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Да ли се Ваш однос према 
ученицима и колегама променио 
откад сте директорка и да ли су 
они променили однос према Вама?

Верујем да се мој однос према 
колегама није променио, нити 
њихов према мени, а са ученицима 
је другачији у смислу да сад знам 
сваког ученика у школи, и све везано 
за њихов школски живот. Оно што 
ми недостаје је више времена за 
дружење са колегама.

Једна од највећих промена које 
сте увели је кабинетска настава. 
Зашто сте се одлучили на то? 

Циљ кабинетске наставе је да 
унапредимо њен квалитет, да она 
постане што очигледнија, да примена 
савремених наставних средстава 
буде заступљенија. Наставницима 
је дата могућност да уреде своје 
кабинете прилагођавајући их 
потребама предмета које предају. 
Надам се да је и ученицима овакав 
вид наставе занимљивији, сваки 
кабинет треба да их мотивише и 
асоцира на предмет који у њему 
изучавају. Наравно, један од циљева 
кабинетске наставе је и очување 
школске имовине.

Кабинете сте опремили 
пројекторима и лаптоп 
рачунарима. Да ли сте у овоме 
имали подршку (знамо да су 
потребна финансијска средства)? 

Да, подршка је неопходна. 
Финансијска средства добили смо 
од Министарства просвете, али и од 
издавања школског простора.

Какве још промене и новитете 
можемо да очекујемо? Какви су 
Вам даљи планови?

Уређење школског дворишта је 
један од приоритетних задатака, 
али и много детаља у школи који 
захтевају и времена и материјалних 
средстава. Волела бих и да се што 
више ученика укључи у уређење 
школског простора, да они сами 
буду иницијатори промена. Све 

похвале за ученице Иву Милетић и 
Невену Калезић, чији су креативни 
радови донели право освежење 
наставничкој зборници. Мислим 
да и библиотека заслужује да јој 
посветите мало пажње, па ето вам 
задатка...

Како излазите на крај са немирним 
и проблематичним ученицима?

Разговором, сарадњом са 
родитељима и колегама, 
разумевањем али и адекватном 
казном.

Шта мислите о раду Ученичког 
парламента? Колико он може 
да утиче на свакодневни живот 
школе?

Све похвале за рад Ученичког 
парламента! Идеје и мишљење 
ученика, као и њихова помоћ су нам 
веома значајни, тако да Ученички 
парламент може и мора да утиче на 
свакодневни живот школе. Желим 
да похвалим председника Ученичког 
парламента Наташу Кипроску и да 
јој се захвалим на изузетној сарадњи 
и труду који улаже у реализацији 
многобројних активности у школи. 
Жао ми је што се растајемо ове 
школске године...

Нов сајт школе је такође Ваша 
идеја. Да ли су наши родитељи 
навикнути на овакав вид 
информисања?

Ако нису, мораћемо да их 
навикнемо, ви и ми заједно! Када 
вас контролишу на друштвеним 
мрежама, што је данас, нажалост, 
неопходно, сигурна сам да ће тада 
проверити и шта има ново у школи.

Увек сте непосредни и насмејани. 
Где проналазите снагу?

Снагу проналазим на првом 
месту у својој породици, а затим у 
вама и својим колегама. Радујем се 
вашим успесима, вашем другарству, 
приредбама, цртежима... Волим када 
вас видим насмејане на ходницима, 
дворишту, учионици... Несташлуци 
ме наљуте, али жеља да помогнем 
да се проблем реши даје ми снагу 
да наставим даље. Најлакше је бити 
љут и тражити кривицу у другима, 
али свако треба да се запита шта је 
то он урадио и шта може да уради 
да би и њему и другима било боље 
и лепше. За почетак - да се насмеје!  
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^itala~ka zna~ka^itala~ka zna~ka

Драги наши ученици, 
библиотека вам је била 
мирна лука кад год сте имали 

слободног времена, ако би се губио 
неки час, док сте чекали другара 
из супротне смене  или наставника 
за додатну или допунску. Свако од 
вас у њој може пронаћи кутак за 
читање, за писање домаћег задатка 
или играње друштвене игре.

Прваци једва чекају да се отворе 
врата библиотеке и да похрле по 
омиљене књиге о принцезама, 
мишу Стилтону, витезовима... 
Они су савладали азбуку, многи и 
абецеду, и свака књига им је сада 
доступна. Ученици до четвртог 
разреда долазе да би нешто ново 
прочитали, научили, а ови старији, 
од петог до осмог, воле библиотеку 

јер је ту тихо и могу на миру да 
разгледају инстаграм и snapchat 
на својим телефонима! Некада су 
и они читали књиге, али сада се 
понашају као да су читање прерасли. 
Додуше, понеко узму и књигу, 
али врло ретко школску лектиру. 
Уторком и петком у библиотеци 
поједини ученици имају часове 
клавира, тако да и нежни тактови 
разних мелодија употпуњују лепоту 
библиотеке. У нашој сталној акцији 
„Један пакетић - много љубави“ 
показали сте велико хумано срце. 
Морам опет да похвалим прваке и 
све појединце који су поклонила 
књигу својој библиотеци. Акција да 
поклоните књигу увек је у току! Оно 
што највише волите је такмичење 
„Читалачка значка“. Ове године 
одзив је био слабији, јавили су 

се ученици од првог до четвртог 
разреда. Од вас 54 на општинско 
такмичење пласирало се 15. Сви ће 
бити награђени и надам се да ћемо 
се следеће године опет дружити.
                       

Александра Милосављевић,  
ваша библиотекарка

Горњи ред: Драгољуб Булатовић II-3, Марко Давидовић III-4, Лука Миљковић I-2, библиотекарка Александра Милосављевић,  
Марија Ракић III-6, Теа Поповић 
Доњи ред: Санда Доганџић II-3 , Катарина Хаџић II-3, Мајда Несторовић IV-4, Нина Марјановић I-6, Андреа Матић I6, Анђела Маринковић II5, 
Ирина Тодоров II6, Момчило Станимировић II6, недостају Анастасија Пауновић II1 и III-6 Лана Јеремић III-4
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Писмо нашим књижевним и лингвистичким олимпијцима 

Мини, Aлекси, Емилији, Ањи, Огњену и Тамари

„За право, посвећено читање потребно је више дара него за писање“, рекли су својевремено, свако на својој 

страни света, Хорхе Луис Борхес, аргентински, и Шандор Мараи, мађарски писац, обојица признати и познати 

књижевници широм света.

Зато, драга децо, читање је једно велико путовање, једна велика експедиција. Вероватно се и не сећате дана 

када сте први пут узели књигу у руке, нити наслова прве прочитане књиге... Нисте били ни свесни  на какво 

сте путовање кренули. Зашли сте, дубоко зароњени, у лавиринте библиотеке. Сада, у дечјем добу, издвојили 

сте се као страсни читаоци, којих је данас веома мало. Та ваша љубав према читању започела је слушањем 

бајки браће Грим. Наставила се читањем Нушићевих „Хајдука“, Ћопићевих „Орлова“, Егзиперијевим 

„Малим Принцом“, Антићевим „Плавим чуперком“, Андрићевом „Аском и вуком“... Наставиће се у 

средњошколским данима Хомеровим еповима, Толстојевом „Аном Карењином“, Андрићевом „Ћупријом“, 

Камијевим „Странцем“... И не знам више ни броја, ни имена књига у које ћете завирити, и верујем, с 

уживањем истраживати оно ново и непознато што свака права књига пружа.                                                                                                                                  

Питање је да ли је и даље тачно да су књиге најбољи човекови пријатељи. У сваком случају, нека вам 

се нађу при руци и слободно им се у потпуности предајте у тренуцима самоће и слободе. Нека вас обрадују 

и насмеју, нека вас расплачу, науче нечем новом, или нека вас подсете на оно што сте заборавили. Нека вас 

прате током живота и у најтежим и у најлепшим данима.

Дружећи се с књигама бићете сигурно срећни као што сте били овде у школи на Медаку.

Ваше наставнице српског језика

Биљана Мудринић, Мирјана Јочић, Драгана Миловановић, 

Бојана Петровић и Биљана Марковић

П. С.

Повод за ово писмо били су успеси које су постигла Мина, Алекса, Ема, Ања, Оги 

и Тамара, али наша инспирација и мотивација сте сви ви, драги наши ученици. Можемо 

слободно рећи да сте нам и изазов. Лако вас је увести у чаробни свет књига, тешко вас је у 

њему задржати. Кажу да је дан у коме се нисмо насмејали изгубљен дан. Ми бисмо додале 

„и дан у ком нисте прочитали ниједну страну“. Запамтите то!
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МAТЕЈA ЈАНКОВИЋ VIII1
Мaтејa је одговорaн, вредaн и увек знa штa хоће. Кaдa 
нешто одлучи, сa лaкоћом стиже до циљa. Некaдa 
бурно реaгује, aли је рaзумaн и спремaн нa компромисе. 
Искрен је и духовит. И кaдa год је неко тужaн, Мaтејa 
је ту дa гa нaсмеје и орaсположи; зaто је омиљен међу 
вршњaцимa. Зa протеклих осам годинa често смо гa 
бирaли зa председникa одељенске зaједнице, a у нaшем 
одељењу је било достa проблемa. Он је свему прилaзио сa 
озбиљношћу, упорношћу, искреношћу и идејaмa дa се ти 
проблеми реше. Многим ученицимa је помaгaо дa нaуче 
грaдиво и није му било тешко дa много путa понaвљa 
лекције. 

