 
нас је увесељавала четири године као да је плаћена за ту улогу. Тихе 
и насмејане Меги која је највише волела добар залогај. Присетите 
се Ваших фудбалера: Реље, Кикија и Божа, будућег доктора Марка, 
уметника Богдана који је ове четири године провео у неком свом 
свету и размишљањима, кувара Ђола, пилота Лакија, столара Косте 
коме је једином школа била место за одмор, јер је у току наставе на 
даљину доста радио у очевој радионици. Сетите се насмејаних и 
лепо васпитаних Марковића, одмерене, лепушкасте Лене, добре и 
племените Сузане, одговорне Тање, нечујне Александре која се увек 
трудила да се домогне последње клупе, Теодоре којој се повремено 
било досадно у школи, тихог Илије који школу није много волео, 
али је зато ван школе био прави мајстор. Верујем да не можете 
заборавити враголастог Њемца Милоша и његове шале. На крају ћу 
поменути Мићевића, јер нам је он ,,оплеменио“ (по Вашој процени) 
одељење у седмом разреду и Дуњу, која се трудила да испуни сва 
Ваша очекивања.

Сетите се свих нас, наших несташлука, наших радости, наших 
екскурзија, хуманитарних представа и акција у којима смо увек 
учествовали. Сетите се да смо били одељење које је сакупило 
највише књига за школску библиотеку, сетите се како смо бодрили 
једни друге у тешким тренуцима, како смо обраћали пажњу на 
потребе људи око нас... Сетите се наших шала, наших насмејаних и 
веселих лица, младалачких сјајних очију.

Никада, али баш никада немојте заборавити колико смо Вас 
волели, иако смо Вам често задавали проблеме. Сада нам је жао 
због тога! Остварили сте велики утицај на нас, оставили сте нам 
хуманост у наслеђе, научили нас пријатељству. Ако понеки зарез 
или тачку заборавимо, неко граматичко правило занемаримо, 
знамо да ћете нам опростити, јер сте нам заувек у наше мале душе 
уписали оне непролазне вредности. Научили сте нас шта за живот 
значе марљивост, искреност, труд и рад. Научили сте нас оно 
најважније: да ми све то носимо у себи! Зато ћемо Вас вечно волети 
и поштовати! Хвала Вам за све!

Дуња Милијановић 8/1

Рецепт за срећу

Рецепт за срећу тражим ја.
Да л' неко савршен рецепт зна
да направим дивне љубавне колаче,
или пуне наде слатке погаче?
Ал' рецепт за њих не постоји,
свако сам своју срећу кроји.
Може да дода разне зачине
и да комбинује емоције на многе начине.
Може да стави 500 г смеха, 
па све да пече у три плеха.
Срећа се по рецепту не спрема, 
нека те на то нико не тера, 
није ти потребна скупа опрема,
за њу не постоји строга мера.
Од тебе зависи како ћеш је припремити
и да ли ћеш је са неким поделити.
За срећу је довољно двоје,
да им се срца у љубави споје.
Ил' нека велика породица,
да им озарена блистају лица.
Ал' ако већ правиш нешто, 
уради то спретно и вешто: 
не заборави да у све додаш мало наде, 
али ту не стављај боли и јаде.
Обавезни састојак умешај, доброту,
додај што више фине шале,
јер оне неће рецепт да покваре.
Себични немојте бити,
рецепт за срећу пожељно је делити.
А ти по својој мери тајни састојак изабери.

Јована Шарковић 8/1

Хелена Илић 2/1
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Песма за крај школске године

Нисмо више тако мали
да о нама брине учитељица.
Ми смо сада унапређени
од четвртака
– у ђака петака.

Коме ћемо сада причати тајне
или тренутке бајне?

Од септембра,
кад се вратимо у школску клупу,
упознаћемо другара нову групу.

Једва чекамо да упознамо нова лица,
иако ће нам недостајати учитељица.
             

Даница Зарић 4/2

Песма о продуженом боравку

У продуженом боравку се учи свашта,
ту се разигра дечја машта.
Боравак је наш пун различитих фора,
али сваки дан учити се мора.
Боравак, па њега воли дете свако,
у њему се задаци решавају лако.
Научили смо слова бајна,
сад пишемо све, није тајна.
Волимо да цртамо и бојимо,
научили смо ове године и да бројимо.
Ту се дружимо сваки дан,
боравак је као сан.
Лепе речи користимо често,
њима је у боравку баш право место.
Ту се играмо и то волимо јако…
Кад идемо кући, тужан је свако.

