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Реч диРектОРке
Ево нас на крају још једне, тринаесте школске године. Поносни смо 
што и ове године странице исписујемо успесима и лепим догађајима. 
Читајући Медак Ђак имаћете прилику да упознате наше ђаке, део 
њихових маштања, проблема, жеља… Уживаћете у њиховим сјајним 
резултатима које су постигли вредно радећи са својим наставницима. 
Свака њихова исписана реч, нацртана слика и осмех даје лепоту овом 
часопису, чини га богатијим и постаје део историје наше школе.
Поздрављамо се са још једном генерацијом осмака. Испратићемо их 
са надом да ће се једног дана прелиставајући часопис сетити своје 
основне школе, неких лекција, наставника, првих љубави… Сигурни 
смо да ће успешно наставити школовање и да ће својом вољом и 
упорним радом постићи оно што желе.

       И на крају, док чекaмо неке нове клинце, волела бих да и следеће 
године имамо овако добре резултатеи прегршт лепих догађаја o којима 
ћемо писати и заједно са вама уживати! И, како рече Душко Радовић:

„Желим Вам да Вас не боли оно што Вас је болело, а да Вас воли оно 
што Вас није волело.“  

Сви кажу да смо нека чудна генерација клинаца, сад 
већ одраслих, да нас ништа не занима осим мобилних 
телефона и остале технике. Од првих слова и бројева, 
стигли смо до брзог куцања по тастатури. Тако ми 
стичемо данас пријатељства - преко интернета и 
друштвених мрежа. То је наш начин комуницирања и 
повезивања, наше јединствено обележје, које има свака 
генерација. Али, наравно, то није наше главно обележје.

Све је почело тог првог септембра 2007. године када смо 
се сви окупили у сали за физичко и чекали да упознамо 
своје одељење. Спремни за нови изазов, ново знање и 
наравно, ново друштво. Ником није било свеједно бити 
један у стотину и покушати да се уклопиш. То није лак 

пут, али на крају смо сви стигли до циља, без обзира којом 
стазом кренули. Успони и падови, свађе и помирења, све 
смо то прошли и учили на својим грешкама. Има нас 
разних, сви смо тако различити по својим схватањима, 
по свом стилу, али опет, сви смо тако исти. Иста она мала 
гомила уплашене деце која су кренула на осмогодишњу 
вожњу и коначно стигла до последње станице. Али то 
није крај, само преседање за даље.

Ова генерација ће тек показати своје квалитете. Биће ту 
доктора, хирурга, инжењера, спортиста... Пријатељства 
су склопљена, љубави рођене и успомене забележене. 
У мобилним телефонима, на друштвеним мрежама и у 
нашим срцима.

Ваша директорка
Сузана Спасојевић

Моја генерација

Сара ђурђевић и 
Марта Богдановић VIII3
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Кроз физику спознајемо свет око себе, а тиме и 
себе. Искуства Тесле, Ајнштајна, Њутна, Бора 
и осталих славних физичара пружају нам читав 
спектар нових могућности за посматрање микро 
и макросвета. На темељима физике почивају 
многе техничке дисциплине, стога можемо 
закључити да је она једна од најзначајнијих 
наука и да је веома битнода млади нараштаји 
наставе да је проучавају.
Наша школа је 18. и 19. априла ове године 
била домаћин XXXVII Државног такмичења 

из физике за ученике основних школа.На 
такмичењу је учествовало преко 500 ученика 
из целе Србије и са Косова и Метохије, што 
представља  рекордан број позваних на овом 
нивоу такмичења. Организацију такмичења 
је помогла Скупштина општине Вождовац и 
Друштво физичара Србије, а као спонзори су 
се одазвале издавачке куће Круг и Klett, које су 
спремиле награде и поклоне за наше такмичаре. 
Уз свесрдну помоћ колектива и руководства 
школе, овогодишње такмичење ће дуго остати 

ПРАЗНик ФиЗике У НАШОЈ ШкОЛи



 5  

у памћењу свих учесника, како ученика 
тако и колега. Свечана додела награда 
одржана је у Дому Народне скупштине.
Ученици наше школе из године у 
годину постижу сјајне резултате из овог 
предмета, што сведочи преко тридесет 
републичких награда у последњих 10 
година. Наставница Слађана Николић 
читаву деценију, из генерације у 
генерацију, спрема ученике за такмичење 
и сваке године се враћају насмејани 
и награђени. Ове године су наши 
прошлогодишњи републички такмичари, 
сада осмаци, остварили врло запажене 
резултате: Марија Крстић је освојила 
трећу награду, а Алекса Јовановић другу 
награду, која му је донела учешће на 
Српској физичкој Олимпијади (СФО). 
На такмичењу су учествовали и ученици 
шестог разреда Вукота Ђокић и Растко 
Ђорђевић, као и Алекса Милосављевић, 
ученик седмог разреда, сви са изузетним 
резултатима са Окружног такмичења. 
Организација овог такмичења је била 
велика част  за нашу школу. Били смо 
добри домаћини, што потврђују утисци 
наших гостију, најбољих физичара 
међу основцима у земљи и њихових 
наставника.  

Барбара Фанфани и Урош ракић VIII6
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Коначно смо дочекали крај 
фебруара и одлазак у диван Беч.
Одмах у аутобусу, по изласку са 
паркинга, осетила се позитивна 
енергија, која се задржала све до 
повратка. Дуг пут смо прекратили 
ведрим духом, песмом и смехом. 
Наставници који су ишли са нама 
били су видно расположени и 
задовољни. Када смо стигли у 
Беч, посетили смо музеј, а затим 
отишли на ручак. Наравно, нама 
деци је било најзанимљивије у 
хотелу. Одмах по додели соба 
почело је излажење и улажење и 
чини ми се да смо најмање времена 
проводили у својој соби. Ишли смо 
у тржни центар, који је био одмах 
поред хотела. На дан такмичења 
били смо обучени у ношње и имали 
смо неколико проба. Наш наступ је 
одушевио публику, која је дошла из 
читаве Европе.Чак ни увече,после 
напорног дана и целодневне пробе, 
није нам недостајала енергија и 
сви смо били срећни.На путу ка 
Београду већина нас је спавала. Кад 
смо стигли на школски паркинг, 
видела су се само наша задовољна 
лица.Ово је било једно лепо 
дружење, које бих радо поновила,а 
верујем да је ово мишљење 
и свих осталих који су ишли. 

ана Милосављевић  VII3

ПУт У Беч  
НА МеђУНАРОдНи ФеСтиВАЛ ХОРОВА
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Наш хор, састављен од 33 ученика, учествовао јена 
међународном фестивалу хорова у Бечу, одржаном 
од 27. фебруара до 1. марта ове године, у категорији 
,,Традиционалне музике“. Програм су припремили 
Дубравка Лонцовић и Борис Коцијан, професори 
музичке културе. Направљен је изузетан репертоар 
песама уз игре из целе Србије, а уз инструменталну 
пратњу ученика школе.

У Беч смо стигли око 9 часова преподне. Искористили 
смо лепо и сунчано време да обиђемо знаменитости 
града у самом  историјском центру Беча, као и 
фасцинантни Природњачки музеј.

Фестивал је одржан 28. фебруара. Наступило је око 
900 учесника из 30-ак земаља. Наступ је био изузетно 
поздрављен и оцењен високим оценама и добрим 
критикама. 

У недељу 1.марта отишли смо да посетимо Владику 
Андреја у новом храму, који је недавно добијен на 
поклон од аустријског кардинала Шенборна и града 
Беча. Након литургије на којој смо певали уз причест, 
отишли смо у Храм Васкрсења Христова, где нас је 
дочекао отац Драго Вујић. Ево и њиховог извештаја за 
аустријске медије:

„У недељу, 1. марта, у просторијама храма Васкрсења 

Христовог у другом бечком округу, деца из 
Просвјетине школе сусрела су се са вршњацима из 
београдске школе „Милан Ђ. Милићевић“.

Деца из Београда су спонтано организовала мини 
концерт у цркви и прелепо отпевала неколико старих 
српских песама (Црвен цвете, Расти, расти мој 
зелени боре, и друге) што су присутни одушевљено 
поздравили. Деца из Просвјетине школе српског језика 
приказала су своје знање кроз рецитације, а онда су и 
гости и домаћини заједнички запевали и заиграли.

Гости из Београда донели су на поклон књиге  за ђаке 
из Беча, а на поклонима се бираним речима захвалила 
чланица УО Просвјете Светлана Матић, која се и 
највише потрудила да се овај леп сусрет оствари. 
Она је изразила наду да ће се овакве акције чешће 
дешавати и истакла да деца могу много научити једна 
од других, а од њих могу учити и старији.“

Све у свему, ово је било једно незаборавно путовање 
за нас, ученике. Сигурно ћемо га веома дуго памтити.
Из Беча смо понели предивне успомене и сећање на 
прелепо дружење. Надам се да ће оваквих путовања 
бити јоши да ћемо опет имати прилику да видимо  
знаменитости ван Србије. Веома смо захвални нашим 
наставницима који су одвојили своје слободно време 
и посветили га нама.

иЗВеШтАЈ СА ПУтА НА 
МеђУНАРОдНи  ФеСтиВАЛ  ХОРОВА У БечУ

душица Милетић VIII1
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дУШица МиЛеТиЋ VIII1
Душица је једна од најбољих ученика у својој генерацији 
и кандидат за ђака генерације из VIII1. Она је одличан 
ученик и добар друг, омиљена је и у одељењу и у 
школи, талентована и свестрана, а њен осмех свима 
доноси радост и расположење. Душица воли да чита, 
на такмичењу „Читалачка значка“ остварује успехе од 
четвртог разреда. Уметнички таленат остварује кроз разне 
конкурсе из ликовне културе, члан је школског хора и етно 
групе „Срма“. Велики успех је остварила на такмичењу из 
историје у осмом разреду, где се пласирала на републичко 
такмичење. Волимо је и велико нам је задовољство што се 
дружила са нама осам година.

јоВана БјеЛаноВиЋ VIII2
Ученик који се истиче својим трудом, радом и пре свега успехом 

је Јована, понос нашег одељења. Иако је јако тиха и мирна, 
красе је ведрина и раздраганост. Из дана у дан се труди да 

пренесе позитивну енергију на све нас и измами нам осмех на 
лицу. У сваком тренунтку знамо да се можемо ослонити на њу. 

Учествовала је на разним такмичењима, а највише успеха је 
постигла на географији. Вредно учи и сваку оцену је заслужено 

добила. Протеклих година је била упорна да постигне свој 
циљ и то се исплатило. Дуги низ година је тренирала фолклор. 

У слободно време ужива у читању и писању најразличитијих 
песама. Сигурни смо да је она прави пример ученице у основној 

школи која је  заслужила Вукову диплому.

Марија крСТиЋ VIII3
Лако је писати о неком ко је увек и у свему најбољи. Таква је Марија 
Крстић. Најбољи ђак, највише освојених медаља на такмичењима, 
увек и у свему нај. А каква је као другарица? Најбоља. Увек спремна 
да помогне, да објасни физику, математику, хемију. На сва наша 
питања пред писмене и контролне онастрпљиво одговара. Објашњава 
изнова и изнова. Веома је забавна и свестрана. Са њом можемо да 
разговарамо о било чему и она ће се увек уклопити у друштво и 
показати интересовање. Веома је успешна одбојкашица. Наставници 
је воле, чак су неки изразили жељу да је усвоје. Велика је част бити 
друг са таквом особом. Она има најбоље особине једног ђака, особе 
и друга, које треба да буду пример за остале. Њена амбиција је да 
постане хирург. Знајући је,  сигурни смо да ће успети у томе.

НАЈБОЉи МАтУРАНти 
ГеНеРАЦиЈе 2015

СА ЗАДОВОљСТВОМ ВАМ ПРЕДСТАВљАМО НАЈБОљЕ УЧЕНИКЕ У ОВОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ. 
ПРЕДЛОЖИЛИ СУ ИХ ЊИХОВИ ДРУГАРИ, СА КОЈИМА СУ ПРОВЕЛИ ОСАМ ГОДИНА ДЕЛЕћИ 
ЛЕПЕ ТРЕНУТКЕ, АЛИ И ОНЕ КОЈЕ СУ ЖЕЛЕЛИ ДА ШТО ПРЕ ЗАБОРАВЕ. СВАКО ОДЕљЕЊЕ ЈЕ 

ПРЕДЛОЖИЛО СВОГ КАНДИДАТА. ОДЕљЕЊСКО ВЕћЕ ћЕ ГЛАСАЊЕМ ИЗАБРАТИ ЈЕДНОГ, ОНОГ 
КОЈИ ћЕ ИМАТИ ЧАСТ ДА БУДЕ ПРОГЛАШЕН ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ. 
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аЛекСа јоВаноВиЋ VIII3
Алекса Јовановић је један од најталентованијих 

и најуспешнијих ученика у својој генерацији. То 
показују резултати са такмичења из математике (и ове 

године је члан екипе наше школе на Архимедесовом 
математичком турниру), хемије (пласирао се на државно 
такмичење), биологије, географије, а ове године посебно 

из физике. Друга награда на државном такмичењу 
донела му је учешће на Српској физичкој олимпијади). 