ЈЕЛИСAВЕТA РАДУЛОВИЋ  VIII1
Тихa, мирнa и ненaметљивa је нaшa Јелисaветa.Упорнa 
је и не постоје зaдaци од којих ће одустaти. Вреднa је и 

одговорнa. Дрaгa, лепо вaспитaнa и одмеренa, блaге нaрaви, 
увек рaсположенa дa помогне. Ако је потребно дa се нa некогa 

ослоните, то је свaкaко Јелисaветa. А у дневнику све сaме 
петице. Поред одличног успехa у школи, успехе постиже и у 

спорту: одбојкa, кошaркa, aтлетикa. Спремнa је дa урaди све дa 
сви ми будемо једaн успешaн тим. Нaше школске приредбе нису 

прошле без ње и ту покaзaлa свој уметнички тaленaт. Отворенa 
је, толерaнтнa и омиљенa међу друговима. Срећни смо што је у 

нaшем одељењу. Желимо јој дa нaстaви дa постиже успех  
кaко у школи, тaко и у спорту.

МИНА КНЕЖЕВИЋ   VIII2
Лако је писати о некоме ко је увек и у свему најбољи, у нашем 
одељењу то је свакако Мина Кнежевић. Мирна је и повучена, а опет 
се истиче својим знањем и труди се да буде што боља. Самокритична 
је и сматра да увек може боље. Пише сјајне саставе, користи иронију. 
Веома је свестрана. Остварила је завидне резултате на такмичењима 
из језика, и енглеског и српског (из књижевности) али и из других 
предмета. Добра је другарица и увек је ту када је помоћ потребна. 
Културна је и лепо васпитана, због чега је сви наставници воле. 
Волимо је и ми и велико нам је задовољство што смо се дружили са 
њом ових осам година. 

НАЈБОЉИ МАТУРАНТИ     Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е  2 0 1 6
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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ЕМИЛИЈА МРДАКОВИЋ  VIII3
На нашу другарицу Емилију смо увек могли да се 

ослонимо када је у питању било каква помоћ и учење. 
Она је од оних који вам остају друг за цео живот. Чак 

и поред својих обавеза око такмичења, била је рада 
да нам помогне и имала је времена за нас. Истиче се 
својим знањем из природних предмета, нарочито из 

хемије из које је била на такмичењу, али и знањем из  
српског језика, где је била на државним такмичењима, 
и из књижевности и из граматике. Ема је тиха, помало 

стидљива, али увек насмејана и расположена. Верујемо 
да велики успеси њу тек чекају. 

АЛЕКСА ЕРИЋ   VIII2
Ученик који се истиче културом, кућним васпитањем, 

својим радом и трудом, а  пре свега успехом је Алекса, 
понос нашег одељења. Он је један од најбољих ученика 

у генерацији. Свестран је, поседује знање из друштвених 
али и из природних наука. Са нама је тек од петог разреда; 

врло брзо смо га прихватили због његове ведре нарави. 
Толерантан је, има разумевања за шалу. Са друговима из 

одељења има пријатељски однос. У слободно време воли да 
чита књиге и проширује своје знање. Добар је познавалац 

компјутера и књижевности, активан члан еколошке и 
новинарске секције. Његове презентације су добре и 

занимљиве.

ТАМАРА СТОИЉКОВИЋ  VIII3
Наша другарица Тамара је препознатљива по кикицама и осмеху. 
Истиче се беспрекорним оценама и спремношћу да увек помогне 
када затреба. Омиљена је међу друговима. Наставници је хвале. 
Једна је од најуспешнијих ученика у генерацији, а у вишим 
разредима то је доказала и на бројним такмичењима. Била је на 
свим нивоима такмичења и на сваком од њих показала изузетно 
знање и постигла више него задовољавајуће резултате, а поготово у 
српском, биологији, енглеском, затим у немачком и географији, где 
је ове године нашу школу представља на републичком такмичењу и 
освојила прво (географија) и пето (немачки) место. Поносни смо што 
је баш она осам година делила са нама и добре и лоше тренутке и 
верујемо да ће успехе наставити да ниже и у средњој школи.

НАЈБОЉИ МАТУРАНТИ     Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е  2 0 1 6
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АЊА СТАНКОВИЋ  VIII4
Ања је подједнако талентована за природне и друштвене 

науке. Ишла је на такмичење из биологије, историје, физике, 
хемије и српског. На такмичењима је освојила прво место 

на општинском такмичењу из биологије, место место 
на градском из биологије и прво место на републичком 

такмичењу из плеса (ваннаставне активности). Поред тога 
што пуно учи и ради, бави се плесом, воли да гледа филмове 

и ужива у музици. Ања је мирна и повучена, али својим 
смислом за хумор нас врло често орасположи. Добра је 

другарица, пуна разумевања. Има различита интересовања. 
Поносни смо што је део нашег одељења.

НАТАША КИПРОСКА  VIII4
Наташа је једна од најистакнутијих ученика наше генерације. 
Не пропушта прилику да нас насмеје и стално је пуна позитивне 
енергије. Врло је амбициозна, а то показује учешћем и 
постизањем резултата на такмичењима из већине предмета (прво 
место на градском из биологије, прво место на општинском 
из биологије и прво место на општинском из историје). Поред 
тога, од руке јој иде и спорт, глума, новинарство, као и фолклор 
који је тренирала дуги низ година. Председница је Ученичког 
парламента, увек спремна за акцију и иновације. Покренула 
је више хуманитарних акција. Њена идеја је била штампање 
матурских мајица. Доста је радила на промоцији школе. Жеља јој 
је да постане лекар.

ОГЊЕН ПЕРИЋ  VIII5
Огњена нисмо познавали до трећег разреда. Као и 
сваки нови ученик, првих неколико дана од је био  
стидљив и повучен. После тога, он нам се отворио и 
брзо уклопио у наш мешовит колектив. Огњен је пре 
свега добар друг, па затим паметан и шаљив. Упоран 
је и не одустаје лако. Добро му иду природне науке, 
а бриљира у енглеском, поготово српском језику, 
где је трећи у држави. У слобдно време бави се 
одбојком, Националномм географијом, компјутером 
и Звезданим ратовима. Солидаран је, помаже нам кад 
год може и дели своје знање са нама. Биће нам жао да 
се од њега растанемо. 

ПЕТАР МИЛОСАВЉЕВИЋ    VIII6
Наш Пера је доказ да имати све петице не значи бити штребер. 
Иза његових дивних плавих очију не крије се само знање, већ и 

љубав према једној девојчици. Он зна да се некад част и песницама 
мора одбранити. У млађим разредима показао је интересовање за 

математику, а касније и за физику и хемију. Љубав према природним 
наукама га је довела до републичког такмичења из физике. Знање 

показао је и на такмичењима из географије и историје. Свестран је, 
упоран и талентован. Поносни смо што га познјемо и што смо се 

дружили са њим ових осам година. Петар је добар друг, увек спреман 
да помогне, увек ту за друге, воли да се шали,  

али је и спреман за озбиљан рад. 
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АНЂЕЛА БАЛИНОВАЦ   VIII5
Анђела је наш понос, девојчица која нам је безброј пута донела 
радост, будила у нама такмичарски дух, бодрила и подржавала 
свакога ко посустане. Она нам је свима у генерацији пример 
како постати успешан, како бити храбар када је најтеже, како 
не одустати када се нађемо пред проблемом, како подићи 
главу и наставити даље, а опет остати скроман и миран. 
Анђела је лепо васпитана девојчица, која воли и поштује све 
људе. Веома талентована за спорт, успешно је представљала 
нашу школу у свим спортовима: у атлетици (скок у даљ, у вис, 
трка на 100 метара, штафета), кошарци, одбијци, рукомету 
и фудбалу. Видели смо јој сјај у очима сваки пут када би 
заслужено добила медаљу. Тада смо схватили да Анђела успех 
види у свом тиму, да медаља која сија на њеним грудима, сија 
за нашу школу, за све нас. Анђела је несебична, драга особа 
са великом и добром душом. Свима нама који смо је бодрили 
са трибина или учествовали са њом, он је подстрек, снага 
и нада да је све могуће када си упоран и храбар. Анђела је 
поред врхунских спортских резултата и одлична ученица. Све 
постиже и нашој генерацији показује пут ка успеху. Поносно 
је пратимо и верујемо у њу, као што она другарски верује у 
нас. Надамо се да ће Анђела једног дана представљати нашу 
земљу на неком такмичењу. Она ће као и увек дати сву своју 
снагу и вољу да постигне успех, за све нас. Желеће да се као 
нација радујемо њеним успесима. А ми, њени пријатељи из 
школске клупе, видећемо сјај у њеним очима и разумећемо 
све. Да је успех наш, тимски, да смо поносни што је имамо и 
познајемо и да се радујемо са њом. 