Учитељица Александра
и њени ученици

Чудесно биће из моје маште

Кад сам усамљен и када ми је досадно, одлазим далеко, у свет маште. 
Једне вечери размишљао сам како би било лепо да идемо у школу. 

Утонуо сам у сан. Пришао ми је дечак чије су руке биле од паприке, 
ноге од лука, труп од главице купуса, а глава од лубенице. Био је јак 
и снажан. Позвао ме је да пођем са њим у школу. Брзо сам се обукао, 
умио и пошао. Успут ми је рекао да се зове Здравко и да ће он да нас 
чува од вируса. Мојој срећи није било краја! Другари су ме чекали у 
школи. Поздравили смо се и загрлили. Нико од нас није носио маску. 
Играли смо фудбал, одељење је било на окупу. Било је прелепо.

На часу биологије посматрали смо Здравкове прсте под 
микроскопом. Седели смо по двоје у клупи, учионица је била пуна 
ђака. Коронавирус је покушао да уништи другарство и све што је лепо 
у школи. Није успео. Више нам није могао ништа, осећали смо да смо 
сигурни.

Чуло се школско звоно, а за њим и мамин глас. Отворио сам очи. 
Замолио сам маму да још пет минута останем са другарима и Здравком, 
али сви су нестали. Тужан сам устао и укључио рачунар. Размишљао 
сам о свом сну. Било ми је драго што сам упознао Здравка и бар 
накратко уживао са другарима у школи.

Страхиња Лазић 5/3

Волим лето

Овај предиван златан дан
светао је као сан.

Већ сам на путу кроз село,
од сунца сваки цвет је весео.

Све баш злати се сад,
из села одушевљено у град.

Ма к'о кроз сан идем кроз свет
и задивљено гледам лептирова лет.
                                              
Окрећем педале и
идем даље.

Злата Новаковић 3/2
Друга награда на литерарном 

конкурсу „Лепо је волети”

Николина Авић 2/2

Павле Тодосијевић 4/3
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Koliko jezika znaš, toliko vrediš

Hello!

My name is Petar! I am eleven years old and I am in the fifth grade. My friends Iva and Jana live near my 
house, so we go to school together every day. On our way to school we talk about school, make jokes and 
laugh.But the school is not as it used to be. The pandemic with the coronavirus makes it different.

There are twentyseven students in my class, but because of this virus I meet only students from group 
A. I don’t even know all the students from group B. I am a little tired of the way we go to school and I hope 
that we will  normally go to school soon. I hope that I will meet the rest of my class in September,and that 
we will have good time together. I can't wait to be with the whole class in the classroom.

Petar Drašković, 5/1

Music makes the world go round

Everything started when I was six, a little girl  
standing on the balcony and singing some opera. 
Yeah, I was like I knew how to sing and speak Italian. 
Years passed, second grade and the time to go to mu
sic school came. Nothing ot this would happen with
out my grandfather and his condition. He said that he 
would drive me to music school but the instrument I 
chose had to be the violin. I accepted because I want
ed to do music, but my original wish was solo sing
ing. From the first year of music school I started going 
to violin competitions, later to competitions in mu
sic theory, solfeggio and chamber music too. When 
someone asks me if it is hard, I really don't know what 
to say. And deep down you actually know it’s very 
hard, but  you also know it’s going to be even harder 
the next day. I love music!

 
This awful situation with the corona virus has only 

made my work and organization more difficult. Some 
days I spend twelve hours or more in schools.On the 
other hand I’m a very sociable person and I always 
have time for myself. I love everything that the aver
age teenage girl loves  plants, art, fashion, movies and 

series, sports… Music helps me to understand school subjects better. I have made up my mind that the vio
lin is going to be my major interest and that I should focus on it. In early 2021, I got a master violin that costs 
as much as the three iPhones 12. My dad does everything he can to educate my sister (who is in college) and 
me. He works in a company and at the same time  he is also engaged in agriculture. Other family members, 
including me, help him. My grandfather keeps his promise, he drives me to music school. 

I will continue my education in music high school. My main subject will be the violin, but I will also en
roll solo singing. If I didn’t sing as a child, I wouldn't discover this wonderful instrument.It’s true that music 
makes you a complete person!