Омиљен је у друштву, увек насмејан и духовит. Тренира 
кошарку, испитује „непознато“ на Discovery- ју и има 

слободног времена. 

МиЛица ПредојеВиЋ VIII5
Одељење VIII5 за ученика генерације кандидовало је  Милицу Предојевић 

због њених бројни успеха на такмичењима. У  7. и 8. разреду је освајила 
награде на такмичењима из српског језика, биологије, математике, немачког 

језика и на Читалачкој значки. Улагала  је много рада и труда да би добила 
Вукову диплому, у чему је и успела. Милица је одувек била позната 
у школи, пре свега, као добра другарица. Увек је била ту за све своје 

пријатеље, што би се рекло „и у добру и у злу“. Поред школе, успешна је и 
у фолклору. Рано је почела да тренира и до сада је са фолклором посетила 

већини део Европе. Осим фолклора, Мица уме лепо да пише (учила је 
калиграфију), има добар слух за музику и воли да се слика. Очекивало би се 
од представника за ђака генерације да је „штреберчина“ или нешто слично, 
али наша Милица то свакако није. Она излази напоље са друштвом. Одувек 
је била коректна према свима, сви из одељења о њој имају само речи хвале. 

Мина караЏиЋ VIII4
Мину Караџић је одељење са поносом изабрали за кандидата 
на избору за ђака генерације. Још од првог разреда, Мина се 
истицала. Ретко се дешавало да заборави да уради домаћи 
задатак или да се не припреми за контролни. Некоме боље иду 
природне, некоме друштвене науке, а њој је све подједнако добро 
ишло. Мина се редовно такмичила из математике, биологије 
и немачког језика, где је изборила пласман на републички 
ниво такмичења. Она је не само примеран ученик, већ и добар 
пријатељ. Увек је ту да помогне у невољи. Ставља туђе потребе 
испред својих. Ми, ученици одељења VIII4, веома смо поносни на 
своју другарицу и желимо јој пуно успеха у даљем школовању.

аЛекСандар МарјаноВиЋ VIII6
Александар Марјановић, наш друг из 
одељења, изабран је за представника 
VIII6 у избору за ђака генерације. 
Александар је сталожена, добра и мирна 
особа, која напорно и вредно ради. 
Учествовао је на бројним такмичењима, 
а највећи успех је постигао на 
такмичењу из техничког. Са друговима 
из одељења има веома коректан и 
пријатељски однос. У слободно време 
тренира фудбал и чита књиге.
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Потенцијални вуковци генерација 2015
С ПОНОСОМ ВАМ ПРЕДСТАВљАМО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ НОСИОЦЕ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ

ђорђе Вујичић VIII1 анђела глуховић VIII1

Ћирковић јана VIII1

Марта Богдановић VIII3

Марко дошлић VIII4

Теодора радека VIII4

катарина Смиљковић VIII5

душица Милетић VIII1

јована Бјелановић VIII2

алекса јовановић VIII3

Страхиња ергарац VIII4

Филип ристић VIII4

Милена Стоиловић VIII5

Лазар Петровић VIII1

Бојана ђокић VIII2

Филип Љубић VIII3

александра јованов VIII4

катарина Симић VIII4

јована јанаћковић VIII5

јулијана Прокић VIII1

Тијана ђорђевић VIII2

Марија крстић VIII3

Мина караџић VIII4

николина Спасић VIII4

емилија Банковић VIII6

Феђа козаичевски VIII2

алекса Петровић VIII4

јелена рајић VIII1

Сава Ступаревић VIII3

Милица Предојевић VIII5
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Титулу спортисткиње генерације  ове године понела 
је ања Пејановић, увек спремна на све спортске 
изазове. Ања је показала да је  подједнако добра и у 
индивидуалним и у екипним спортовима. Учестовала 
је у свим спортским активностима школе постижући 
одличне резултате. У свакој спортској игри имала 
је улогу једног од кључних играча (у фудбалу као 
голман, у рукомету подједнако одличан бек и голман, 

у кошарци центар и бек, у одбојци смечер). Највећи 
успех постигла је на овогодишњем такмичењу у 
атлетици где је освојила 3. место на међурегионалном 
такмичењу у дисциплини  бацање кугле. У овој 
дисциплини се први пут такмичила у 6. разреду на 
Нестле атлетском митингу и ту је освојила 1. место. 
Слободно време проводи играјући одбојку и кошарку.

СПОРтиСти ГеНеРАЦиЈе

ања кнежевић VIII6 александар Марјановић VIII6Петар ковачевић VIII6 Сара Пантовић VIII6 Урош ракић VIII6

Барбара Фанфани VIII6 Матија Ћулафић VIII6

  Марија Крстић VIII3

У мушкој конкуренцији својим талентом и 
истрајношћу издвојио се алекса ничовски, 
спортиста генерације, који је остварио прве 
значајне резултате у рукомету још у 4. разреду. 
Већ тада је заједно са ученицима 5. и 6. разреда 
освојио 4. место на градском такмичењу. Следеће 
године успеси су се наставили, када је у истој 
екипи освојио 1. место на општинском и 1. место 
на градском такмичењу. У 6. разреду напредовао је 
још више и изборио се за место у екипи  седмог 
и  осмог разред. Иако најмлађи, дао је велики 
допринос у освајању 1. места на општинском, 
2. места на градском, 1. места на међуокружном 
и 3. на републичком такмичењу. Поред свега 
овога, био је члан атлетске екипе школе. Наредне 
године, као већ искусни члан екипе 7. и 8. разреда, 
помогао је у освајању 1. места на општинском, 
градском и међуокружном такмичењу, и 4. места 
на републичком. У 8. разреду као капитен екипе 
имао је пресудну улогу у освајању 1. места на 
општинском и градском такмичењу, као и  3. места 
на међуокружном. Ове године је такође био члан 
атлетске екипе. Без обзира на све спортске успехе, 
одржао је одличан успех током свих  разреда 
основне школе и остао добар друг. Због свега 
овога, заслужио је титулу овогодишњег спортског 
ђака генерације.

Јована Бјелановић VIII2
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куда после основне?
 КАО И СВАКЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, НАЈВЕћА ДИЛЕМА ОСМАКА ЈЕСТЕ КОЈУ 
ШКОЛУ УПИСАТИ. СПРОВЕЛИ СМО АНКЕТУ КАКО БИСМО САЗНАЛИ ШТА НАШИ 
ВРШЊАЦИ ЖЕЛЕ, КОЈЕ ИХ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИНТЕРЕСУЈУ И ДА НЕОДЛУЧНИМА 

ПОМОГНЕМО У ВРЛО ВАЖНОЈ ОДЛУЦИ.

Лука Богдановић 
VIII4

Одлучио сам се за 
Угоститељско-туристичку 
школу  јер сам одувек 
волео да се бавим 
куварством. Сматрам да 
ће ми ова школа помоћи 
да пронађем што бољи 
посао и себи обезбедим 
сигурну будућност. 

Милица Предојевић   
VIII5

Након основне 
школе уписујем XIII 
београдску гимназију 
јер је једна од бољих, 
тежих и престижнијих. 
У лепом је крају и 
свако ко је отишао 
у ту школу био је 
задовољан. 

Матија Тијанић 
VIII3

Желео бих да упишем 
Техничку школу на 
Новом Београду. Мислим 
да је она једна од ретких 
у којој ћу моћи потпуно 
да искажем своје таленте 
који ми у будућности 
могу бити предност ка 
жељеном послу.

Сара ђурђевић 
VIII3

Уписујем  Филолошку 
гимназију јер смартам да 
је јака и да се поприлично 
фокусира на језике што мени 
итекако одговара. Још један 
разлог зашто уписујем баш 
ову школу јесте да научим 
француски и одем у Париз 
да тамо живим и радим.

Ја сам се већ уписао 
у ITHS школу која се 
бави програмирањем и 
усавршавањем оних које то 
понајвише интересује. Ова 
школа недавно је код нас 
имала презентацију тако да 
не сумњам да ће још много 
мојих другара ићи са мном.

Матеја јовановић 
VIII5

јелена рајић 
VIII1

Иако сам јако 
неодлучна, мој избор је 
ипак Осма београдска 
гимназија. Након ње се 
могу одлучити за било 
који факултет, јер још 
увек нисам изабрала 
чиме ћу се бавити у 
будућности.

радоје Станисављевић 
VIII6

Фармацеутско-
физиотерапеутска 
је океј школа. 
Волим хемију а 
и не тражи пуно 
поена што је још 
већи плус.

ања кнежевић
VIII6

Одувек сам волела 
финансије, стога 
и упусијум Другу 
економску.  Јако ми 
је важно да упишем 
оно што волим јер 
ћу се највероватније 
целог живота 
бавити тиме.

   Ученике анкетирали:
Милена Стоиловић и јакша Танасковић VIII5
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УчеНички ПАРЛАМеНт
Ученички парламент чине представници 
одељења седмог и осмог разреда, из сваког 
одељења по један дечак и девојчица. То су 
вредни и одговорни ђаци, упућени у активности 
школе, дешавања у свом одељењу и генерацији. 
Једном месечно окупљају се и на основу дневног 
реда разговарају о предвиђеним темама, али и 
о свим проблемима и дешавањима у школи. 
Ученички парламент доприноси бољем и 
бржем деловању, као и решавању проблема у 
различитим ситуацијама. Мишљења и сугестије 
ученичког парламента су веома су важне, јер је 
битно чути и размотрити тренутну ситуацију 
изугла ученика. Парламент води наставник 
хемије Дејан Ристић, онје ту да нас усмери и 
саслуша, труди се да реши сваку несугласицу 
и недоумицу и да пренесе наше утиске и 
размишљања даље, наставницима или неком 
другом које  надлежан у школи. За све чланове 
веома је важно да саслушају размишљања 
вршњака јер представљају своје одељење, али и 
шире, све другаре у генерацији. Најчешће теме 

о којима се и највише дискутовало јесу очување 
школског дворишта, ваннаставне активности, 
улепшавање учионица и осталих школских 
просторија и ходника... Једна од главних тема 
на сваком састанку парламента, тема којом су 
се бавиле и многе старије генерације, била је 
увођење белих табла у учионице, као и увођење 
апарата за топло-хладне напитке. Након што 
су ове школске године уведене беле табле и 
опремљени кабинети, постављен је и апарат 
за напитке. Међутим, коришћење апарата није 
дозвољено ученицима. Ученички парламент 
сматра да и ученицима треба омогућити 
коришћење сличног апарата (овај је, додуше, за 
кафу) и наставиће своје деловање у том правцу. 
Чланови парламента прихватају сваку похвалу 
и критику, усвајају савете и све су напреднији. 
Захваљујући својој озбиљности,парламент има 
све већу улогу у активностима школе и привлачи 
све већу пажњу, како ученика, тако и наставника. 
Међутим, овде није крај. Ученички парламент 
ће се и даље борити за бољу будућност ученика.

Милица Предојевић VIII5
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Повод за овај разговор је све 
чешћа појава вршњачког насиља. 
да ли је то наша стварност или 
се само сада отвореније прича о 
томе?
Свако, па и вршњачко насиље, 
врши се с намером да се нанесе 
бол или повреда. Оставља снажне, 
неизбрисиве трагове на телу и 
души. Насиље спада у табу теме 
(везује се за тајне). Чак и данас, 
када  се отвореније прича о томе 
него пре неколико година, насиље 
се често минимизира („Било па 
прошло“) или се рационализује 
(„Било је оправдано“, „Било је 
заслужено”). Насиље угрожава 
физички, психички и социјални 
интегритет човека. Појава насиља 
не треба да се негира, да се не 
види јер оно постоји и део је наше 
свакодневице.

Можете ли да нам кажете како 
да препознамо насиље?
Постоје разни облици и врсте 
насиља: појединачно (особа на 
особу), организовано (пљачке, 
претње), вршњачко (вређање, 
исмевање, претње, отимање)... 
Од насиља треба разликовати 
шалу и неко добронамерно 
зачикавање које је део одрастања, 
мерење снаге међу дечацима, 
испољавање симпатија између 
дечака и девојчица, љубоморе 

и ривалитета. И колико год да 
је безазлено, оно има скривено 
значење. Типични знаци за 
препознавање насиља су модрице 
и  ране, деца су пуна страхова, 
повлаче се, деконцентрисана су, 
јавља се померена агресивност 
(агресија је усмерена ка 
недужним објектима а не на сам 
извор фрустрације). Када се то 
уочи, црвена лампица се пали и 
ови знаци значе да може постојати 
сумња да је присутно насиље.