Маша Илић VIII5

ДАНИЛО СИНАДИНОВСКИ    VIII4
Наш спортски понос, спортистa генерације у школској 
2015/16. години је Данило Синадиновски, који је својом 
љубављу, истрајношћу и вољом заслужено заузео ово место. 
Данило је свих претходних година показивао јаку жељу за 
успехом у спорту, што му се најчешће и остваривало. Ниједно 
спортско такмичење није могло без њега проћи, а у сваком је 
показивао да је више него вредан овог места. Највише успеха 
имао је у одбојци, фудбалу и атлетици, где је за школу, са 
друговима из тима, освајао прва и друга места на општинским 
и градским нивоима такмичења. Поред тога, Данило већ дуги 
низ година тренира фудбал у ФК „Вождовац“, где игра у Првој 
лиги као један од најуспешнијих играча. Фудбалу је потпуно 
посвећен, спреман је напорно да тренира. Знајући га, сигурни 
смо да ће остварити успех у будућности, а наш задатак је да га 
безрезервно подржимо. Што је најважније, Данило је и поред 
свих ових успеха остао јако пожртвован и добар друг, а пре 
свега скроман и приземљен. Одличан је ђак, вредан, храбар 
и сналажљив дечко. Зато, с поносом му додељујемо титулу 
овогодишњег спортисте генерације. Само напред, Данило!

Наташа Кипроска VIII4
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потенцијални вуковци
СА ЗАДОВОЉСТВОМ И ПОНОСОМ ВАМ ПРЕДСТАВЉАМО НОСИОЦЕ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ

Ana Bubalo VIII1

A}imi} Stefan VIII2

Brki} Awa VIII3

Stojadinovi} Isidora VIII3

Kosti} Mihajlo VIII4

Ivanovi} Katarina VIII5

Kne`evi} Mina VIII2

Milosavqevi} Ana VIII3

Filipovi} Nikolina VIII6 Golovi} Aleksa VIII6

Radojevi} Awa VIII6

Eri} Aleksa VIII2 Ivkovi} Sava VIII2

Cvetkovi} Nikola VIII3

Do{li} Milan VIII4

Milovanovi} Tijana VIII4 Vojinovi} An|ela VIII5

Popovi} Isidora VIII6

Mrdakovi} Emilija VIII3

Kiproska Nata{a VIII4

^olakovi} Andrija VIII5

Jawi} Ma{a VIII6

Savi} Tamara VIII6

Adamovi} Milica VIII3

Stoiqkovi} Tamara VIII3

Kosti} An|ela VIII4

Peri} Ogwen VIII5

Milosavqevi} Petar VIII6

Cesarevi} Ksenija VIII1 Jankovi} Mateja VIII1 Radulovi} Jelisaveta VIII1

Stankovi} Awa VIII4

Vlahovi} Vuk VIII2

Risti} Janko VIII3
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Слободно се можемо похвaлити Ученичким 
пaрлaментом. Свaке године је све бољи и 

утицaјнији у свакодневном животу и функционисању 
школе. Парламент многе проблеме решaвa нa себи 
својствен, стaложен нaчин. Као што вероватно знате, 
чини га  24 ученикa, по двa, једaн дечaк и једнa 
девојчицa, из свaког одељењa седмог и осмог рaзредa. 
У сaстaв пaрлaментa улaзе вредни и одговорни 
ученици, спремни нa дискусију и решaвaње проблемa 
у свaко добa. Пaрлaментом руководи нaстaвник 
хемије Дејaн Ристић, који је ту да наше сугестије 
и размишљања пренесе наставницима, стручној 
служби и директорки. Седнице се углaвном одржaвaју 
једном месечно. Поред редовних седницa, нa којимa 
пaрлaмент обрaђује тaчке предвиђене дневним редом, 

оргaнизују се и вaнредне седнице, које обрaђује тaчке 
везaне зa тренутнa дешaвaњa у школи. Свaкa школскa 
годинa доноси и неке нове одлуке, нове члaнове, 
председникa, потпредседникa и зaписничaрa. Што 
је нaјвaжније, ученици су свесни дa је Ученички 
пaрлaмент вaжaн део упрaве школе и дa свaку 
дискусију вођену нa седницaмa требa дa пренесу 
својим вршњaцимa и тиме прошире непрекидну 
нaмеру зa побољшaњем школског животa. 

С поносом можемо рећи дa смо свaке 
године све бољи и успешнији, и дa ћемо тим 
путем и у будућности нaстaвити дa корaчaмо. 

Председница Ученичког парламента
Наташа Кипроска VIII4

Ученички
ПAРЛAМЕНТ
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Kuda posle osnovne?

Одувек сам била склона 
уметничкој страни 
живота, тако да планирам 
да упишем школу за 
дизајн на Дедињу. Већ 
идем на припремне часове 
у ту школу, тако да већ 
поседујем праксу. После 
школовања желим да 
напустим Србију.

Иако сам неодлучан, мој 
избор је Математичка 
гимназија, зато што ми 
математика иде од руке. 
Други разлог због којег 
је уписујем је тај што је 
Математичка избор и 
мојих другова са којим сам 
близак. Мислим да би ми 
та школа одговарала.

Мој избор је Војна 
гимназија. Рад, ред 
и дисциплина су мој 
мото и мислим да је то 
океј. Такође, физички 
сам активан и спреман. 
Надам се да ћу успети да 
је упишем.

Желим да упишем 
Пољопривредну средњу 
стручну школу, смер 
техничар хортикултуре 
јер ми декорација иде од 
руке. Имам добро око за 
уређивање и добро уклапам 
боје.

Моја жеља је да упишем 
Туристичко-угоститељску 
школу, смер кулинарског 
техничара. Кување ме од 
малих ногу интересује и 
испуњава, зато сматрам 
да је то прави избор за 
мене. Са овим занимањем 
могу лако да нађем посао у 
иностранству.

Одлучила сам се за 
Медицинску школу на 
Звездари. У школи ми 
најбоље иду биологија 
и хемија, зато сам се 
за њу и одлчила. Жеља 
ми је да после упишем 
Вишу медицинску, а са 
овом средњом то ће ми 
бити олакшано.

12

Највећа дилема малих матураната јесте  
коју средњу школу уписати 
Питали смо наше осмаке шта мисле о томе

Sta{a Savi} VIII4  

Mateja Gavrilovi} VIII2  

Sun~ica Stanojevi} VIII4  

Buk Vlahovi} VIII2  

Kristina Ili} VIII4  

Natalija Ili} VIII3  
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Још увек сам неодлучан, 
зато је мој избор гимназија, 
и то Трећа. Желим да ме та 
школа помогне да схватим 
који ми факултет одговара 
и да ме припреми за њега.

Дефинитивно сам се 
одлучио за Спортску 
гимназију. Тренирам 
кошарку дуги низ 
година и веома сам 
успешан, зато желим 
да се потпуно предам 
спорту. Ова школа ће 
ми то омогућити.

Уписујем Зубно-техничку 
средњу школу јер се 
фокусира на оно што мени 
одговара. Важно ми је да 
упишем оно што волим и 
чиме у будућности желим 
да се бавим.

Ученици осмог разреда 
Наташа Кипроска, Исидора 
Поповић и Алекса Ерић, 
заједно са психологом школе 
Снежаном Ристић, у суботу 
14.5.2016. године одазвали 
су се на позив Маје Ђурић, 
новинарке Радио Београда, 
и учествовали у емисији Из 
тинејџ угла, која се емитује 
уживо. У крајње опуштеном 
и пријатном разговору 
презентовали су првенствено 
школу, па тек онда се 

осврнули на предстојећи 
матурски испит. Причало се 
највише на тему припреме и 
треме пред завршни испит 
и о упису у средњу школу, 
које школе ученици желе да 
упишу и какви су им  планови 
за будућност. Тема разговора 
била је и  прослава матурске 
вечери, ток припрема за овај 
свечани догађај, како из угла 
девојчица, тако и из угла 
дечака. 

Наташа Кипроска VIII4

Одлучио сам се за Шесту 
београдску  гимназију 
јер ми одговара локација 
и сматрам да је то веома 
важно. Имаћу и довољно 
бодова за упис, тако да се 
све уклапа.

Електротехничка школа 
,,Никола Тесла“ је права 
ствар за мене. Мислим да је 
електротехника исплатљив 
посао, а у данашње време је 
то врло важно.