Milica Lišančić, 7/1

Ognjen Ilić, 7/3



Schooling during the COVID 19 pandemic

School is a place where we spend a lot of time since we were seven. Every September, after the school break, 
we are excited to see our friends again. I am now in  the 7th Grade and I was very excited for school to start 
again a year ago.

Why? Because I finished 6th Grade learning from home, without contact with school, teachers and friends. 
Sadly a pandemic named COVID 19 caught the whole world and we were all stopped from meeting our 
friends and having fun. Everyone was scared, a lot of people got sick. Everybody needed to adjust to the style 
of living.

In the beginning I quite liked the online classes, but after a while it started to be boring. I like school, I 
like writing and learning new things, but as we were approaching the end of 6th Grade I started to lose all my 
energy for it. I needed more time to understand and learn new things. I missed the funny and creative stories 
teachers used to tell us. I even missed the scolding we used to get from teachers. That’s why I was hoping that 
in the 7th Grade everything would be back to normal and that we would have a new start.

In September we were told that we still couldn’t go to school like before. I was disappointed and sad. We 
had to wear masks, we were separated in two groups A and B. One day we would go to school, the other we 
wouldn’t. It was confusing. Teachers were giving their best to help us learn and get amazing grades. But for me 
personally I still miss the old way of learning. I had to worry for a lot of things: Did I send the homework on 
time, did I even send it, how many mistakes did I make?…It was very, very frustrating.

Our generation spends a lot of time on phones, tablets, and computers playing games, being on social me
dia, but school that way wasn’t very pleas
ing. The sound of notifications started to 
scare me. I immediately thought that I 
made a mistake , that I wrote something 
that wasn’t correct.

Sincerely I hope that the new school 
year will be better for everyone.I hope 
that we will learn together with our teach
ers new things and I hope we will laugh 
together. I hope that we will go on school 
trips again,that we will go for walks, that 
we will have school challenges, projects 
and sports.The 8th Grade is a next step 
that is ahead of me and I hope I will be 
able to make new happy memories with 
my friends that will stay in my mind for 
a long time.

Danica Pavlović, 7/1
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SCHOOL LIFE:

Most irritating moments – Morning alarm.
Most difficult task – To find socks.
Most dreadful journey – Way to  class.
Most lovely time – Meeting friends.
Most tragic moments – Suprise test in  1st period.
Most wonderful news – Teacher is absent!

RIDDLES:

− What falls but never breaks? What breaks but 
never falls? 
− What goes up but never comes down? 
− What can fill a room but takes up no space?

ANSWERS: 1) Night and Day; 2) Age; 3) Light.

Sara Nestorović, 6/2
Rad nagrađen na 37. Dečjem majskom salonu
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Спорт

Спорт у школе
Савез за школски спорт Србије 2012. године је покренуо пројекат „Спорт у школе”. Основни циљ 

програма је да се у систем школског спорта и физичког вежбања укључи што већи број деце узраста 
од 6 до 11 година, која би под надзором професора физичког и здравственог васпитања, учествовала у 
развојном програму. 

У нашој школи реализација пројекта почела је у овој школској години. Укључено је 54 ученика, који 
су подељени у две групе, млађу и старију. Полазници програма, под стручним надзором професора 
физичког и здравственог васпитања, кроз игру и широку лепезу различитих спортских активности уче и 

усавршавају основне облике кретања као и основне 
елементе бројних спорских грана. Полазници 
програма под стручним надзором професора 
физичког и здравственог васпитања, кроз игру и 
широку лепезу различитих спортских активности 
уче и усавршавају основне облике кретања као 
и основне елементе бројних спортских грана. 
Садржаји рада су  у потпуности прилагођени 
узрасту деце, уз употребу спортских реквизита 
прилагођених школским салама. На тај начин деца 
постају потенцијална база за бројне спортове јер 
доживљавају прво и правовремено усмеравање ка 
спорту.

 Програм ствара услове за ефикасно образовање 
физичких особина (брзина, координација, флексибилност, окретност, агилност, равнотежа, прецизност), 
утиче на опште здравље и помаже контроли телесне тежине. Васпитава и унапређује моторичка искуства 
и здраве стилове понашања. Кроз континуиране персоналне односе развија вештине комуникације, 
унапређује међуљудске односе, развија вештине руковођења и сарадње, ствара трајна пријатељства.