У нашој школи сте од оснивања. 
да ли су ове генерације другачије 
од претходних?
Свака генерација носи своје 
специфичности. Свима је 
заједничко да машатају да одрасту 
и оду у свет одраслих, да се 
добро проведу на екскурзији, да 
буду незаборавни на матурској 
вечери, да се упишу у жељену 
школу... Након тога, као „велики“ 
средњошколци, враћају се са 
топлим успоменама са свешћу 
о заштићености у основној 
школи. Ми одрасли смо ту да им 
постављамо границе дозвољеног 
и правила којих ћемо се доследно 
придржавати. Суштинских 
разлика нема, веће су разлике 
и односу права и обавеза које 
креирамо ми. Када нам једна 
генерација оде, имамо осећање 

„напуштеног гнезда“ у који се 
наши „птићи“ радо враћају.

Са којим видом вршњачког 
насиља се сусрећете? 
Истраживања показују да је 85% 
деце било злостављано од стране 
некога кога су познавали. Међу 
ученицима решавамо проблеме 
вређања, исмевања, оговарања, 
претње, отимање, уцењивање, 
шамаре, увреде, туче... Прво 
што се у комуникацији разјасни 
јесте реченица „Само сам га 
мало ударио“. Нема код нас, 
када је агресија у питању, 
вредновања и  прихватања да је 
то било  мало или много. То је за 
особу болно. И што је за некога  
пролазна тешкоћа, за друго дете 
је непремостива траума.Треба 
водити рачуна о томе.

одељењске старешине и 
родитељи реагују уколико је било 
физичког насиља, а за вербално 
често никад не сазнају. оно 
се може одразити на развој 
личности. који је Ваш савет тој 
деци?
Наш савет је да се предузму 
организоване акције. После 
стања неверице и фазе љутње, 
настаје фаза смиривања. Као 
прво, треба бити отворен, не 
стидети се, не гајити предрасуде 

иНтеРВЈУ СА
ПСиХОЛОГОМ и ПедАГОГОМ

Психолог Снежана ристићПедагог данијела Видојевић
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(„Он је непоправљив“), треба 
комуницирати са одраслима 
од поверења (родитељ, 
наставник, психолог, педагог), 
решавати проблем и остати 
асертиван (неагресиван). Треба 
прихватити да је насиље слабост 
и сиромаштво духа. Рећи НЕ 
насиљу значи бити снажан и 
богат.

Зашто је неко насилан?
Особе које су слабе, имају и 
саме страх од тога да не буду 
повређене („Напад је најбоља 
одбрана“). Има деце које желе 
да импресионирају, својом 
бахатошћу то чине. Услед 
неке фрустрације (неуспеха, 
незадовољства) имају потребу 
да се растерете и то чине путем 
агресије (псовка, ударац) 
у недостатку сиромашног 
репертоара појмова и начина 
провођења времена.

Савремено доба је донело 
нови вид насиља, електронско, 
односно дигитално. Ви сте 
прошле године учествовали у 
емисији „Дигиталне иконе“ Радио 
Београда, која је награђена за 
медијско извештавање о деци. 
Реците нам нешто о томе.
Признање за професионалне 
медијске извештаје о дигиталном 
насиљу над децом за  емисију 
„Дигиталне иконе“ Радио 
Београда је и наш успех јер смо 
се бавили тиме и дали стручни 
допринос.а УНИЦЕФ признање 
и плакета нас обавезује да се и 
даље тиме врло студиозно бавимо  

јер је проблем  и даље врло, 
свакодневно  присутан.

Електронско насиље је 
повређивање, узнемиравање. 
Појављује се у облику 
текстуалних или видео порука, 
фотографија или позива. Чести 
примери су: недозвољено 
сликање мобилним телефонима 
и камерама, стављње тих слика 
или снимака на неки сајт, 
ширење насилних и увредљивих 
коментара, снимање насилних 
сцена, слање претећих порука, 
креирање интернет страна 
које садрже приче, цртеже, 
слике и шале,“проваљивање“ 
у туђе адресе, слање злобних и 
неугодних садржаја другима.

Већина наших ученика старијих 
разреда има свој профил на 
друштвеним мрежама. Често то 
буде и повод за многе конфликте. 

како се снаћи?
Интернет је јавно место. Када 
смо на мрежи, у обавези смо 
да се придржавамо основних 
правила. Све што је незаконито 
ван мреже, незаконито је и на 
мрежи. Интернет пружа многе 
могућности, али са собом носи и 
одговорност. Увек си одговоран 
за садржај који на интернету 
објавиш. Када једном поставиш 
информације на интернет, више 
немаш контролу над њима. Треба 
да се уверите коме дајете своје 
информације да бисте знали за 
шта ће се користити. Размислите 
да ли је паметно остављати личне 

податке на интернету.

Сем Фејсбука, проблеми 
међу ученицима настају и 
због вајбера, чак и чешће. 
родитељима понекад промакне 
то дописивање и за нека 
озбиљнија вређања, па чак и 
претње сазнају тек када то узме 
маха. Шта треба да уради дете, 
а шта родитељ? 
Постоји неколико начина на које 
можеш да реагујеш уколико ти 
се деси неки облик електронског 
насиља:
Блокирај особу која те узнемирава 
и престани да одговараш на њене 
поруке.

Сачувај доказе насиља које 
си претрпео (мејлове, поруке, 
интернет адресе).

Промени лозинку и уклони личне 
податке са сајтова које користиш.

како Ви решавате овакве 
ситуације? Шта бисте 
саветовали нама који не желимо 
да се одрекнемо  
ни друштвених мрежа  
ни вајбера?
Добро се информиши шта 
је електронско насиље, шта 
обухвата, затим шта је дозвољено 
на интернету а шта 
није и шта радити у случају 
електронског насиља.

Обрати се за помоћ родитељу, 
наставнику или некој другој 
одговорној особи!

Биљана Марковић
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екологија

Ботаничка башта се простире на површини од 
око 5 хектара и у нјеном саставу су: Стакленик, 
Јапански врт, Хербаријум, Библиотека,отворене 
површине са преко 1000 билјних врста, Управна 
зграда Института за ботанику, слушаонице и 
лабораторије.Поред генералне збиркекоја садржи 
преко 140.000 листова са Балкана из Еврое и 
читавог света, Хербаријум садржи збирку Јосифа 
Панчића (Herbarium Pancicianu) од око 15.700 
листова и представлја једну од најзначајнијих 
збирки на подручју југоисточне Европе.

Ботаничка башта је део Института за ботанику 
Биолошког факултета и као таква представља 
наствну и научну базу биолошких наука на 
Универзитету у Београду. Због богатства и 
разноврсности биљака, Ботаничка башта је 
1995.године проглашена спомеником природе 

од великог значаја, а захваљујући  изузетном 
културном и историјском наслеђу 2007. године 
проглашена је и спомеником културе.

Биодиверзитет као свекупност гена, врста и 
екосистема на Земљи, својеврсна је заоставштина 
која се мора рационално користити и 
одржаватиради будућих генерација и опстанка 
живота на Земљи, у чему Ботаничка башта 
,,Јевремовац,, има своје место и улогу. У 
Ботаничкој башти посебна пажња се посвећује 
заштити ретких и угрожених врста светске и 
посебно наше флоре. 

Ботаничка башта је истовремено и зелена оаза 
у центру Београда за све љубитеље природе, а 
организовано је посећују ученици основних и 
средњих школа из свих крајева Србије.

иЗАЗОВ БиОдиВеРЗитетА
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Сви знамо да је Јосиф Панчић један 
од најзначајнијих ботаничара Србије, 
због тога нас је наставница биологије 

Рада одвела у Природњачки музеј 
на Малом Калемегдану. Водич нам 

је причао о Панчићевом животу,како 
му је породица била сиромашна,да 
је завршио Медицински факултет 

Универзитета у Будимпешти, како је 
постао доктор, откриo оморику која 

једино расте на планини Тари. Након 
интересантног предавања још мало 
смо се дружили, а након тога смо 

отишли кући жељни  да наше утиске 
што пре неком пренесемо.

ЗАкЉУчАк:
За крај бисмо желели да се пуно захвалимо нашој 

наставници Ради што нас је водила у музеј на 
Калемегдану, више пута у Ботаничку башту и на 

једнодевни излет у Аранђеловац.
Хвала Вам што сте се бринули о нама и имали 

стрпљења иако смо понекад били немирни и хвала 
Вам што сте нам помогли да заволимо биологију!

Руководилац еколошке секције: рада Марковић
Технички уредник: Михајло Петровић

Уредници текста: невена калезић и ана Петровић
Текстове писали: 

Михајло Петровић VI4, ана Петровић VI4,  
невена калезић VI6,  кристина Танасић VI4, 

ива Миљковић VI3, Маша Живковић VI3,   
Жељко Пелевић VI6, ива Милетић V4, 

никола цветковић VII3, ирина деспотовић V4, 
ања Михајлов VI4 и Василије Михајлов VI4

Етно село  
Бабина река налази се близу 

Аранђеловца. Када смо стигли у  
село, као да смо ушли у сан. Тако 
је било лепо и нисмо могли ни да 

претпоставимо да такво нешто постоји. 
Осетили смо праву сеоску идилу. Куће, 
брвнаре и окружење представљају село 
Србије. То је изградио само један човек, 

који је брижљиво неколико година 
радио да би створио ово насеље. 

Етно село Бабина река је 
постало права туристичка 

атракција Србије.

После вредног 
учењалекција о рибама, 

дошло је време да извршимо 
дисекцију рибе. То је додатна 

настава на којој свако ко жели да 
сецира рибу, може то и да уради. 

Наравно, то је љигави и непријатн 
посао. Пратећи лака упутства 

радимо задатак. Скидамо слој коже 
и видимо унутрашње органе, које 

лако препознајемо. У 
моменту када смо угледали 

органе, почео је 
занимљив део.
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Књига ,,Ми деца са станице Зоо“ је 
заправо аутобиографија Кристијане 
Ф. Написала ју је са петнаест 
година, а са осамнаест је снимила 
филм уз помоћ немачких новинара. 
То је исповест младе тинејџерке 
која нас упозорава да се проблеми 

наркоманије и алкохолизма 
развијају у многим  породицама, 
школама, дискотекама... Књига је 
веома поучна и шаље јасну поруку 
читаоцу. Узроци који најчешће 
утичу на конзумирање дроге нису 
само проблематично понашање, већ 
и нехумано становање, недовољно 
дечије игре, поремећени односи 
између родитеља, неприхваћеност 
у оквиру школе...Конзумирањем 
дроге и алкохола се долази до 
зависности, а отатле се даље иде у 
проституције, што заједно доводи 
до болести и смрти. Ауторка указује 
се на то да су  млади нејака бића 
којима је тешко да у свом друштву 
створе свет из снова  који одговара 
њиховим потребама и како у томе 
не успевају. То је Кристијана на 
једном месту нагласила: ,,Нисам 
сигурна да међу младим људима 
који нису зависни од дроге има 
још таквог  пријатељства као у 

нашем друштву“. Кристијана је 
приказана као несигурна особа, 
која је у потрази за сигурњошћу 
и заштитом, свесна да је окренута 
лошем путу и упорно покушава 
да се врати на прави пут, тако што 
пристаје на одвикавање. Међутим, 
ипак се враћа дроги јер се ту међу 
пријатељима осећа сигурније. 
Једна од порука која нам пружа 
ова исповест јесте пример на који 
начин родитељи могу да препознају 
проблем и да помогну својој деци. 
С друге стране, видимо да постоје 
добри и лоши људи у нашем 
окружењу и друштву, добри који 
помажу деци да изађу из тог пакла 
и ови лоши који их омаловажавају.
Свако ко је прочитао ову књигу и 
сазнао све то, без обзира на године, 
биће на страни младе тинејџерке 
Кристијане Ф.