Моја жеља је Четрнаеста 
гимназија, то је права 
школа за мене. Доста 
ученика из наше генерације 
уписује ову гимназију, па 
је и то преовладало у мојој 
одлуци.

   Ученике анкетирали:
Мила Вулићевић VI4  и  Ива Милетић  VI4

13

„Да ли смо спремни за полагање матурског испита?“

Ivan Panteli} VIII1  

Marija Jeli~i} VIII4  

Pavle Dubaji} VIII4  

Nikola Pavlovi} VIII4  

Konstantinos Kalaitzakis VIII3  

Pavle Pavi}evi} VIII3  
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?Kako?
N

e?

Нека су деца заиста даровита, 
али понекад се јави и ситуација 
да родитељ, који је био даровито 
дете, намеће свом детету 
циљеве које оно веома тешко 
може да постигне, или чак 
не може да их оствари ни уз 
највеће своје напоре. Шта 
саветујете у том случају 
детету, а шта родитељу? 

„Тешко је бити другачији од 
других“. Када родитељ уочи 
и открије даровитост код свог 
детета, сматра да треба радити 
на њој. Уочава да његово дете 
остварује резултате, али не онако 
како он очекује. Почиње да 
му смета дететова бунтовност, 
отпор у раду и преузима ризик 
да га „уздрма“ како би му 
пробудио мотивацију. Долази 
до исцрпљивања и родитеља и 
детета. Саветује се родитељу 
да направи разлику између 
себе и свог детета. Ради се на 

расветљавању и разумевању 
дететових могућности, 
интересовања и пружа се 
родитељу помоћ да упозна 
индивидуалне способности 
детета, да му пружи подршку и 
помоћ, да му се предоче дететове 
способности и интересовања, и 
наглашава се да је неодмерено 
родитељско очекивање, које 
су дететове границе, да им је 
потребна заинтересованост за 
своје дете као емотивно стабилну 
личност. Детету се предочавају 
његови потенцијали, разумевање, 
да су „погубљени“  између 
уложеног рада и резултата и 
очекивања родитеља. Усмеримо 

их, откријемо шта им највише 
лежи, које су му склоности, без 
обзира на постигнуте резултате. 
Пружамо му одговор на питање 
колико су циљеви реално 
постављени, које препреке 
постоје, које су алтернативе... 
Саветујемо им да је најважније 
одржати комуникацију на 
релацији родитељ - дете, 
наглашавамо близак однос 
као услов без кога ништа нема 
смисла. Родитељ треба да 
помогне, а не да наметне своје 
аспирације.

Колико су ученици наше школе 
даровити? 

Психолог Снежана Ристић

Педагог Данијела Видојевић
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Даровито дете је рођено са 
неуобичајеном способношћу 
да савлада одређена подручја. 
Када одрасту, таква деца некад 
постану стручњаци у свом 
подручју. Неке од  наших бивших 
ученика већ виђамо као успешне. 
У нашој школи су корачали и 
данас корачају ученици који 
су даровити. Не само у нашој 
средини, већ свугде, даровитост 
је потребно уочавати, откривати 
и прихватити, а онда се бавити 
њом.
   
Како препознати даровито 
дете? Наставници то могу, и 
ви као стручњаци, а може ли 
родитељ бити објективан у 
процени? Коме да се обрати за 
потврду даровитости?

У описивању деце даровитост 
има три обележја: превремена 
развијеност (брже напредују од 
просечне деце), инсистирање 
да „свирају по свом“ (другачији 
путеви учења, самосталност, 
самопоуздање) и жар савладавања 
(висока мотивисаност, 
опсесивни интерес). Саветујемо 
тропрстенасти модел, да у 
препознавању даровитости треба 
посматрати своје дете, сарађивати 
са школом (наставницима 
и психологом, који ће се 
упознати са дететом, применити 

тестове који ће утврдити 
степен опште интелектуалне 
спосбности, особине личности 
као и продуктуивно-креативну 
надареност, тј. способност 
примене знања).

Тестирате ученике при 
упису у школу, а онда и осам 
година након тога у оквиру 
Професионалне оријентације. 
Јесте ли поредили резултате 
(да ли је шестогодишњак који 
је био дете надарено, на пример 
за цртање, развио тај свој 
таленат и показао склоност ка 
школама које то захтевају)?

Професионална оријентација 
намењена је онима који треба да 
донесу одлуку о изборау средње 

школе, тј.осмацима. Циљ нам 
је да дамо помоћ и подршку 
у доношењу животно важних 
одлука. Тестови који се задају 
у писменој форми намењени 
су утврђивању способности, 
интересовања и карактеристика 
личности које су важне за 
професионални избор. Након тога 
се студиозно анализира тест и 
презентују се родитељу и ученику 
резултати, даје се препорука 
које школе су добар избор, и 
које су алтернативе. Дешава се 
да кроз разговор са родитељима 

откријемо да су особине које 
сада помињемо и онда биле 
наглашене. Почетком априла 
ове школске године  били смо на 
модној ревији чији је аутор наша 
бивша ученица. Њени цртежи из 
другог и трећег разреда још увек 
красе наше канцеларије.

Може ли даровитост бити 
гаранција успеха?

Даровитост је скуп особина 
које омогућују појединцу да 
има потенцијале за доследно 
постизање натпросечних успеха 
у неком друштвено цењеном 
подручју. Нема одговора да ли је 
сама даровитост гаранција успеха. 
Она је УСЛОВ, која често није 
довољан за успех. Даровитост је 
само основа за постизање добрих 
резултата, али НИЈЕ сама по себи 
довољна за постизање високих 
резултата. Потребна су и одређена 
својства личности, социјалне и 
емоционалне карактеристике. 
Породични услови и емоционалне 
трауме, било из школе, било из 
породице, могу да спрече развој и 
успех.

Такмичења са собом носе и 
трему, некад умеју да буду 
стресна. Шта чинити у таквој 
ситуацији?

Трема је увек емоционалне 
природе. Може бити урођена 
карактеристика дечијег 
темперамента или пак последица 
превеликог родитељског 
очекивања. Она се јавља као 
последица страха од унапред 
очекиваног неуспеха. Количина 
треме варира. Може бити 
конструктивна и помоћи у 
концентрацији, али и блокирајућа.
Никада не треба брутално 
поступати и „резати“ трему, 
приписивати је слабићима, 
присиљавати дете да је негира. 
Уместо тога, нежно умирити 
дете и попричати чега се боји, 
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дајући му тиме дозволу да 
превазиђе страх, да се ништа неће 
променити након такмичења, и 
у сваком случају га наградити 
љубављу. Не подмићујте дете 
нудећи му материјалну награду 
ако успе. „Учинићу ово за тебе 
ако ти учиниш ово за мене“ 
је преговарање које личи на 
условљавање. Од детета треба 
очекивати да користи правила 
које их уче родитељи својим 
правим ауторитетом, не уценом.

Спортска такмичења су 
другачија. Већина оних у 
којима учествују наши ученици 
тимског су карактера. Каква је 
ту атмосфера?

Спорт је вишеструки извор 
задовољства, које нас може 
одвести у неслућене висине или 

пак „бацити“. Спорт је извор 
адреналина, а код групног спорта 
ствара се осећај заједништва, 
колективног успеха, ривалства... 
У   име вишег циља, победе, 
дељење са другима је неопходно, 
у чијем темељу је поштење. 
Још једна битна карактеристика 
је дисциплина. Кључ за 
дисциплиновање тима налази се 
у казни која одговара учињеном 
лошем делу. У оваквим условима 
стварају се другарства, играчи 
разговарају, вежбају и наступају, 
а успех је успех свих.

Како се ученици носе са успехом? 

Шта он све носи са собом? 
Може ли он имати и негативан 
утицај?

Успеха чини да  дете добро 
мисли о себи, уз отворено обиље 
одобравања за оно што је урадило  
и постигло. Међутим, дете треба 
охрабрити да задржи фину 
осетљивост своје скромности да 
не би неговло егоцентричност. 
Енергију треба да усмери и на 
друга интересовања и друге људе. 
Не треба да се занесе успехом 
јер у следећем моменту то може 
да плати неуспехом. Учините 
све да ваше дете добро мисли о 
себи, тако што ћете му отворено 
показати одобравања за оно шта 
ради и како се понаша, а не који је 
резултат постигло.

А неуспех?

Дете заслужује искрену утеху 
када је повређено и доживи 
неуспех, емотивне повреде боле 
као и телесне. Чувајте се предугог 
тешења детета јер може да се деси 
да ће изабрати (обично несвесно) 
само болна искуства да би добило 
утеху. Водите рачуна да детету 
треба више брижне пажње у 
тренуцима када није повређено, 
него када јесте. 
 
Важније од освојене награде 
на такмичењу је искуство које 
ученик (који је првенствено 
дете) стиче: таленат је 

само полазиште, потребно је 
напорно радити, савладати 
трему, стећи самопоуздање... 
И најбитније, треба умети 
устати кад се падне, не 
обесхрабрити се. Како дете то 
научити? Често није довољно 
само рећи Идемо даље! 
Следећи пут ће бити боље! 
И шта кад следећи пут не буде 
боље? Одустати?