Слободан Николић, професор физичког и здравственог васпитања

Такмичење у малом фудбалу за ученике основних школа
На општинском такмичењу у малом фудбалу екипа наше школе освојила је прво место. Такмичење 

је одржано на спортским теренима СЦ „Младост”. Турнир је обележила спортска, коректна атмосфера. 
Учествовало је 10 екипа из основних школа. У финалној утакмици екипа наше школе је била боља од екипе 
ОШ „Вук Караџић” и тиме извојевала пласман на међуокружно такмичење. Утакмицу су обележили 
напетост и  атрактивни потези играча обе екипе. 
Уз гласно навијање других ученика, утакмица је 
добила изглед праве спортске представе. До самог 
краја резултат је био неизвестан, али је екипа 
наше школе показала одлучност и смиреност 
у кључним деловима утакмице и решила је 
резултатом 2:1.  

Међуокружно такмичење је одржано 7 дана 
касније на истим теренима, али смо, нажалост, 
изгубили у финалној утакмици против ОШ 
„Милинко Кушић” из Ивањице. Утакмица је 
била веома узбудљива. У регуларном току је 
резултат био 1:1, али је у пенал серији ипак била 
боља противничка екипа.
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Припремила Јана Батаковић 7/3

Ђачки бисери

•  Комедију ,,Власт”  написала је Весна Змијанац.
•  Ознака азота је А.
•  Језик свакодневне комуникације остварује се као 
богослужбени и књижевни.
•  Мусолије је написао комедију ,,Грађанин племић”.
•  Врста риме је запетљана.
•  Река која протиче кроз Чачак је Амазон.
•  За прецизно мерње запремине користи се пируета. 
(Пипета)
•  Наставник: – Како се на енглеском каже недеља?
Ученик: – Seven days.
•  Наставник: – Шта је камерна музика?
Ученик: – Музика која се снима камером.
•  Наставник: – Шта се може облагати тефлоном? 
Асоцијација је на палачинке.
Ученик: – Са кремом.
•  Наставник: – Која врста речи је у служби именског 
дела? 
Ученик: – Глагол.
•  Наставник: – Коју стилску фигуру уочавамо у 
примеру? 
Ученик: – Хибернацију. (Хиперболу)

Загонетке – хемијски елементи

1. Мене Тоза чита наопако.
2. Када из мог имена избаците памет, постајем мале брзине.
3. Позови слово Р телефоном и избаци слово А.
4. Ја сам роб у огледалу.
5. Моја прва половина је супротност од ДА, друга од НЕ.

Мућни главом...

1. Чувао пастир стадо оваца на ливади. Наиђе други пастир и поздрави га: ,,Здраво, пастиру, који 
чуваш 100 оваца!“ На то му први пастир одговори: ,,Грешиш, пријатељу! Немам 100 оваца. Да их је још 
оволико, још пола од оволико, још четвртина од оволико, и ја, било би нас 100.”
Питање: Колико пастир има оваца?
2. Лете два јата голубова. Једно јато каже другом: ,,Дајте нам једног голуба па ће нас бити дупло више 
него вас.” На то друго јато одговори: ,,Не. Дајте ви нама једног голуба па ће нас бити подједнако.”
Питање: Колико голубова има у једном, а колико у другом јату?
3. На столу се налази 6 чаша, поређаних у низу: 3 чаше напуњене водом, па 3 празне. Да ли можете, 
померањем само једне чаше, да добијете низ у којем ће чаше бити наизменично поређане: пуна, па 
празна, пуна, па празна, пуна, па празна?

Нова друштвена игра за два играча 
(POP IT)

    Правила: 
•  Игром папиркаменмаказе одређује се ко 
први игра.
•  Први играч буши онолико балончића 
колико жели, али само у једном реду; други 
играч наставља игру по истом правилу. 
•  Игра се завршава када остане само један 
непробушени балончић. 
•  Играч који тада треба да начини потез, 
губи игру!

Решења: Загонетке – хемијски елементи: 1) азот; 2) сумпор; 3) хлор; 4) бор; 5) неон.
Мућни главом: 36 оваца (36+36+18+9+1); 2. 7 и 5; 3. Воду из друге чаше преспете у другу
празну чашу, потом чашу вратите на своје место.  Број дужи на слици: 30.   Дељење фигуре:

РЕШЕЊА: 1. 36 оваца (36+36+18+9+1); 2. 7 и 5; 3. Воду из друге чаше преспете у другу празну чашу, 
потом чашу вратите на своје место.
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„Свуд на свету очи виде оно чега је душа пуна.”  Иво Андрић
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