Где да отворимо тему? Боље питање 
је да ли да је уопте отварамо... Имам 
некакав необјашњив страх од саме 
помисли да водим дискусију са 
особом која има супротно мишљење 
о овој тематици. Сем тога, заиста не 
желим да побеснела руља Цециних 
фанова крене на мене певајући 
неку од њених песама. Међутим, 
ово једноставно мора бити речено 
једном за свагда. Хајде да отворимо 
тему на самом почетку... 
Да разјаснимо, покушаћу да будем 
што је више могуће толерантна, 
али је ово отишло преко сваке мере. 
Дошли смо до тога да сада који год 
телевизијски канал да укључите, 
срешћете се са нашом турбо – фолк 
сценом. Неизбежно је да чујете 
макар једну од песама овог жанра 
по једном на дан. Пошто сам била 
храбра и ослушнула свој највећи 
страх, дошла сам до следећег 
закључка: Није музика оно што не 
ваља – већ музичари. људи више не 

разликују музичара од музиканта 
и ту настаје проблем. Није музика 
све што почиње на слово М јер, 
знате, и мучење почиње на исто 
слово. Именовати нећу, јер имена 
не знам. Углавном, свако од њих 
би вам у поверењу рекао да се бави 
горе наведеном врстом музике 
искључиво због новца. Сви су 
они рокери у срцу, али певају 
турбо – фолк само због пара. Па 

то је олакшање! Захваљујући свом 
послу ће зарадити довољно пара 
да се пресели у иностранство и 
упознају страну публику са својом 
фантастичном музиком! Уколико 
због нарушавања јавног мира својим 
уским хаљинама не буду протерани 
из земље, сигурна сам да ће тамо 
изградити сјајну каријеру. Стижемо 
до најбољег дела – текстова. 
Покушала сам да саставим крај са 
крајем ових бујица речи набацаних 
без икаквог смисла, али безуспешно. 
Очигледно није свако способан 
за разумевање дубокоумних 
размишљања дотичног аутора.
Знам да звучи грубо, али сматрам 
да не постоји лепши начин да се 
ово срочи. Верујем да наша музичка 
сцена има толико тога бољег да 
понуди, али ми смо стали овде. 
Укопали смо се. Права музика 
одумире и неће проћи дуго док не 
остане само мук.              

,,Ми деца са станице Зоо“

О српској музичкој сцени 

невена калезић VI6

Мина кнежевић VII2                                  
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Уколико желите да сазнате како су одрастале генерације наших 
родитеља, посетите  УК Вук Караџић у коме гостује позориште 
„Бошко Буха“ и обавезно погледајте представу „Магареће 
године“ рађену по истоименом роману Бранка ћопића, писца 
који је често у својим делима описивао своје дечачке дане и 
родни крај. Представу је режирао Марко Манојловић, а играју 
Зоран Цвијановић, Андреј Шепетковски, Александар Ђурица, 
Ива Стефановић и студенти ФДУ.

У представу нас уводи сам писац који се као одрастао, зрео 
човек присећа свог детињства. А детињство је било и тешко 
и лепо. Тешко зато што су деца била гладна, сиромашна, без 
једног родитеља, а лепо зато што су се дружили, разумели, 
заљубљивали и заједно побеђивали проблеме. Они су деца, а 
деци је важније другарство од поноса и сујете. Ако се посвађају, 
брзо се помире. Као и сваком друштву, и међу њима је једнан 
„друг“ који их тужака и сваки пут кад може уваљује у невоље. 
Управник интерната у ком  су живели био је суров и кажњавао 
их је и батинама и укидањем оброка. Зорица, девојчица из 
краја, сваки дан доносила им је нешто укусно да поједу, и тако 
освојила њихова срца. 

Током целе представе имамо два Бранка, старијег који се са 
сетом сећа детињства, и дечака Бранка који проживљава та 
сећања. Представа је врло забавна и у неким тренуцима се 
осећамо као да са дечацима доживљавамо све несташлуке. 
Док сам гледала представу, размишљала сам да ли би можда 
старији Бранко, да може, променио нешто у свом детињству. 
А онда на његово место стаје дечак Бранко и открива ми да су 
одувек најважнији пријатељство и љубав, да јачег оружја од 
другарства нема, да је важно остати дете у души.

Мислим да стари Бранко, и да може да бира, не би променио 
ништа из свог детињства, него би поручио свој деци да у 
њему уживају, да једни другима помажу, да се удруже против 
неправде, да заједно прослављају победе али да умеју заједно 
и да тугују.

Док сам гледала представу, преплавила су ме нежна осећања. 
Ликови су занимљиви и све време ишчекујемо шта ће се 
догодити. Представу треба свакакоодгледати јер ћете, верујем, 
уживати у њој баш као и ја.

„Звездани ратови“ су филмска серија америчког 
режисера Џорџа Лукаса. Серијал је светски 
познат из разлога што је помешао драму и научну 
фантастику у један жанр. Велики успех овог 
серијала домогућио је Лукасу да направи и друге 
веома познате филмове, попут Индијане Џонса. 
Прославио је и глумце као што су Харисон 
Форд, Марк Хамил и Кери Фишер. Прича 
прати младог фармера са пустињске планете 
Татуин, Лука Скај Вокера (Марк Хамил), који се 
придружује групи побуњеника у борби против 
зле и тиранске Галактичке Империје. На том путу 
Лук стиче мноштво пријатеља и непријатеља, 
откриве тајне свог порекла и изучава мистичну 
моћ, Силу. Преко пустиња, шума и прашума, у 
облацима и леденим долинама, Лук одраста у 
способног вођу заједно са својим пријатељима, 
Ханом Солом (Харисон Форд), кријумчарем, 
и вођом побуњеника, Принцезом Леом (Кери 
Фишер). Највећа претња је наравно Империја, 
као и њене вође, Дарт Вејдер и Император, али 
ту су и ловци на уцене, корисници тамне Силе, 
клонови и гомила Императорових поданика. 
Филмска сага почела је 1977. а завршила се 
2005. године. Након што завршите Лукову 
причу, можете погледати и причу о његовом 
оцу и открити још гомилу догађаја, ликова и 
планета преко многобројних књига и стрипова. 
Сви ефекти су сјајно урађени, као и прича и 
ликови, а поготово музичка пратња композитора 
Џона Вилијамса. Крајем ове године долази нам 
нови наставак, који се дешава 30 година након 
последњег, шестог дела. Пратиће нове, младе 
јунаке, али неће бити сами, јер су ту и стари 
јунаци, спремни да помогну. 

Гледали смо представу

„Звездани ратови“

јана Мартинов V4

огњен Перић VII5
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Такмичења је било и у оквиру библиотеке. 
Похвалила бих прваке који су ове године 
баш засукали рукаве и показали своје 
умеће у Читалачкој значки: 

Из I1 анђела, нина, анастасија, 
невена, андреа, Вања, Марија, Уна, 
калина и Софија; из I2 Маја, Тара, Сара 
и николина; из I3 ивона, катарина, 
јана, невена, Богдан, ива и драгољуб; 
из I5 ана; из I6 ирина, Хелена, Сара и 
анђела. Наравно, ту су били и Уна и 
Миа из II3; Марија и немања из II6; 
николина III4; јована III2; Филип, 
наталија и Теодора из IV1; емилија 
IV2; Марија IV3; ана, емилија и 
Теодора из IV5. Критика за ученике 
виших разреда, пошто су се бориле само 
Марија VI5 и Милица VIII5.

КАКО САМО ВРЕМЕ ЈУРИ, ЛЕТИ! ОПЕТ СМО НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ОВОГА ПУТА, ЧИНИ 
МИ СЕ,  ДОСТА УСПЕШНИЈЕ ОД ПРЕТХОДНИХ. ИШЛИ СТЕ НА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА И 

ДОСТА ВАС ЈЕ УЧИЛО И ПРЕСЛИШАВАЛО СЕ У БИБЛИОТЕЦИ. ПОНОСИМ СЕ ВАМА.

ПОЗдРАВ иЗ БиБЛиОтеке

Ваша библиотекарка александра Милосављевић

Своје критичке ставове исказали су Мајда, 
Милица и Маша из III4; јана, нађа и 
Лука из III6; ања, ива и Тамара VII3 и 
катарина, ања, Марија из VI6 у критикама 
за Доситејево перо.

Да би ваша библиотека била што већа и 
лепша, морате и ви мало да уложите у њу. 
Од септембра поклоните неку књигу вашој 
библиотеци, тако ћемо заједно да растемо и 
дружимо се.

Ове године библиотека је отворила врата издавачкој кући Одисеја, 
када сте могли да на сајму купите неке романе и на књижевном 
сусрету упознате нашег преводиоца Зорицу Илић, која преводи са 
чешког.

Дружили сте се са Градимиром Стојковићем, Благојем Рогачем 
и Недељком Попадићем. Ево једног малог задатка за распуст: 
размислите ког писца бисте желели да упознате и са њим 
поразговарате.

Поздрав и до дружења у септембру!
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наши таленти
ПРОМОЦиЈА ЗБиРке ПеСАМА

невене Маринковић

дО ВиђеЊА,  УчитеЉиЦе!
Слово по слово,

Број и реч,
Дан за даном

И тако четири године већ!

Дружили смо се са Вама,
Били сте нам као мајка,

Свакодневном дружењу је крај,
Сада почиње нова бајка!

Дошло је време 
да се својим путем крене.
Идемо у свет, нови и већи,

Много ћемо видети,
Разна знања стећи!

За тренутке све, 
безбрижне и драге,

Захвалност Вам дугујемо.
Увек ће нас пратити 

Ваше очи благе,
Хвала Вам за све, 

нећемо да тугујемо!

невена Маринковић V2

 ЦАРСтВО СНОВА
Док спавала сам један дан

Сањала сам чудан сан!

Шта представља земља ова?
Рекли су ми – “Царство снова!”

Видела сам пар вила,
Што на ветру шире крила.

Правила сам кораке
Кроз мале, чудесне облаке.

љуљала сам се на љуљашци малој
Седела сам на клупици старој.

Сан одједном поче да се губи,
И ја осетих како ме мама буди.

Тог дана тужна сам била,
Остадох без малих вила.

Надам се да ћу и следеће ноћи
Опет у санак чаробан поћи!

невена Маринковић V2

Кад је неко талентован, треба га подржати. Невена Маринковић, ученица 
V2 , одувек пише песме. Пева о другарству, заљубљивању, породици... 
Пожелела је да све те своје песме скупи и изда, да их уобличи у једну 
књигу, која би била на понос њој и њеној породици. Уз несебичну 
помоћ учитељице Драгице Додеровић и њено искуство са младим 
талентованим песницима, направљен је избор песама и изабрана је 
насловна страна. Добрица Ерић је написао рецензију. Договорили смо се 
да направимо промоцију књиге, да и другима покажемо како то Невена 
лако ради, како лако склапа риме и претвара емоције у речи. Промоција 
је одржана 19. марта, гост је био песник Благоје Рогач, који је Невени 
пожелео још много песама и успешних окупљања као што је било ово. 
Другари из одељења су употпунили то вече, гитаре су свирали Глигорије 
Ничић и Лука Јовановић, песме су рецитовали Миа Мијатовић и Павле 
Миливојевић, а Марко Костић је био водитељ програма. Весели и 
задовољни смо напустили свечану салу наше школе и договорили смо се 
да оваква дружења чешће организујемо и тиме дамо подстрек ученицима 
да представе своје различите таленте. 

Бојана Петровић
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теХНичкО и иНФОРМАтичкО ОБРАЗОВАЊе

13. ГОдиНА ПРВи  
НА ОПШтиНи ВОждОВАЦ

Деца, наши ученици, долазе и одлазе за својом 
срећом у светлу будућност, а њихови успеси остају.  
Наставници Тони Миливојевић, Јелена Шаре, 
Снежана Баљ, Зоран Роган, Бранислав  Лазаревић 
(од прошле године у пензији) и Бранка Тоађер дали 
су свој максимум како би ученици на такмичењима  

били што успешнији. Понос наше школе су овај 
пут: Михајло Петровић, Алекса Петровић, Филип 
Јовановић, Бошко Косић, Никола Тодоровић, 
Исидора Стојадиновић, Стефан  Глигорић, 
Алекса Ерић, екипе  шахиста и ватрогасаца и 
информатичари са лего коцкама.

 Бранка  Тоађер

Архитектура и грађевинарство

Михајло Петровић VI4

Идеју за мој 
рад добио сам 
размишљајући 

какоби изгледао 
објекат који би 

подсећао на брод са 
великим једрима. 

Укуцао сам на 
интернету појам 
,,Зграда једро” 
и добио више 

објеката сличног 
изгледа. Највише 
ми се допао ,,Burj 
Al Arab” (Дубаи, 

УАЕ) што у преводу 
значи ,,Арапски 
Торањ”. Даљим 
претраживањем 

добио сам 
све потребне 

информације о овом 
објекту.