Циљ нашег целокупног 
развоја, од рођења до зрелости, 
јесте постизање самопуздања. 
Децу треба да научимо да је 
природно да смо успешни, али 
да је природно и да понекад не 
добијемо оно што желимо. Дечија 
емотивна сигурност  је у праву 
детета да родитеља увек „има при 
руци“ да би му када се нагомилају 
проблеми, поново и поново 
пружили безусловну подршку 
пуну љубави, који једино они 
увек спремно дају. Можда је 
најважније да родитељи никад не 
покажу децу повређеност неким 
њиховим дечијим понашањем 
и неуспехом, како у детињству, 
тако и касније.

Наша школа је изузетно 
успешна на такмичењима. 
Значи ли то да су наши ученици 
бољи од других, па наставници 
имају „добар материјал“, или 
је у питању такмичарски дух, 
који је негован у школи од њеног 
оснивања? 

Такмичење је код свих 
људских бића манифестација 
жеље за супериорношћу, оно је 
природна појава, која помаже 
развијање самопоштовања. 
Наша школа нескривено и 
позитивно користи такмичење 
у учењу и спорту јер успешност 
у њима знатно учвршћује 
самопоштовање. Желимо да 
изградимо емоционално стабилне, 
истинољубиве и поуздане људе.

Биљана Марковић



MEDAK \AK maj 2016 br.14

У нашој школи је 28.12.2015. 
године изложба Иве Милетић 
VI4, талентоване и креативне 

ученице. Ива се бави декупаж 
техником више од годину дана и 
за то време је створила прилично 
велику колекцију кутија, магнета, 
рамова за слике и подметача. Са 
овом техником  Ива се сусрела 
сасвим случајно, али то је била 
љубав на први поглед, која траје и 
данас. Ива успева да нађе времена за 
свој хоби између обавеза, тренинга 
и учења Њене рукотворине пример 
су како се уз мало боје и салвете 
могу направити предивни украсни 
предмети, идеалан поклон за сваку 
прилику. Наравно, за то су потребне 
веште руке, као и око за детаље. 
Ивина дела су права уметничка. 
Бројни посетиоци изложбе нису 
крили своје дивљење изложеним 
предметима. Изложба је била 
продајног карактера, и многи 

су понели кући неку од Ивиних 
рукотворина. Наша Ива је свестрана. 
Поред тога што је права уметница 
и одлична ученица, она је и сјајан 
спортиста. За школу се такмичи у 
атлетици. Прошле године освојила 
је златну медаљу у штафети, а 
ове године у томе ју је спречила 

повреда. Са невероватном лакоћом 
се сналази на компјутеру и често 
помаже разредној када је потребно 
откуцати текст, за неки конкурс 
или  школски лист, на пример. 
Ива је и сјајан пријатељ, омиљена 
у друштву и међу наставницима. 
Њену скромност сви хвале. 

IZLO@BAIZLO@BAIvina Ivina 
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Ноћна школа 
је тинејџ роман енглеске 
списатељице К. Џ. Доерти, који 
се састоји из пет делова. Радња 
романа смештена је у интернату 
у околини Лондона, где је Ели, 
главна јунакиња, послата због 
проблематичног понашања након 
братовог нестанка. Симерија, 
међутим, није обична школа, 
већ део веће организације која 
обучава децу за водеће позиције у 
влади света. Ели се тамо суочава 
са изазовима какве има сваки 
тинејџер, али њој то још теже 
пада због непознате околине и 
непријатељски настројених особа. 
Деца су сумњичава према Ели (сви 
ученици те школе су из елитних 

породица, а она је ту послата по 
казни), повремено и сурови, а 
већина њих крије своје тајне. Ели 
упознаје Картера, који је усамљен 
као и она. Заједно долазе у сусрет 
с Ноћном школом. О активностима 
тог друштва остали ученици не 
смеју ништа да знају. Убрзо Ели 
бива нападнута, и то покреће низ 
догађаја. Догодиће се и убиство. 
Ово је једна од најбољих књига 
коју сам прочитала, веома је 
занимњива, али помало и језива. 
Ипак бих је свима препоручила 
зато што садржи елементе трилера, 
драме и романтике. У сваком 
тренутку ћете осећати напетост 
док је будете читали. Подсећа на 
серију „Интернат“. 

Матија Чукић, ученик VIII2, 
живи за музику, она је његов 

свет. Матија је фронтмен бенда 
Кп2 у којем пева. Годинама похађа 
Рокенрол радионицу, усавршава 
свирање гитаре, бубњева и 
увежбава вокалне технике. У 
продавници плоча и књижари 
,,Леила“, у Улици краља Петра, 7. 

марта 2016. године Матијин бенд је 
са осталим полазницима радионице 
одржао концерт ,,Kidz Rawkin’ 
Steady” и извео песме познатих рок 
састава, као што су ,,The Clash”, 
,,Black Sabbath”, ,,Ramones”, 
Џимија Хендрикса... Петнаестак 
младих рокера смењивало се на 
малој позорници, док Матија, 

као певач бенда није силазио с 
исте. На свирку је дошао и наш 
наставник географије Мато Ботић 
и веома му се свидело оно што је 
чуо. Другарску подршку Матији су 
пружили другови из одељења Петар 
Нишић и Konstantinos Kalaitzakis, 
који су за бенд имали само похвале.

Preporu~ujemo vam kwigu

Rokenrol radionica

Awa Brki} VIII3

Jelena Stojanovi} VIII2
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У „Дадову“ можете погледати представу 
„Oво је најстрашнији дан у мом животу“. 

Представа је рађена по роману Јасминке 
Петровић у режији Владана Ђурковића. 
Главне улоге поверене су полазницима 
овог позоришта, девојчицама и дечацима, 
вршњацима главног јунака. У представи 
је приказан тинејџерски живот и њихови 
проблеми: невоље са школом, пријатељима, 
родитељима и, наравно, са симпатијом. 
Страхиња има 15 година, чека га мала матура, 
ствара му дилеме и проблеме. Али,  да му је само 
то мука! Мучи га наставница српског, татина 
дуга коса и брада и покушаји да постане писац 
„под старе дане“, мамино чудно понашање 
са пријатељицом. Он има најстрашније дане 
због брига да се не избламира, несрећан је и 
тврдоглав ... А онда се појављује једна Маша 
која ће променити све то. Заљубљена је у 
њега. И полако, Страхиња се заљубљује у њу. 
Његови најстрашнији дани постају најлепши 
дани јер љубав према Маши потискује све 
његове бриге и дилеме. Представа је духовита, 
разиграна, прилагођена годинама гледалаца 
(тинејџерима). Када уђете у позориште, око 
вас је све весело, и на бини, и у гледалишту. 
Јер, и глумци и гледаоци су готово истог 
узраста, одлично се разумеју и једни другима 
су подршка. Обавезно погледајте представу. 
Слободно поведите и родитеље. Можда 
ће после представе боље разумети наше 
„најстрашније“ године.

КАПЕТАН АМЕРИКА 
“Грађански рат“ је тринаести филм серијала ,,Марвелов 
кинематички универзум››, а трећи филм серијала ,,Капетан 
Америка“. Суперхероји тима Осветника се распадају након 
сплета несрећних догађаја и различитих одлука. Глумац 
Крис Еванс тумачи лик Капетана Америке, док Роберт Дауни 
Џуниор тумачи Ајрон Мена. Ова два суперхероја се разилазе 
и започињу међусобни конфликт у који увлаче остатак 
тима Осветника. Филм је специфичан по томе што уместо 
шаблонског црно-белог односа између страна добра и зла, 
представља сукоб који је базиран на дубљој, моралној основи. 
Овај филм такође уводи популарне суперхероје, Спајдермена 
и Црног Пантера, у Марвелов универзум. Глумачки таленти ће 
засигурно засенити публику својим извођењима. Специјални 
ефекти су револуционарни, поготово током главне борбе. Код 
неких филмова компликована радња са доста мањих причица 
квари ток филма, али то овде није случај. Иако обилује великим 
бројем суперхероја, сваки од њих добија своју шансу да засија. 
Филм се тренутно може гледати у биоскопима, а доступан је и 
у 3Д формату.

Pogledajte predstavu

Sedma umetnost

Ogwen Peri} VIII5

Jana Martinov VI4
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Моје одељење је било 
заинтересовано да 

учествује у такмичењу 
„Најраспеванија одељенска 
заједница”, јер сви волимо да 
певамо и свирамо, понекад 
смишљамо песме и играмо уз 
њих. Договорили смо се које 
ћемо песме певати и почели 
са вежбањем. Трудили смо 
се и и давали све од себе да 
лепо певамо. Вежбали смо 

свакодневно, и на часовима 
и одморима, уз подршку 
учитељице и несебичну помоћ 
наставника Бориса Коцијана. 
Батићи су ударали о плочице 
металофона, сви смо певали 
најбоље што смо могли.  Дошао 
је и дан када се одржавало 
такмичење. Сви смо били у 
белим кошуљама, насмејани 
и узбуђени. Стигли смо и ми 
на ред. Гласно и јасно почели 

смо да певамо. Певали смо 
баш како је требало и освојили 
друго место. Вриштали смо 
и скакали од среће. Били 
смо задовољни и весели. 
Наставница нас је похвалила 
и наградила нас петицама из 
музичког. Иако смо освојили 
друго место, ми смо се осећали 
као победници.

Тара Ђајић IV3 (трећа награда),  

Милош Пурић IV3 (друга награда) и  

Ана Вучелић IV1 (похвала)

Luka Bogojevi} IV1

IV1  Najraspevanija odeqewska zajednica

XXIV  Me|unarodni konkurs “Svetosavqe i na{e doba“
Novi Sad, 14. maj 2016.

MEDAK \AK maj 2016 br.14
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Ученици првог разреда са својим 
учитељицама и родитељима нису 

правили торту и палили свећице, знали 
су да то слављеница баш и не воли и зато 
припремили дивну песмицу на часу српског 
језика, задатке пуне цвећа и рециклаже 
на часу математике, загрлили је на часу 
ликовне културе и отпевали јој најлепшу 
рођенданску песму. Прваци су слављеници 
поклонили најлепша изненађења: 
хранилице за птице, даровали јој и 
посадили четири тује и улепшали клупе у 
дворишту школе. Било је право задовољство 
бити на оваквом рођендану! Планета Земља 
се радовала дивним поклонима, ђаци 
су били вредни, учитељице и родитељи 
задовољни. Ђацима првацима можемо 
рећи само једно велико БРАВО!

Акција „Чепом до осмеха“ у нашој школи почела је у 
септембру 2015. године. Ученици од I до IV разреда 

скупљали су чепове и брижљиво, уз смех, разврставали их             
по бојама. Првих 10 џакова послали смо 24.12.2015. године 
а остале 17.5.2016, укупно 180 килограма. Захваљујемо се 
нашим ђацима и учитељима, нарочито Маријани Пејатовић, 
иницијатору на мотивацији ученика и колега. Има ли нечег 
лепшег на овом свету од осмеха? 

Suzana Spasojevi}

Slavica [u{warevi}

Tematski dan: Dan planete Zemqe

Humanitarna akcija: ^epom do osmeha
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ПОЗИВ 
 

21. З М А Ј А Д А 
   

4. 6. 2016. године у 10 чаова
Терен СЦ „Шумице“ са 
почетком у 10 часова. 

 

Пријаве од 9 и 30. 
 

Такмиче се ученици  
од I до IV разреда  
у пуштању змајева. 

Потребно је понети змаја и 
добро расположење!
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Ученици седмог разреда су 10. и 
11. маја ишли на екскурзију на 

Копаоник. Упутили смо се ауто-путем 
E 75, преко Баточине, Kрагујевца и 
Краљева у манастир Жичу, чија нас је 
архитектура одушевила (рашка школа, 
црвена цигла). О историји  манастира 
смо сазнали гледајући документарни 
филм. Пут смо наставили ка Врњачкој 
Бањи, где смо после краће шетње 
имали ручак у ресторану у близини 
Моста љубави, који је име добио у 
знак сећања на велику љубав младе 
учитељице Наде према официру 
Рељи. На мосту је скоро немогуће 
наћи место за катанчић. Заљубљени 
закључавају своју љубав а кључић 
бацају у реку да би је сачували. 
Ми нисмо пропустили забаву у 
луна парку. Пут смо наставили ка 
манастиру Студеница, где смо 
саслушали предавање о Стефану 
Немањи и Ани, родитељима Светог 
Саве, и краљу Радославу. Након два 
сата вожње стигли смо на Копаоник. 
Ту смо се сместили у апартмане, 
вечерали и спремили се за дискотеку. 
Журка је трајала до 23 часа. Лепо 
смо се сви забавили. Дружење до 
раних јутарњих сати наставили смо у 
собама. Следећег јутра после доручка 
је нас четрдесетак кренуло на успон ка 
највишем врху Копаоника. Панчићев 
врх налази се на 2016 м. У првих 800 
м успона сусретали смо се са снегом 
који смо са лакоћом прешли. После 
сат времена лаганог хода, дошли до 
Панчићевог споменика, подигнутог 
пре тачно 40 година. Био је окружен 
љубичастим шафранима. Поглед је 
био фантастичан. Чинило нам се да 
видимо целу Србију. Имали смо среће 
јер се време тог преподнева поправило 
и видљвост је била преко 100 км. У 
даљини су биле Проклетије, планине 
у Црној Гори и Албанији. Задржали 
смо се на врху око 30 минута. Спуст 
је био веома лак и таман смо стигли 
на ручак. У близини Крушевца 
посетили смо цркву Лазарицу, коју 
је 1380. године саградио кнез Лазар 
(византијски стил, разнобојне цигле). 
У добром расположењу вратили смо 
се у  Београд.

Nevena Kalezi} VII6

Od Beograda do Kopaonika
Ekskurzija u~enika sedmog razredaEkskurzija u~enika sedmog razreda
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Maturska ekskurzija
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Завршена је и чувена, дуго 
ишчекивана, последња, екскурзија 

у осмом разреду. Ми, мали 
матуранти, вратили смо се са Таре 
препуни утисака. Три дана дружења 
са особама са којима идемо у школу 
од првог разреда била су незаборавна, 
управо зато што нам је остало још 
само два месеца школе. Обилазили 
смо разна места и манастире, али 
је нама, ученицима, наравно било 
много интересантније у аутобусу 
и хотелу. Кроз целу екскурзију се 
чула песма и шала и сви смо се лепо 
провели, и ми и наставници. Аутобус 
је био посебна прича, тамо нам ништа 
није сметало, ни седење по троје на 
седишту, ни гурање по пролазима, 
само нам је било важно да сви будемо 
заједно. У хотелу, поготово пред 
одлазак у дискотеку, владао је хаос. 
Из сваке собе се чула музика, ствари 
су нам биле разбацане свуда док се 
не одлучимо шта ће се то вече обући, 
али нам чак ни то није сметало да се 
лепо проведемо. Наставници су били 
расположени, како у дискотеци, тако 
и ван ње, и могу без оклевања рећи 
да су и они били ти због којих ће ова 
екскурзија свима нама остати у лепом 
сећању. По завршетку дискотеке сви 
смо се окупљали по собама, где смо 
певали, дружили се и смејали. Веома 
брзо су нам прошла та три дана и 
ујутру, пред полазак, нико није желео 
да крене, поготово знајући да нам је 
ово последња заједничка екскурзија и 
последња оваква врста дружења.

Увек кажу да се та последња, 
матурска екскурзија памти, а 

ова наша стварно има разлога за 
то и верујем да ћемо је се радо и 
са носталгијом сећати кад будемо 
старији. Ana Milosavqevi} VIII3

Maturska ekskurzija
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Галерију Природњачког музеја 
посетили смо 2.12.2015. год. 

Кустос нам је одржао веома 
занимљиво предавање. Није 
причао само о крапинском човеку, 
његовом животу и веровањима, 
већ и о проналазачу Драгутину 
Горјаковићу – Крамбергеру. Могли 
смо да видимо остатке природе 
која га је окруживала. Популаран  
крапински  прачовек, у науци познат 
као Homo sapiens neanderthalensis, 
откривен је 1899. године када су 
започета геолошка и палеонтолошка 
истраживања на  Хушњаковом 
брду у Крапини. Ископавања су 
трајала шест година под надзором 
професора Горјаковића, познатог 
хрватског геолога, палеонтолога 
и палеоантрополога. Чланови 
еколошке секције Невена Калезић 
VII6 и Растко Ђорђевић VII2 
своје утиске након обиласка 
Природњачког музеја и Ботаничке 
баште пренели су наставницима 
у презентацији на седници 
Наставничког већа 14.12.2015. 
године. 

У другом полугодишту смо ишли 
у још једну посету Природњачком 
музеју и присуствовали изложби 
Шумови мора. Упознали смо се 
са мекушцима, чија је грађа тела 
јасно дефинисана и разграничена 
од осталих животињских врста. 
Познато је преко 130 000 рецентних 
и око 45 000 фосилних врста. 
Будући да су се појавили пре 480 
милиона година представљају 
најиздржљивију групу 
бескичмењака на планети. Било да 
су пужеви, шкољке, денталијум, 
хитони или главоношци, свих 
215 врста које су изложене, носе 
појединачну својственост у грађи, 
облику, боји, сјају, инспирацији, 
и другим видовима визуелног 
доживљаја. Поједине врсте су 
именоване у народу: петрово уво, 
индијска лаћица, морска вила, 
венерин чешаљ, морско копито...