енергетика

ХИДРОЕЛЕКТРАНА
Филип јовановић VII1
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Бродо моделарство

исидора Стојадиновић VII3

информатичке технологије

ИНТЕРФЕЈС 
СЛИКА ОГЛЕДАЛО
Cтефан глигорић VIII6

РЕКЛАМА ШКОЛА
косић Бошко VIII5

Ауто моделарство

Шта знаш о 
саобраћају

алекса Пеtровић VIII4 
и никола Тодоровић VIII4

алекса ерић VII2
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Наша школа је традиционално учесник манифестације 
Радост Европе, једне од највећих и најстаријих 
међународних манифестација за децу. Већ годинама 
нам стижу деца из свих делова Европе, која имају 
прилике да играју, певају и глуме. То су пре свега нова 
познанства, деца се друже и дивно се проводе. Ове 
године били смо домаћини деци из Летоније. Наше 
нове другаре дочекали смо испред школске свечане 
сале. Свако је нашао свог госта и сви смо се одмах 
спријатељили. Након упознавања и кратког увода 
у програм за наредних пар дана, свако је са својим 
гостом пошао кући, како би се одморили и припремили 
за дане који су пред нама.

Први дан је био дан пун узбуђења. Више од стотину 
деце обучене у трдиционалне ношње и са симболима 
своје земље уз Свечани оркестар полиције кренули су 
у дефиле са Трга републике Кнез Михаиловом улицом. 
Били су ту и наши нови другари у својим предивним 
костимима, помало су изгледали као морнари. Праћени 
осмесима и поздравима Београђана, дефиле је пролазио 
кроз центар града, а завршио се на Калемегдану где 
је свечано отворена манифестација уз песме и плес. 
Након тога смо пошли својим кућама да се наши гости 
мало одморе, а увече смо им приредлили праву пижама 
журку. 

Другог дана је одржан концерт Сусрети пријатељства 

у Дечијем културном центру Београд. Гости су рано 
отишли на пробе, а касније смо кроз песму и игру 
прославили пријатељство. Било је ту пуно деце, а 
наши гости са огромним и јако чудним инструментима 
имали су сјајан наступ. 

Трећег дана смо били гости на пријему у код 
председника Републике у Палати Србије. Пријем 
је почео химном манифестације, песмом „Све 
што расте, хтело би да расте“, након чега нам је 
председник говорио о другарству и разумевању.                                                                                                        
Поподневни сати су били резервисни за спортско-
рекреативне активности на Ади Циганлији, где смо 
уз одбојку, кошарку, плес, песму и разне друге игре 
завршили још један диван дан.

Нажалост, дошао је и тај, последњи дан. Гости су се 
од раног јутра спремали за свечани концерт у великој 
сали Сава Центра, а ми, домаћини, свако на своју 
страну у потрагу за савршеним поклоном за нашег 
госта, нешто по чему ће нас се још дуго сећати.                                          
Свечани концерт је био величанствен, свака група се 
представила својом нумером.

Тако се завршила још једно лепо дружење са 
вршњацима из Литваније, који су са собом донели део 
своје културе, уз обећање да ћемо остати пријатељи и 
уз наду да ћемо се поново срести.

РАдОСт еВРОПе 2014. ГОдиНе

Теодора радека VIII4
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Ахх, одакле да почнем? Како описати 
најлепша три дана у нашим животима? 
Иако смо на екскурзију ишли на почетку 
школске године, сећам се као да је јуче 
било. Неки су се забављали, неки су се 
заљубљивали...

екСкУРЗиЈА МАтУРАНАтА

јана Ћирковић VIII1

    Уторак, једанаести новембар. Око седам и 
петнест сам била „на гаражама“, а већина другара 
је већ одавно стигла. Једва смо чекали да кренемо. 
Искрено, слабо се сећам куда смо ишли, које смо 
знаменитости видели, али смо се забављали као 
никад у животу. А да, ишли смо прво на Златибор 
и на Златиборско језеро, где смо имали ручак 
(није била гозба али то није било битно јер сам се 
наоружали храном као да идемо на пусто острво). 
После ручка смо имали паузу за  шетању, шетао је 
где је ко стигао. У то доба дана тамо је била магла. 
Толика магла да нисмо могли да видимо водича 
који нам је говорио о некој чесми, ваљда. Једва 
смо чекали да дођемо у хотел да се забављамо 
а да разредна није у нашој близини. Ипак, моје 
другарице и ја нисмо биле те среће. Делиле смо 
зид са разредном, тако да смо се трудиле да будемо 
добре. Шалим се, наравно. Биле бисмо добре и 
да нам је соба била далеко од њене. Обишли смо 
Мокру гору и Дрвенград, где смо гледали кратак 
филм. Хтели смо да се возимо Шарганском 
осмицом али у то доба године није радила. Увече, 
пред журку ни у једну женску собу није могло 
да се крочи, није се видео под од одеће и ствари, 
по столовима је била шминка а испред огледала 
стајало је бар њих три. Код дечака је била друга 
прича. Они су играли стони тенис или билијар 
или су ипак само кулирали. Када смо се вратили 
из дискотеке, журка се наставила по собама. 
Остајали смо до касно у ноћ. Или до раног јутро. 
Под будним оком неког наставника. Они су нас 
већ у седам будили за доручак. Настављали смо 
даље, полупоспани смо разгледали знаменитости 
наше земље. 

              Матурска екскурзија је била прекратка 
(три дана, две ноћи), али ће је ипак свако од нас 
памтити до краја живота.
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Матемтички квиз одржан је први пут 
у ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ 14. 
маја 2015. године. Месец мај изабран 
је за одржавање овог квиза због 
тога што је мај месец математике. 
Ауторке квиза су наставнице Марија 
Гајић и Катарина Поповић Квиз је 
одржан у свечаној сали, учествовале 
су четири екипе (црвена, плава, 
бела и зелена), свака је имала по 
пет чланова из шест различитих 
одељења. Квиз је имао четири игре: 
Ко зна, зна, Полибијев квадрат, 
Корак по корак и Асоцијације. 
Црвена екипа је заузела прво место, 
плава друго, а бела и зелена треће. 
Пре квиза је организовна изложба 
радова ученика Елвис Беће. Он је 
од пластичних сламчица направио 
геометријска тела.

МАтеМАтички кВиЗ

ЦРВеНА ПЛАВА ЗеЛеНА БеЛА
Каталина Дани V6
Маша Казанџић V1

Димитрије Влајић V2
Петар Жутић V5

Вељко Томанић V3

Јован Видојевић V1
Ђорђе Митић V2
Ана Ђоровић V4

Катарина Рајић V5
Павле Бјеалановић V6

Тамара Јагодић V3
Мила Вулићевић V4

Нина Младеновић V6
Јован Матић V1

Марко Јовановић V5

Филип Триван V3
Милица Раичевић V2

Маша Николић V4
Сандра Стијак V5

Вања Милановић V6

Учесници квиза су: 

Сташа Смиљанић и каталина дани V6



 27  

Одељење IV3 може се похвалити 
великим бројем математичара 
који су у овој школској години 
постигли запажене резултате на 
школском, општинском, градском 
такмичењу и „Мислиши“. 

Ипак, са поносом издвајамо нашу 
другарицу Марију Стојадиновић, која је освојила 
100 бодова и прво место на градском такмичењу 
из математике. Она је као најбољи математичар 
међу четвртацима члан екипе наше школе на 
Архимедесовом математичком турниру.

Желимо јој да и убудуће ниже успехе и прославља 
наше одељење!

Једног дана учитељица Зорица Костић ушла је у 
учионицу са осмехом. Са поносом је рекла да ћемо 
учествовати на такмичењу „Најраспеванија одељењска 
заједница“.

Полако смо кренули са припремама за такмичење. У томе 
нам је помагала наставница Дубравка Лонцовић. Рекла 
нам је да ћемо певати једну народну и једну забавну 
песму. Изабрали смо песме „Коловођа“ и „Нештедљиву“ 
песму. Следећи дан смо добили текст и били смо срећни. 
У почетку није ишло баш најбоље, али временом је било 
све боље. У току проба је било пуно забаве и смеха. 
Дошао је и тај дан да се представимо у најбољем светлу. 
Дуго смо ишчекивали наступ. Дошао је ред на нас. Док 
смо певали, жири нас је гледао са осмехом. Након наступа 
сви су аплаудирали. Када смо изашли, наставнице су 
нас чекале са осмехом и рекле да смо били најбољи. 

Сутрадан нам је учитељица рекла да смо освојили прво 
место и да идемо на градско такмичење. Представљаћемо 
општину Вождовац. Били смо пресрећни. Кренули смо 
са припремама за такмичење. Одлично нам је ишло. 
Добили смо плаве мајце на којима је писало „Пријатељи 
деце Вождовца“. На градском такмичењу дали смо свој 
максимум. И друге школе су биле сјајне. Уследила је 
кратка пауза док смо чекали проглашење победника. 
По одлуци главног и дечијег жирија освојили смо треће 
место, али ипак смо били задовољни. Наставнице су рекле 
да је то велики успех. 

Такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ 
је једно лепо искуство. За врема припрема пуно смо 
се дружили а за наш успех захвални смо учитељици 
Зорици и наставници Дубравки. 

Наша најбоља другарица се зове Тина 
ћургуз. Она је одличан ђак, а још боља 
другарица. У школи јој најбоље иде 
математика. Воли да вежба математику, 
на такмичењима из математике увек је 
међу најбољима. Два узастопна пута 
била је прва на такмичењу „Мислиша“ 
Има прави борилачки дух када је школа 

у питању. Воли спорт, али јој физичко у школи није јача 
страна. Тина је забавна и духовита. Има пуно прича из 
сопственог искуства. Зна доста тога. Дружељубива је и 
племенита. Увек је ту да помогне и нас насмеје. Воли да 
црта и то јој иде сјајно. Прочитала је многе занимљиве 
књиге. Супер је другарица. По нашем мишљењу, требало 
би да свако има оваквог пријатеља поред себе. Ми смо 
поносни јер имамо њу. 

Најраспеванија одељењска заједница 

Најбоље математичарке IV разреда
Теодора Вранић и Марија радојловић IV6

андрија Трнавчевић и јована Ћирић IV6 Њени другари и учитељица Снежана
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Филип Стаменковић I6

ана ђуров 15

Снежана илић 16

ЛикОВНО-ЛитеРАРНе СтРАНе

ПОЛАЗАК У ШКОЛУ   
                                 

Имала сам фобију од школе,
а и сада је неки не воле.

Плашила се школе јесам,
али посустала нисам.

Учила сам марљиво,
поправљала кварљиво.

Радила домаће задатке,
то су биле муке кратке.

Сада ми је све то смешно,
трудим се да не радим погрешно.

Сара Миленковић  IV1

катарина јовановић III2

душан ристић VI6
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анђела Субашић 16

ЦВЕћЕ

Расте један малени цвет
Да улепша свет.

Шминка се Цица
Прелепа љубичица.
Пошла једна ружа
Да тражи мужа.

Поред ње две руже
У башти се друже.
Мала црвена лала

Свима каже „хвала“.
Пробудио се маслачак

И пружио врат дугачак.
Процветала бела рада
Која на ливади влада.

Пробудило се сво цвеће
Стигло нам је пролеће.

емилија Бокшић IV2

ПОГЛЕД С МОГ ПРОЗОРА

Већ увелико траје позни јесењи 
дан. Док седим у својој топлој соби, 
кроз замагљене прозоре посматрам 

околину.

Сивим небом се шепуре велики, 
тамни облаци. Из њих сипи лагана, 
досадна киша.У даљини се назире 
густа магла, која је раширила свој 
плашт и прекрила околна брда и 
насеља.У ваздуху се осећа мирис 
влаге помешан са мирисом трулог 

лишћа. Дува хладан ветар који кида 
преостало лишће са већ огољених 
и тужних грана. Улице и стазе су 

мокре и клизаве. Пуне су замућених 
барица од блата које се слива из 
околних паркова. Дрвене клупе,  
на којима су до скоро одмарале 

баке и деке са унуцима, мокре су 
и усамљене. Трава је полегла ка 
хладној и влажној земљи. Птице 

шћућурене у својим гнездима 
чекају да се пролепша време па 
да полете у небеске висине. Тек 

понеки гладан голуб брзо пролети 
и на тренутак застане на бандери 
да се одмори. Затим опет узлети и 

нестане негде у даљини.

Мир и тишину коју доноси пoзна 
јесен ремети шљапкање воде, 

шуштање увелог лишћа, шапат 
кише и фијукање ветра.

Сунце се данас успавало. Изгледа 
да ће дан остати суморан, а 

ја поспана и нерасположена. 
Нестрпљиво ишчекујем зиму и њен 

снежнобели покривач.

јелена Пантелић IV3

Вук Спасојевић VIII6

Теодора ђорђевић VIII5

ђорђе Вујичић VIII1

Вања јовановић IV3
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ликовно литерарне стране

невена ерић III2

KАД ПАДА ЛИШћЕ

У дворишту моје баке има једно старо дрво са испреплетаним кривим 
гранама и испуцалим стаблом. Оно је заштитни знак моје породице. 

Kад се мој дека доселио, он је засадио то дрво у знак сећања.