Ученице Ива Милетић VI4 и 
Невена Калезић VII6 инспирисане 
посетама Природњачком музеју и 
Ботаничкој башти урадиле су сјајне 
мозаичке слике: Шумови мора и 

Изазов биодиверзитета, које красе 
зборницу.

Нaтaшa Кипроскa VIII4 одржала 
је презентaцију за ученике осмог 
рaзредa и укaзaлa је нa болести 
кaрдиовaскулaрног системa, које 
нaстaју услед штетног утицaја 
спољaшње средине и неретко 
могу довести до смрти. Нaјвећи, 
а нaизглед неуочљив проблем 
дaнaшњег друштвa, јесте зaгaђење 
животне средине, а настаје због 
нaшег неодговорног понaшaњa. 
Повећaвa се број оболелих и број 
људи сa проблемимa везaних зa 
кaрдиовaскулaрни систем. Смaњена 
количинa кисеоникa доводи до 
коренитих променa у људском телу, 

од протокa крви пa све до рaдa 
(односно нерaдa) срцa. Нaжaлост, 
колико је нaшa држава немaрнa, 
покaзује и чињеницa дa је Србијa 
трећа у Европи по броју оболелих 
од срчaних обољењa узроковaних 
штетним утицaјем спољaшње 
средине. 

Ученици осмог разреда ове 
године су показали велико 
интересовање за екологију. Aлекса 
Ерић VIII2 је крајем марта одржао 
презентацију о киселим кишама 
и озонском омотачу, почетком 
априла Никола Ђорђевић VIII6 
је направио филм o климатским 
променама, а Милан Митић VIII3 
нас је 22. априла, на Дан планете 
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Земље, подсетио на глобално 
загревање, ефекат стаклене баште 
и на отпад и рециклажу. Закључци 
са тих предавања су треба ширити 

свест о глобалном загревању, 
утицају киселих киша и ефекту 
рециклаже отпадног материјала. 
На иницијативу чланова еколошке 

секције у школу су уведене канте 
за разврставање рециклажног 
материјал: за папир и картон 
канта је плаве боје, а за пластику 
и лименке жуте боје.  Искуство 
је показало да друштво не може 
још дуго да се развија ако се 

природна богатства и даље буду 
неконтролисано користила и 
загађивала се животна средина. Ми 
смо дужни да будућим генерацијама 
оставимо чист ваздух, незагађену 
воду, очувану природу, залихе 
природних богатства, као  и плодно 

пољопривредно земљиште. Како 
би указали на наведене проблеме, 
група ученика је фотографисала 
околину у којој живимо и указала 
на добре и лоше примере. На 
основу ових фотографија можемо 
закључити да је потребно још много 

рада и едукације становништва 
како бисмо сачували и обезбедили 
будућим генерацијама здраву и 
очувану Планету.
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Rastko \or|evi} VII2 
Milan Miti} VIII3   

Nata{a Kiproska VIII4   
Nevena Kalezi} VII6
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W                                              illiam Shakespeare, 
English playwright, actor 
and poet,was baptised on 

26th of April, 1564. He’s regarded as the 
greatest writer in the Englksh language. 
Shakespeare was born and raised in Stratfor-
upon-Avon. Later in his career, he even 
earned a nickname “Bard of Avon“ after his 
birthplace. Most biographers agree that he 
was probably educated in the “King’s New 
School“ in Stratford. Shakespeare married 
26-year-old Anne Hathaway at the age of 
18. Six months after the marriage weding 
Anne gave birth to a daughter, Susana. 
Almost two years later, twins, son Hamnet 
and daughter Judith, were born. It isn’t known 
when exactly Shakespeare began writing, 
but it is known that some of his plays were at 
the London stage by 1592. His work consist 
of approximately 38 plays, 154 sonnets 
and two long narrative poems. A few of his 
other verses are of uncertain authorship. 
However, it is known that by the end of his 
life, he worked on some collaboration plays 

probably with John Fletcher. He began a 
successful career in London between 1585 
and 1592, and produced most of his known 
work between 1589 and 1613. 

At first he wrote primarly histories and 
comedies,after wich he switched to writing 
mainly tragedies. Some of his finest and most 
memorable works, like “Othello“, “Hamlet“, 
“Macbeth“, “King Lear“ or “Romeo and 
Juliet“, were written in this period of time. In 
his last phase, he wrote romances,and also 
collaborations with other playwrights. Just 
some of his other popular pieces include 
„The Merchant of Venice“, „Richard II“ and 
„Antony and Cleopatra“. Shakespeare died 
on 23rd od April, 1616, in the small town of 
Stratford-upon-Avon where he was also born. 
This year, 2016, is the 400th anniversary of 
Shakespeare’s death. This memorable date 
is celebrated in United Kingdom and across 
the world in honor of the greatest English 
writer who ever lived. As Ben Jonson wrote of 
Shakespeare, “He was not of an age, but for 
all time“. 

William Shakespeare
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William Shakespeare

This year, our fourteen-year-
olds showed great interest 
and entered the school 

English language competition 
which took place on January 21st, 
2016. Twelve of them had the right 
to compete in ‹Vojvoda Stepa› 
primary school, at Voždovac. 
Those were Nađa Ćulafić, Marko 
Guteša – 8/1,  Mina Knežević,Sava 
Ivković, Vuk Vlahović, 
Konstantinos Kalaitzakis – 8/2, 
Tamara Stoiljković, Nikola 
Cvetković, Aleksa Jelić, Iva 
Nikolić – 8/3,Anđela Kosić – 8/4, 
and Ognjen Perić – 8/5.   The 
competition was on February 18th, 
2016. Three young ladies, Mina 
Knežević(8/2), Tamara Stoiljković 
(8/3) and Anđela Kosić (8/4) won 
the third place at this competition 
level and got the right to compete 
at higher level. 

This year›s English language 
competition for Belgrade took 
place in ‘Dragan Lukić’ primary 
school, Bežanijska kosa on 
March 3rd,2016. It was very well 
organized in beautiful new school. 
Competitor from our school, Mina 

Knežević 8/2, won the third place 
and got the opportunity to take 
part in Regional competition.

Regional competition took place 
in Čačak, in ‘Ratko Mitrović’ 
primary school on May 8th, 2016, 
starting at 10 am. 359 pupils from 
Serbia took part in it. It was very 
demanding because every part 
was eliminatory. It consisted 
of Reading comprehension, 
Listening comprehension, 
Grammar test and Conversation 
for the best  42 competitors. The 
organization was very good, 
everything reminded us of 
English culture, the classrooms 
were named after the most famous 
English speaking writers and 
even Shakespeare›s Reading Club 
was organized.  Mina Knežević 
was very good, she did Reading 
and Listening comprehensions 
excellently and in Grammar test 
she made just a few mistakes.

Čačak is a nice little town, very 
clean and tidy, the weather was 
very nice, so it was an interesting 
and useful experience.

SPR I NG
Every year there comes a time,  

In the month of March and June,  
That is loved by every living being,   

That season Spring is called.
  

The harsh Winter comes to an end,  
The beautiful trees begin to bloom,  
The cheerful birds fly back north,  

Nesting in the trees once more. 
 

The silk-like snow begins to melt,  
The armies of Spring win once more,  

Using no swords, no guns or axes,  
Only love, peace and friendship. 

 
The children go out again,  

Without their thick winter clothes,  
Playing games of different types,  

Eating ice cream once more. 
 

The regents of Spring rise again,  
All over the Earth,  

Telling all the livng beings:  
“Hey, everybody, Spring has come”. 

 
Every year there comes a time,  

In the month of March and June,  
That is loved by every living being,  

That season Spring is called.                                                                                       Marija Stojanović and Katarina Živković
English teachers

The English Language Competition 
for primary school students
The English Language Competition 
for primary school students
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Mein Lieblingsteil des Jahres sind 
die Sommerferien. Wenn das 

Schuljahr vorbei ist, beginnen die 
Sommerferien. Unsere Sommerferien 
dauern mehr als zwei Monate. Alle 
Kinder fahren an verschiedene 
Orte.Ich gehe noch in die Schule 
und kann jetzt über meine letzten 
Sommerferien schreiben. Sie waren 

meine besten.  Am Anfang war ich 
zwei  Woche zu Hause. Dann, fuhr 
ich nach Paris. Dort verbachte ich 
drei schöne Tage. Paris ist, meiner 
Meinung nach, die  schönste Stadt 
auf der Welt. Es ist die Haupstadt von 
Frankreich.Die  Sehenswürdigkeiten 
wie der Eiffelturm, Notre-Dame, 
oder Luvr machen die Stadt zu einer 
der beliebtesten Touristikdestination. 
Als ich nach Serbien zurückkam, 
fuhr ich nach Aranđelovac und blieb 
dort  einen Monat. Meine Familie 
hat eine Hütte in Aranđelovac und 
ich mag sie viel. Der schönste Teil 
der Stadt ist der Park-Bukovička 
banja, der zu den größten des Landes 
zählt.Dort  werden Skulpturen 
von Künstlern aus aller Welt 
ausgestellt. Nach meiner Aufenthalt 

in Aranđelovac, fuhr ich nach 
Griechenland ans Meer. Dort lag 
ich in der Sonne, und schwamm im 
Meer. Als ich nach Beograd kam, 
plante ich für die Schule . Dann, 
begann das neue Schuljahr. Ich 
möchte, dass mein Urlaub in diesem 
Jahr noch besser wird. Ich freue mich 
auf die kommenden Ferien.