Волим што је то дрво чврсто, снажно, неуништиво, што пркоси свему 
сем једном годишњем добу, јесени. Његово лишће најпре добије 
златно-црвенкасту боју, а затим опадне. Лети, гледајући кроз ту 

крошњу, могао сам видети гране препуне зеленог лишћа и наравно 
неизоставне птице које стварају свој нов дом. Поглед у даљину лети 

је био немогућ, али након јесени, поглед кроз крошњу је исувише 
монотон, само могу да видим прозоре и завесе које се налазе иза 
дрвета. Зиме су долазиле и одлазиле, а дрво је остало поносно на 

свом месту. Његове гране чине ланац успомена и крију тајне свих нас 
који смо се ту годинама љуљали и пентрали.

Дрво у дворишту мог деке је дрво мог живота, моја прошлост, 
садашњост и будућност. Оно је ту да ме подсети на рано детињство и 

на баку и деку које неизмерно волим.  

Милан Митић VII3

никола Поповић II5

алекса Либашић VIII5

емилија Банковић VIII6

ива ристић III4
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БРОЈАЊЕ

Знаш већ речи да скројиш
А ја ћу те научити да бројиш!

Један је као мачка
И ето ту ти је тачка!

Лепе су двојке
Као сеоске девојке!

Кад избројиш врата друга и трећа
Заувек те прати срећа!

Слаже се ко мед и путер,
Четворка ради као компјутер!

Јединствена је петица
Кад је неком да учитељица!

Ту већ знамо да бројимо до пет
Али хајде да освојимо цели свет.

Шестица зна да чита и пише,
И зна како се правилно дише.
Седмица је господин прави,
Око му сија к`о роса у трави.

Сад нас пита осам
“Чик погоди ко сам?”
Каже нам већ девет

“Хајде сви у кревет!”
Десетка је краљ,

Око ње је прави рај!
Знамо речи да скројимо

А сада знамо и да бројимо!

невена Маринковић V2

катарина јовановић III2

ања Ћућко II3 Сара Пантовић VIII6

Вељко Бекић VI6

СТРАХ, СТРЕПЊА И НЕИЗВЕСНОСТ БУДУћЕГ 
СРЕДЊОШКОЛЦА

Сама помисао на улазак у ново школско двориште, 
нову школу, учионицу пуну непознатих људи, веом је 

застрашујуће. Нов почетак изазива у мени неописив страх.

Свако вече пред спавање, замишљам ту сцену: улазим у 
учионицу са подједнако уплашеним будућим другарима. 
Мисли ме опседају и само се намећу питања. Да ли ћу 

се снаћи? Да ли ћу се пронаћи? Да ли ћу се допасти 
наставницима? Чудне мисли само се ређају и збуњују 
ме. У мени се буде најразличитија осећања, углавном 
тужна јер знам да ћу се ускоро растати са другарима. 

Неки су ми мање, неки више пријатељи, али су сви добри 
људи, односно добра деца. Колико год  смо пута имали 
међусобне несугласице и неслагања, ми мо се мирили и 

настављали даље. Осам година смо провели заједно, а као 
да смо се јуче упознали. Осам година седимо у клупама, а 
као да смо јуче први пут ушли у учионицу. И први степен 

образовања је готов. Већ замишљам како се дрхтаво и 
несигурно хватам за браву, нестрпљиво лаганим кораком 

улазим, седам у прву клупу поред непознате особе, која се 
сигурно осећа као и ја.

Међутим, једна мисао ме ипак радује. Мисао да  ћу бити 
богатија за пријатеље, мисао да ћу стећи ново знање, ново 

животно искуство... Од стрепње, страха и неизвесности 
јача је моја жеља за новим искуствима и новим циљевима.

нађа Станковић VIII5
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МОЈА РАЗМИШљАЊА НА КРАЈУ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

Док замишљено седим у клупи, размишљам о школи и овој 
школској години. Шести разред се скоро завршио и све је тако брзо 

прошло. Већ могу да замислим лето, море, распуст ...
Али пре распуста, морам да завршим шести разред. Мај је, што 
значи само једно: време је поправљања оцена. Ја седим у кући и 

покушавам да   учим док ме сунчеви зраци и дечији смех  маме да 
изађем напоље. Тешко је учити пред крај школске године кад ти се 
баш у том тренутку ради нешто друго. На крају године свима мало 
попушта концентрација, а наставницима стрпљење. Али тако мора, 

јер је тако на крају сваке школске године.
Понекад је и мени досадно док учим, али како кажу ,,Без муке, нема 
науке“. И док неки на крају шестог разреда размишљају о оценама, 
ја и даље чекам оно последње звоно. Зврррр... Мада, кад мало боље 
размислим, можда ће ми мало и недострајати сва та гужва у школи.

Софија глигорић VI2

анђела јовановић 16

Сања Петковић VIII1

ликовно литерарне стране

МАГИЧНА КУћА 

Ја живим у магичном стану
Штa оставим, сложи се по дану.

Јуче сам у нереду легла,
Ујутру је све средила пегла.

Синоћ су судови прљави остали
Јутрос су сви чисти постали.

У купатилу сам неред оставила,
Магична крпа је све поправила.

На тераси је било лишће и 
прашина,

Јутрос је тераса чиста и фина.
Да сам гладна, ја сам рекла,
Одмах сам доручак затекла.
Сва магија се одиграва сама
Чаробни штапић има моја 

мама.

емилија Бокшић IV2

ПЕСМА ЗА ДЕЦУ

Желео бих да радост деце буде вечна
и да сва деца буду заувек срећна.

Молим вас осмех за сву децу света,
за радост њихову, за сјај у оку!

Лепо је кад деца уче,
таква деца лепше звуче,
када све што треба знају,
када све што треба дају.

Зелена трава, топло сунце, небо плаво,
и ето дете је здраво.

Здраво  дете са здраве планете.
Децо, пружите руке ка Сунцу,

радујте се сваком зраку,
смејте се у једном даху!

ђорђе Станимировић III4Милица Предојевић VIII5
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Лазар Лазаревић VIII5

андријана јанковић IV1

ЧУДАН ЈЕ ОВАЈ СВЕТ У МЕНИ
Чудан је овај свет у мени. Није као други светови. Он је посебан и само мој.

Свет у којем живимо понекад може бити веома мрачан. Када немамо где друго да одемо, ту је увек 
наш унутрашњи свет. Мој свет се састоји од музике. У њему стално музика свира, чују се гитаре 

и бубњеви. Да нема музике, мој свет би био тужно и мрачно место. Да нема музике, не би било ни 
мог света. Али понекад више волим да будем у правом свету. Понекад моје мисли нису баш срећне. 
Онда само побегнем од тога и вратим се мојим друговима који увек нађу начин да ме орасположе.
Мој свет зависи од осећања, а и музика зависи од тих истих осећања. Свој свет волим више него 

прави, али понекад он може бити мрачнији и од правог.
Матија Чукић VII2

МОЈ СВЕТ – МОЈЕ ЦАРСТВО

Некад, када сам потиштена и замишљена, једноставно се 
искључим и утонем у мисли...

У мом царству нема пуно магије. Постоји само један трг са 
фонтаном окруженом цвећем. Кад се замислим, моје мисли 
одлутају на то место и, чврсто ме држећи за руку, воде ме са 
собом. У свом том цвећу ја размишљам о проблемима који 
ме муче. Некад то нису проблеми већ питања. Зашто људи 
немају крила? Како би било да је  Сунце плаве или зелене 

боје? Како рибе могу, а људи не могу да дишу под водом? Та 
питања се сваки пут понављају и понављју. Често се питам 
како људи могу да маштају. То питање ми задаје највише 
мука. Када ми досади умилна птичија песма и предиван 
мирис цвећа, замислим да сам у својој соби, имам исте 

родитеље и пријатеље, али живим у Шпанији. Да је тако, 
сваког дана бих ишла да у арену да гледам борбе бикова. 

Шта ако обучем нешто црвено и седнем у први ред? Шта ако 
бик крене на мене? Не, не, то није стварно, ја маштам! Тада 
замислим да као Тарзан живим у џунгли. Да ли да спавам 
на дрвету или некој јазбини? И једно и друго је опасно, јер 

ако сам на дрвету, може ме појести нека огромна змија! А са 
друге стране, ако сам у јазбини, може доћи неки тигар или 
лав и изненадити ме на спавању док сам неспремна! То је 

крај. Одлазим из свог света и враћам се у реалност.

Сваког дана једно те исто се дешава у мојој глави. Ипак, лепо 
је да се понекад мало замислимо и послушамо своје срце.

ива Маљковић VI4

одељење IV4
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ликовно литерарне стране

катарина јовановић III2

TВРДОГЛАВИ
ПУПОљАК

Сви пупољци процветали
само један није,
остали се питају

зашто ли се крије?
Зашто не процвета?

зашто не изађе?
Да л’ он с цветовима

има неке свађе?
Ма, хајде, изађи
молимо те сви,
хоћеш ли икада

ти цвет постати?
Огрејало сунце

пупољак се нећка,
ал’ ипак је решио

да постане цвећка.

алекса ерић VII2

ивана Витас VIII4

ШТА МЕ ЧУДИ?

Чуди ме како свемир нема крај
Чуди ме кад неки људи кажу 

да постоји рај
Чудило би ме кад не би 

постојао месец мај
Чудило би ме кад би 
девојчицу звали  - тај

Чуди ме како су се планете 
створиле

Чуди ме како су неке ствари 
изгореле

Милица Максимовић II1

ЗА ВЕљУ НЕМА ДИЛЕМЕ

Кад звоно за распуст зазвони,
сва деца мисле

да их оно кући гони.
Али једно дете

другачије сматра 
и увек је говорило:

„Грех је школу напустити,
Па шта ако ћу се опустити!“

Кад зазвони звоно,
деца у холу снуждених глава
као да им се још увек спава.

А он иде уздигнуте главе
и гледа оне распуштене мраве.

Знам које је то дете,
знам га од главе до пете.

То је Веља, брат мој,
он воли посао свој,

само са задацима у бој!
Он у томе ужива,

никога он у школи не изазива.
Не прави проблеме,

за Вељу нема дилеме.

Теа Поповић  II5

МОЈА ЛИЧНОСТ

Марко Весић
моје је име

Не волим много
Предуге зиме.
Обожавам лето
Сунце и море,
Зелена поља и
Високе горе.

Марко Весић  II2

одељење III4

јелена игнјатовић VIII1
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НЕШТО СЕ У МЕНИ
ДОГОДИЛО ЧУДНО

Нешто се у мени догодило чудно, 
изгледа да сам се заљубио лудо 
и то у једну малу, слатку Ању, 

коју сањам и ноћу и дању.
Срце ми лупа, дланови се зноје, 
не могу да опишем стање своје.

У школи нисам свој сав, 
нестао ми је разум здрав. 

Седнем да учим, па се мучим 
и ништа не научим.

О Ањи мислим, о њеној плавој коси 
и та ме мисао и даље носи 

негде далеко, ван овог света, 
где само љубав цвета.

Знамо се дуго, већ три године, 
њене плаве очи ме прогоне.

Кад је видим, ја се постидим, 
па се склоним, па лице кријем, 

па не знам где ћу, па не знам шта ћу, 
па је онда задиркујем.

Рек’о бих јој шта осећам, 
колико сам у њеном присуству срећан, 

ал’ се плашим да ме неће разумети, 
па после ни пријатељи нећемо бити.

Нешто се у мени догодило чудно, 
изгледа да сам се заљубио лудо 
и то у једну малу, слатку Ању, 

коју сањам и ноћу и дању.
никола Тодоровић VIII4

Милица радојковић II4

Марина Боровић II6

ПРОЛЕћЕ
ЈЕ СТИГЛО

Пролеће је стигло
у наш крај

а са њим и цвеће
то је прави рај.

Зима је завршила
склонили смо скије.
Пролеће је стигло,
све нас сада мије.

На плавоме небу
више није туга

зато што се враћају
ластавице с југа.

Свуд је цвеће шарено
баш лепо мирише.
Изашло је Сунце,
нема кише више.

алекса
николић II2

Милица ђошић, Марија Весић, 
Теодора Томић и  

Милица ђошић IV4

Михаило Стојчић VIII1
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ликовно литерарне стране

анђела Славујевић VI5

Вјера Марковић VI6

радоје Станисављевић VIII6

НИЈЕ ЛАКО

Кажу да је детињство игра,
кажу да је нама све лако,

али ја се не слажем са тим
и тврдим да није увек тако!

Имамо и ми своје муке,
некада су велике, некада мале…

За неке маме и тате знају,
а неке су наше тајне постале.

Тешко је нама и у школи,
тешко је и са родитељима…

А љубави посебно мучи и боли,
али не могу то да причам свима!

ања јанковић V4  

невена ерић III2

ПРОЛЕћЕ

Пролеће нам долази                                                    
Пролећу се  радују   

На велика врата                                                             
И птичице мале
Радују се сека                                                                 

Од среће су оне
И мама и тата.                                                                

Сложно запевале.

Цела моја породица                                                    
На све стране

 Радује се томе                                                              
Весело цвркућу

Јер весела природа                                                      
нама деци

Напоље нас зове.                                                          
Не дају у кућу

Најлепше је пролеће                                                    
Пролеће је моје

Код сестре у селу                                                           
најмилије доба

Јер тамо окупим                                                            
од мириса цвећа
Фамилију целу.                                                              

Мирише ми соба.

Ми се деца играмо                                                       
Све цвета

И беремо цвеће                                                             
природа се буди

Срце моје,                                                                       
због тога су

Препуно је среће.                                                         
Срећнији и људи.

                                                                                                   
ива Милетић V4  

ДОБРО И ЗЛО

Зло добро удара, а добро њега мази.
Зло добро пребије, па добро зло изгрли.

Онда каже зло добру:
„А зашто ти, добро, никад ниси бесан на мене?“

А добро одговори:
„Зато што сам ја, моје зло, добар, а не зао!“

крсто Војводић III2
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катарина Босиљчић VI2

ЦВЕћЕ

Лепо цвеће 
свуда око мене. 
Неко се рађа, 
а неко вене.

Цвет је мали, 
бео и плави. 

Носиш га у руци, 
а можеш и на глави.

Маслачак је жут, 
црвена је ружа, 

ал’ које год боје да је, 
задовољство нам пружа.

Свe цвеће је лепо, 
мирисно и шарено је, 

али мени 
орхидеја налепша је.

Матеја Тодоровић IV6

наталија јовановић IV1

николина Вукадин III4

ана костић II1

МОЈ ДРУГ

Кад крене нека мука,
Развесели ме Пантелић Лука.

Ову песму њему сам посветио,
Испричаћу вам све чега сам се сетио.

Има браон очи, има браон косу,
А фудбал често игра као ћуфта у сосу.

Фудбалер је он мали и воли да се шали,
У томе је добар он, игра као шампион.

И у шаху је добар, дао ми је мат,
Игра добро и на шаховски сат.
Добар је ђак, гумицу не дира,
Ал му ја никад не дам мира.

Ја ћу све лепо о њему рећи,
Бољи је него врућ хлеб из пећи.
Ову песму Луки сам посветио,

Написао сам све чега сам се сетио.

Богдан Маринковић I3
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одељење III4

наталија јовановић IV1

ликовно литерарне стране

Сара радуловић IV3

МОЛИТВА ПЛАНЕТЕ

Како ћеш морнар бити
кад море нећеш имати?

Како ћеш шумар бити
кад шуме нећеш имати?

Како ћеш пекар бити
кад ћеш и земљу уништити?

Зато, молим те, друже:
гадости природом круже.
Једној бар кажи: „Стој!“

Молим те, пријатељу мој!

Теодора кулезић  IV4

ЈОРГОВАН

Мирис је твој лек мој
Латице су твоје дивне боје
Од тебе среће нема веће.

Мирис твој опојан
улепша нам сваки дан

и свака помисао на тебе је као сан.
Ти нама улепшаваш свет

и није ти раван ниједан цвет.

Теодора кулезић  IV4

јелена рајић VIII1

Маша крстић VIII4

МОЈЕ ОДЕљЕЊЕ

Најбоље одељење
то смо ми:

четврто – четири!
Тридесет један ђак

паметан.
Свима петице у глави стоје,

ал неки и двојке броје!
Најбољи ђак 
пун је петица 

као џак.
Ту су и лоши,

неће да уче, па се муче.
Наставница Маријана

Пуна је знања.
Ту сам и ја, 

зовем се Страхиња.
 

Страхиња Мијаиловић IV4



 39  

јулијана Прокић VIII1

ШКОЛСКИ ДАНИ

Пре четири године први пут
чула сам школско звоно.

Добродошлицу пожелело ми је оно:
,,Изволи, уђи, нађи место,

од данас дружићемо се често!“
Почеше да се нижу слова и бројеви,

стране света, песме, приче
и петица ројеви.

Стекли смо другаре нове,
који се са истим бригама боре,

како решити задатке нове
и остварити своје снове.

Ређамо оцене добре, сјајне,
делимо радости, туге и тајне.

Четврти разред ближи се крају,
нови нас изазови чекају.

Али има нешто што се памти -
прво звоно и учитељичин осмех 

благи.

Марија Пиљић IV1

МОЈ БРАТ

Волим маму, волим тату
Али највише волим мог бату!

Нас двоје певамо песме
Од коцки правимо чесме.

Цртамо монструме са плавим оком,
Бацамо лопте ка небу високом.

Када он оде код баке и деке
Од мене нема тужније секе.

Ко ће са мном да пева песме,
Ко ће са мном да прави чесме?
Кад оде бата тужан је и тата...

Кад у батиној соби остане тама
Много је тужна и мама...
Али најтужнија сам ја,

Јер без њега не постоји дечја граја!
Моја туга је само свратила,

А када се он врати
И срећа се вратила!

невена Маринковић V2

СЕћАМ СЕ БАКЕ

Кад поред њене куће прођем ја, 
сетим се тог времена.

У месту станем ту
 а сећања сама навиру.

Кад  ме оком спази,
стави ме у крило да ме мази.

Причамо тако нас две,
 а она извади из џепа  бомбоне.

Понекад кад се играмо напољу
ја упаднем у невољу.

Цвеће згазим јој ја
И ту настане галама велика.

Ал  брзо опрости ми она,
Имала је срце ко два авиона.

Сада она само сећање је, 
Јер више међу нама нема је

Када схватим да у месту стојим ја, 
направим два корака.

Ту већ сузе крећу саме 
јер знам да она пази на ме,
бака мој заштитник била је

И зато сада кад год се сетим ње
 навиру ми лепе успомене.

Маша Живковић VI3

душан ристић VI6

СВЕТ ФУДБАЛА

Марадона и Пеле 
фудбалери су прави,

 стално фудбал играју 
ал увек на трави.

Чак и славни Стојковић 
прво је био дете, 

па тек онда на терену 
лопти прашио пете.

Ту је и Зидан, 
људина права, 

свиђа му се само 
покошена трава.

И Вејн Руни 
познато је име, 
голмани увек 

његов шут приме.

андрија ђурић  II4

Софија косијер II2
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Кад би требало одговорити по чему је наша школа 
најпознатија (а надалеко смо познати по добру, без 
претеривања и лажне скромности), то би било без 
сумње – по такмичењима. Од оснивања се овде неговао 
здрав такмичарски дух. Волели су и наставници 
и ученици да покажу колико знају, да се упореде 
са другима, али и да себи поставе високо, високо 
границе и изазове. А такмичимо се из школских 
предмета и на ваншколским активностима, и то врло 
успешно. Наставници несебично и нештедимице себе 
дају, долазе викендом у школу, па се нови домари или 
људи из обезбеђења изненаде колико је наставника 
дошло да ради са децом. Некад се наставници са 
такмичарима занесу, изгубе појам о времену, па 
родитељи зову, долазе да провере где су им деца. А 
они са наставницом Слађом, Катарином, Бојаном или 
Биљаном, са наставником Дејаном или Матом, или 
неким другим, вредно раде. 

Ево како је протекло такмичење из немачког језика 
(преносимо вам утиске Милице Предојевић из VIII5).

„Како је већ познато, такмичење из немачког језика 
предвиђено је само за осми разред. Ове године први 
пут смо се сусрели са тим и било је невероватно 
искуство. У почетку изгледало је као да се школско 
такмичење неће ни одржати, а онда су наше наставнице 
„преузеле ствар“. Сви ученици са одличним успехом 
из овог предмета изашли су на тестирање. Генерално 
је тестирање одлично прошло: девет ученика се 
пласирало на општински ниво. Тек тада су ученици 

показали велико интересовање и у потпуности су се 
посветили свакодневним припремама. Свако друго 
вече проводили смо у школској библиотеци вредно 
вежбајући, без обзира на умор и тежину самих 
вежбања. Наставнице су нам дале вољу за рад својом 
посвећеношћу и својим жртвовањем. Иако смо учили 
и напорно радили, време нам је летело и дивно смо се 
проводили. Из библиотеке свако вече чули су се само 
ведри звуци и смех. Заборављали смо на све проблеме 
и уживали са нашом наставницом Иваном Илић 
Драгићевић. Била нам је попут другарице, пуно смо 
разговарали... На градски, а касније и на републички 
ниво, пласирала се наша Мина Караџић VIII4. Без 
обзира на постигнуте резултате, наша другарица 
Мина је скромна.

Мина је наставила и даље вредно да се припрема. 
И ево шта нам је рекла:
Милица: Мина, ово је заиста велики успех за нашу 
школу, а и зе тебе лично. Како си се осећала у тренутку 
кад си сазнала да си се пласирала на републичко 
такмичење?
Мина: Била сам у неверици, али сам се, као и сви, 
ипак потајно надала ћу проћи. Нисам могла да верујем 
када сам видела резултате и морам да признам сам 
била поносна и неизмерно срећна.
Милица: Да ли су ти биле напорне даље припреме?
Мина: Даље припреме нису биле напорне јер је 
највећи део посла већ био одрађен. Једино што су 
ми недостајали другари са којима сам се раније 
припремала, како мени, тако и наставници.“

тАкМичеЊА
У НАШОЈ ШкОЛи
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Растко Ђорђевић, ученик VI2, најмлађи je члан 
Микрософтове заједнице МСФорге и заљубљеник у 
њихове технологије. Програмирањем се бави од седме 
године, а награде осваја  од десете. Ове школске године 
освојио је бројне награда и урадио пуно пројеката 
за школу из предмета географија, енглески, ТИО и 
информатика, као и 3Д модел школе који би требало да 
буде постављен на Гугл мапу. На државном такмичењу 
из информатике освојио је треће место. Радио је 
пројекте и ван школе (апликацију Политика, веб 
портал за Регионални Центар за таленте Београд II и 
апликацију Браво). Планира да се опроба и у роботици.

Учесници државних такмичења: 
Вукота ђокић VI2 и растко ђорђевић VI2

Учесници државних такмичења у пливању: 
душан грујић VI3 и Спајић никола VI3

НАШи НАЈБОЉи УчеНиЦи

Учесници државних такмичења: 
огњен Перић VII5, ања Станковић VII4, Тамара Стојиљковић VII3, наташа кипроска VII4,  

емилија Мрдаковић VII3; никола цветковић VII3, Петар Милосављевић VII6, јанко ристић VII3
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Спортске звезде наше школе

ања Пејановић VIII2, ивана Пејановић VIII2, невена Петровић VIII2, Валентина Вујић VIII3

Учесници државних такмичења: 
алекса Петровић VIII4, алекса јовановић VIII3,  Марија крстић VIII3, душица Милетић VIII1, Мина караџић VIII4 

(недостаје катарина Симић VIII4)
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Сестре Балиновац, анђела и 
александра, понос су наше школе. 
Тренирају атлетику у АК Црвена 
Звезда. Поред спортских резултата 
и успеха, оне су нам показале 
шта значи другарство и да се 
може бити успешан и у школи 
поред свих обавеза које имају у 
спорту. Анђела је увек насмејанаи 
пријатељски расположена, она 
је прави пример како се борити 
за исправне циљеве у животу.
Атлетика је њен спорт и осваја 
медаље на сваком такмичењиму. 
Брани боје школе и у кошарци, 
фудбалу и рукомету. Верујемо да је 
чека блистава каријера.
Александра, као и сестра, постиже 
сјајне резултатеи у спорту и у 
школи. У штафети 4х100м са 
Аном Јовановић, Ивом Милетић и 
Луном Лацковић освојила је златну 
медаљу и донела пехар школи. 
Поред атлетике воли и кошарку, 
фудбал и рукомет и члан је свих 
школских екипа.          
Сестре Балиновац су вредне, 
паметне, храбре, успешне а пре 
свега скромне девојке. Пред 
њима је велика и интересантна 
будућност а на нама је да их 
бодримо и будемо поносни јер су 
део наше шклоске породице.

Маша илић VII5

ива Милетић V4, александра Балиновац V6, 
Луна Лацковић V4, ана јовановић VI4

катарина Матијашевић VII5 , јована  Савићевић VIII2, 
катарина ивановић VII5, анђела Балиновац VII5
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РБ име и презиме Одељење Предмет Награда

1 Jован Матић V 1 српски језик II

2 Aна Ђорђевић V 4 српски језик II

3 Катарина Рајић V 5 српски језик III

4 Тамара Јопадић V 3 српски језик III

5 Јован Станишић VI 3 српски језик II

6 Катарина Здравковић VI 4 српски језик III

7 Драгана Златановић VI 5 српски језик III

8 Марија Бјелановић VI 5 српски језик III

9 Огњен Перић VII 2 српски језик II

10 Емилија Мрдаковић VII 3 српски језик III

11 Милица Предојевић VIII 5 српски језик III

12 Огњен Перић VII 5 књиж. олимп. I

13 Емилија Мрдаковић VII 3 књиж. олимп. II

14 Кнежевић Мина VII 2 књиж. олимп. II

15 Тамара  Стоиљковић VII 3 књиж. олимп. III

16 Алекса Ерић VII 2 књиж. олимп. III

17 Катарина Рајић V 5 историја III

18 Марија Бјелановић VI 5 историја III

19 Ања Станковић VII 4 историја III

20 Никола Цветковић VII 3 историја III

21 Наташа Кипроски VII 4 историја III

22 Душица Милетић VIII 1 историја III

23 Вања Милановић V 6 биологија I

24 Мила Вулићевић V 4 биологија I

25 Мина Лекић V 4 биологија II

26 Нина љубић V 1 биологија III

27 Нина Младеновић V 6 биологија III

28 Димитрије Влајић V 2 биологија III

29 Ива Миљковић VI  3 биологија II

30 Ана Петровић VI  4 биологија II

31 Уна Радаковић VI  4 биологија II

32 Марија Бјелановић VI  5 биологија III

33 Ива Маљковић VI  4 биологија III

34 Милица Вуловић VI  2 биологија III

35 Ања Станковић VII 4 биологија I

36 Андрија Чолаковић VII 5 биологија I

37 Наташа Кипроски VII 4 биологија I

38 Исидора Поповић VII 3 биологија I

39 Јанко Ристић VII 3 биологија I

40 Тамара Стоиљковић VII 3 биологија II

41 Катарина Симић VIII 4 биологија II

42 Михајло Петровић VI 4 тио I

43 Алекса Петровић VIII 4 тио I

44 Филип Јовановић VII 1 тио II

45 Бошко Косић VIII 5 тио II

46 Исидора Стојадиновић VII 3 тио II

47 Стефан Глигорић VIII 6 тио III

48 Александар Поповић III 3 математика II

49 Јана Шишовић III 6 математика III

50 Сергеј Стевановић IV 2 математика II

51 Марија Стојадиновић IV 3 математика II

52 Урош Качаревић IV 3 математика II

53 Елена Милковић IV 5 математика II

54 Јован Видојевић V 1 математика I

РБ име и презиме Одељење Предмет Награда

55 Јован Матић V 1 математика III

56 Маша Казанђић V 1 математика III

57 Вања Миловановић V 6 математика III

58 Катарина Рајић V 5 математика III

59 Јован Станишић VI 3 математика II

60 Иван Пантелић VII 1 математика III

61 Исидора Стојадиновић VII 3 математика III

62 Александра Јованов VIII 4 математика II

63 Алекса Јовановић VIII 3 математика II

64 Сава Ступаревић VIII 3 математика II

65 Милена Стоиловић VIII 5 математика II

66 Алекса Николић VI 2 физика I

67 Растко Ђорђевић VI 4 физика I

68 Вукота Ђокић VI 2 физика II

69 Ана Петровић VI 4 физика II

70 Соња Војновић VI 2 физика III

71 Страхиња Павловић VI 3 физика похвала

72 Никола Костић VI 1 физика похвала

73 Сава Ивковић VII 2 физика I

74 Петар Милосављевић VII 6 физика II

75 Ања Станковић VII 4 физика III

76 Наташа Кипроска VII 4 физика III

77 Михаило Бешевић VII 2 физика похвала

78 Алекса Јовановић VIII 3 физика I

79 Марија Крстић VIII 3 физика II

80 Феђа Козаичевски VIII 2 физика III

81 Сава Ступаревић VIII 3 физика похвала

82 Алекса Јовановић VIII 3 географија II

83 Тамара Стоиљковић VII 3 географија I

84 Ања Станковић VII 4 географија II

85 Петар Милосављевић VII 6 географија II

86 Никола Златановић VII 6 географија II

87 Алекса Ерић VII 2 географија II

88 Наташа Кипроска VII 4 географија III

89 Филип љубић VIII 3 географија II

90 Јована Бјелановић VIII 2 географија II

91 Лазар Петровић VIII 1 географија III

УчеНиЦи НАГРАђеНи НА ОПШтиНСкиМ тАкМичеЊиМА 2014/2015

РБ име и презиме Одељење Предмет  Награда

1 Алекса Јовановић VIII 3 физика       II

2 Марија Крстић VIII 3 физика       III

3 Огњен Перић VII 5 cрпски језик       III

4 Растко Ђорђевић VI 2 информатика       III

НАГРАђеНи УчеНиЦи НА дРжАВНиМ 
тАкМичеЊиМА 2014/2015
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РБ име и презиме Одељење Предмет Награда

1  Ана Ђорђевић V 4 српски језик III

2 Катарина Здравковић VI 4 српски језик III

3 Марија Бјелановић VI 5 српски језик III

4 Огњен Перић VII 2 српски језик I

5 Емилија Мрдаковић VII 3 српски језик II

6 Тамара Стоиљковић VII 3 књиж. олимп. III

7 Никола Цветковић VII 3 историја II

8 Ања Станковић VII 6 историја III

9 Душица Милетић VIII 1 историја III

10 Мила Вулићевић V 4 биологија I

11 Мина Лекић V 4 биологија I

12 Вања Милановић V 6 биологија III

13 Ања Станковић VII 6 биологија I

14 Наташа Кипроски VII 4 биологија I

15 Јанко Ристић VII 3 биологија II

16 Тамара Стоиљковић VII 3 биологија I

17 Катарина Симић VIII 4 биологија II

18 Алекса Петровић VIII 4 тио II

19 Дечаци екипно шах II

20 Девојчице екипно шах IV

21 Марија Стојадиновић IV 3 математика I

22 Алекса Јовановић VIII 3 физика II

23 Марија Крстић VIII 3 физика III

24 Мина Караџић VIII 4 немачки језик I

25 Душица Милетић VIII 1 историја I

26 Тамара Стоиљковић VII 3 географија I

27 Ања Станковић VII 4 географија III

28 Петар Милосављевић VII 6 географија III

29 Никола Златановић VII 6 географија III

УчеНиЦи НАГРАђеНи НА ГРАдСкиМ 
тАкМичеЊиМА 2014./2015.

РБ име и презиме Одељење Предмет

1 Огњен Перић VII 5 Српски језик 

2 Емилија Мрдаковић VII 3 Српски језик 

3 Никола Цветковић VII 3 историја

4 Ања Станковић VII 4 биологија

5 Наташа Кипроска VII 4 биологија

6 Јанко Ристић VII 3 биологија

7 Тамара Стоиљковић VII 3 биологија

8 Катарина Симић VIII 4 биологија

9 Марија Крстић VIII 3 физика

10 Алекса Јовановић VIII 3 физика

11 Алекса Милосављевић VII 6 физика

12 Алекса Јовановић VIII 3 хемија

13 Алекса Петровић VIII 4 тио

14 Растко Ђорђевић VI 2 информатика

15 Вукота Ђокић VI 2 физика

16 Растко Ђорђевић VI 2 физика

17 Душица Милетић VIII 1 историја

18 Мина Караџић VIII 4 немачки језик

19 Тамара Стоиљковић VII 3 географија

УчеСНиЦи дРжАВНиХ тАкМичеЊА 
2014/2015

РБ име и презиме Одељење Предмет Награда

1 Дечаци (општинско) екипно шах I

2 Девојчице  (општинско) екипно шах II

3 Дечаци (градско) екипно шах II

4 Девојчице (градско) екипно шах IV

5 Елена Марђоновић II 4 Mислиша I

6 Вукашин Остојић II 2 Mислиша I

7 Филип Милошевић II 2 Mислиша III

8 Јана Шишовић III 6 Mислиша II

9 Лазар Кипроски III 1 Mислиша III

10 Сара Танасијевић III 1 Mислиша похвала

11 Андрија Пантелић III 2 Mислиша похвала

12 Александар Поповић III 3 Mислиша похвала

13 Ива Ристић III 4 Mислиша похвала

14 Маша Јефтић III 6 Mислиша похвала

15 Нађа Радивојша III 6 Mислиша похвала

16 Марија Стојадиновић IV 3 Mислиша II

17 Урош Качаревић IV 3 Mислиша II

18 Тина ћургуз IV 6 Mислиша II

19 Андрија Трнавчевић IV 6 Mислиша II

20 Милош Грубуровић IV 5 Mислиша III

21 Андрија Јелић IV 1 Mислиша похвала

22 Ђорђе Јелић IV 1 Mислиша похвала

23 Стефан Јанковић IV 1 Mислиша похвала

24 Немања Стојковић IV 3 Mислиша похвала

25 Лука Ђукић IV 3 Mислиша похвала

26 Милена Обреновић IV 4 Mислиша похвала

27 Павле Ђорђевић IV 4 Mислиша похвала

28 Лука Чолић IV 4 Mислиша похвала

29 Теодора Кулезић IV 4 Mислиша похвала

30 Урош Михајловић IV 5 Mислиша похвала

31 Елена Милковић IV 5 Mислиша похвала

32 Симона Обућина IV 5 Mислиша похвала

33 Вукашин Тројановић IV 6 Mислиша похвала

34 Јован Видојевић V 1 Mислиша III

35 Јован Матић V 1 Mислиша похвала

36 Вељко Томанић V 3 Mислиша похвала

37 Растко Ђорђевић VI 4 Mислиша похвала

38 Страхиња Павловић VI 3 Mислиша похвала

39 Јован Станишић VI 3 Mислиша похвала

40 Марко Чолић VI 2 Mислиша похвала

41 Иван Пантелић VII 1 Mислиша похвала

42 Петар Милосављевић VII 6 Mислиша похвала

43 Ања Радојевић VII 6 Mислиша похвала

44 Исидора Стојадиновић VII 3 Mислиша похвала

45 Алекса Јовановић VIII 3 Mислиша III

46 Бојана Ђокић VIII 2 Mислиша похвала

47 Катарина Смиљковић VIII 5 Mислиша похвала

НАГРАђеНи УчеНиЦи  
(ШАХ и МиСЛиША)
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1. Није сваки човек филозоф, али су сви филозофи 
луди.

2. Хераклову чудесну снагу Грци су објашњавали 
његовим босанским пореклом.

3. Птице с најмањом интелигенцијом су гуске, патке и 
плавуше.

4. Синоними су речи које значе исто, на пример патка 
и оловка.

5. Возачи би морали више да газе на овој раскрсници.
6. Комшији сам позајмио мотику да среди ташту.
7. Сваки члан клуба има право да уђе и да уједе једну 

или две даме.
8. После сукоба између председника владе и министра 

финансија,  десет посланика је тражило њихове 
остатке.

9. Остају математика и филолошка гимназија, док се 
остале претварају у школе општег смеха.

10. Министар каже да је наша школа већ деформисана, 
али не у тој мери у којој би он желео.

11. Оболелом професору ђаци су послали карту са 
жељом за што спорије оздрављење.

12. Што се тиче слабе оцене вашег сина, имате две 
могућности: да сами радите с њим или да млатите 
наставника.

13. Захтевам да ми разредни старешина објасни зашто 
је мој син на крају другог полугодишта остао 
неожењен.

14. На програму је и „Рукомет“ Стевана Мокрањца.
15. Наставник треба мелодију да одсвира на клавиру, а 

затим да зева заједно са децом.

Издавач: ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, 
Ул. Боривоја Стевановића 27а, Београд
Директор: Сузана Спасојевић
Главни и одговорни уредник: Биљана Марковић
Технички уредник: ATZIKA и Наталија Прибојан

Наставници сарадници: Стручни активи
Ученици сарадници: Чланови новинарске секције
Штампа: ФИНЕГРАФ Београд
Тираж: 300

Насмејте се лапсусима
(lapsus linquae)

Понекад се дешава да је у реченици погрешно написано једно слово, односно замењено неким другим 
словом, па је тиме смисао реченице потпуно промењен. Наш познати лингвиста Иван Клајн смислио је 
целу књигу духовитих примера под насловом И филозофи су луди. Наводим неколико таквих примера:

1. људи, 2. божанским, 3. пловуше, 4. пловка, 5. пазе, 6. башту, 7. уведе, 8. оставке, 9. смера, 10. реформисана,  
11. скорије. 12. платите, 13. неоцењен, 14. „Руковет“, 15. пева

Приредила емилија Мрдаковић VII3

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР

РЕШЕЊА:

Ст
Ри

П

Виктор Месарош и алекса јелић VII3
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