Unsere Freizeit,  
höchst wie 

möglich, verbringen 
wir mit unseren 
Freunden. Wir 
mögen Musik hören. 
Auch reisen wir sehr 
gern mit der Familie 
und den besten 
Freunden.Das letzte Mal waren wir auf dem Zlatibor.In 
unserer Freizeit mögen wir auch Filme ansehen oder ins 
Theater gehen.                     

Ich bin in einer freundlichen und lustigen Clique. In 
meiner Clique gibt es fünf Jungen und vier Mädchen. 

Wir kennen uns seit sechs Jahren. Am Wochenende 
verbringen wir unsere Freizeit zusammen. Wir treffen 
uns vor der Schule. Wir gehen zusammen in den Park. 
Im Park spielen wir Verstecken. Dann gehen wir in die 
Pizzeria. Dort essen wir Pizza und trinken wir Cola. Um 
sieben Uhr gehen wir nach Hause.Meine Clique ist nett, 
intelligent und sehr, sehr gut!                                                     

Nata{a Kiproska VIII4

Meine Ferien

Meine Clique

Meine Freizeit

 Nevena Marinkovi} VI2 

 Katarina Ivanovi} und Katarina Matija{evi} VIII5 
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Da ich nicht viel Freizeit habe, versuche ich besser wie möglich meine 
Freizeit zu verbringen.In meiner Freizeit mache ich viele Sachen. 

Meistens lese ich, schreibe und gehe ins Theater oder ins Kino. Ab und 
zu gehe ich auch mit meiner Familie oder meinen Freunden spazieren. Ich 
mag viel lesen undverbringe sehr gern meine Freizeit mit einem guten 
Buch. Ich möchte euch Aufmerksamkeit auf einen der wichtigsten und 
populärsten deutschsprachigen Autoren der Welt , Peter Härtling machen  
und kurz den Inhalt des Buches Oma vorstellen, das mir besonders 
gefällt.

Peter Härtling, geboren 1933 in 
Chemitz, lebt als freier Schriftsteller 
in Walldorf beim Frankfurt am Main. 

Er veröffentlichte Lyrik, Erzählungen, Romaneund Kinderbücher, wofür er mit 
zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Peter  Härtlings Kinderbücher wurden in 

vielen Sprachen übersetzt und 
sind längst zu Klassikern der 
Kinderliteratur geworden.Seine 
bekannteste Bücher sind: Oma, 
Und das ist die ganze Familie, 
Ben liebt Anna,Alter John, 
Das war der Hirbel, Paul das 
Hauskind,Lena auf dem Dach, 
Reise gegen den Wind , Hallo 
Opa – Liebe Mirjam und viele 
andere.

In diesem Buch geht es um 
einen Jungen, namens Kalle. 
Fünf Jahre ist Kalle, als er seine 
Eltern verliert. Erst kann er es 
gar nicht begreifen. Seine Oma 
nimmt ihn zu sich. Da merkt 
Kalle, dass alles ganz anders ist 
als früher mit Vater und Mutter. 
Oma ist prima, aber - alt! Und 
Oma denkt: Hoffentlich kann 
ich den Jungen richtig erziehen 
- in meinem Alter! Sie erzählt 
Kalle von ‹damals›, als alles 
ganz anders war. Sie machen 
zusammen eine Reise und haben 
viel Spaß miteinander. Kalle 
ist zehn, als Oma krank wird. 
Da zeigt sich, dass auch sie ihn 
braucht.

29

Andrea Lovi} VIII5

Ich verbringe meine Freizeit mit meinem 
Hund,  mit  den Freunden aber und 
auch am Computer. Jeden Tag gehe 

ich mit dem Hund spazieren.Mein 
Hund heißt Buddy und er ist zwei 

Jahre alt.Er mag spielen und 
laufen.Ich verbringe meine 
Freizeit auch  am Computer.
Meine Lieblingswebsite ist 
Instagram und ich besuche 
sie oft.Am Wochenende gehe 
ich mit meinen Freunden aus.

Wir sprechen über verschiedene 
Themen und wir treffen uns im 

Einkaufszentrum

Stoiljkovi} Tamara VIII3
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An|ela Dragovi}    Aleksandar Risti} V1

Ana

Irena @ivi} IV2

Ana Vu~eli} IV1

Filip Trivan i An|elija Joni} VI3

Alostwani Tala

ПОСМАТРАМ СЕБЕ ОЧИМА ДРУГИХ 
Ево како то изгледа.
Мама: Јако је тврдоглав, али кад 
схвати да је погрешио, брзо се 
покаје и извини.
Брат: Код куће је немаран и 
разбацује посвуда своје ствари 
што наше родитеље зна да наљути.
Разредна: Филип  је првенствено 
самокритичан, али зна и да 
отворено  искритикује друге.
Милица: Велики  је шармер, воли 
да се шали и  дружи.
Александар: Заједно тренирамо 
фудбал. Филип воли спорт и 
такмичење.
Уна: Као његова најбоља 
другарица могу да кажем да на 
њега може свако у школи да 
се угледа јер је одличан ђак и 
спортиста.
Урош: Увек је спреман да ми да 
другарски савет и помогне у свему.                                                      
Сестра: Наравно да и он има мане,  
које су свима познате.
Шестакиње: Има веселе браон 
очи, кратко ошишану кестењасту 
косу и савршен осмех који краси 
његово враголасто лице.

Наставница српског: Често касни 
на први час, нестрпљив је да први 
да одговор, понекад неподношљив, 
свестран је и веома заинтересован.                         
Наставница математике: 
Понекад претера у шали на часу и 
зато бива кажњен.                                      
Никола: Он ми је најбољи  друг 
јер стално подржава слабије и 
спреман је да помогне коме је 
потребно.
Тата: Увек се бори за правду и има 
велико срце.   
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БЕСКРАЈНА САМОЋА

Улазим међу децу у школском дворишту
И чудно се осећам

Требало би да ми је ту као код куће, у 
скровишту

Али некако знам да ту не припадам.

И управо сада, док пишем овај стих,
У себи дубоко чујем:

Знаш да си другачија од њих! 
Они не верују теби,

Ти не можеш да их пратиш.
Само траже неког сличног себи,

Пробај то да схватиш!

Чија сам ја, коме припадам?
Сама себи одговор не могу да дам.

Али и упркос бескрајној самоћи,
Као бакља у мени гори нада једна,

Да ћу једног дана негде доћи,
И коначно бити прихваћена!

ДЕДА И БАНДА

Тај брадати човек седи,
строго гледа, речи штеди,
страх и трепет, шала није,

ал шта се под брадом 
крије?

Узалуд нас гледа љуто,
бојимо му дан у жуто,
потегни, па мало вуци,
његови смо ми унуци.

Четворица, банда права,
од нас лако боли глава,

кад одмара, ми смо бучни,
разговори то су жучни.

А кад деди срце смекша,
покаже се страна лепша,
па постане деда снова,
јесмо банда, ал његова.

31

An|ela Marinkovi} II6

Awa Ivan~evi} VII3
Andrija Jeli} V1

Nevena Marinkovi} VI2

\or|e Stanimirovi} IV4

Katarina Sretenovi} IV2

An|elija Nikoli} I5
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РАСТАЈЕМО СЕ, ПАМТИЋЕМО

Остало нам је још мање од месец дана до краја 
осмогодишњег школовања и ми смо све уплашенији 

јер није лако раздвојити се од особа са којима смо делили 
све.

Како нам се растанак приближава, све чешће сам 
почела да се сећам наших заједничкох тренутака, које 
верујeм да ћемо сви памитити. Заједничке рекреативне са 
учитељицом, па после излети и екскурзије са разредном, 
само су неки од тренутака који су нам обележили ових 
осам година. Било је свега, од дружења до свађа, али и 
те свађе су биле краткотрајне зато што смо, једноставно, 
били усмерени једни на друге. Мало је рећи да је смех 
до суза била свакодневна појава у нашем одељењу и, 
да будем искрена, у средњој школи то ће ми највише 
недостајати. Често је било и расправе са наставницима, 
али, све у свему, и они ће ми остати у лепом сећању. 
Наравно, као и свако, и ја ћу неке особе више памтити, а 
неке мање. Мени ће у најлепшем сећању остати Тамара, 
Милица и Ања, јер сам се највише дружила са њима, али 
и остали из одељењa су допринеле да до краја живота 
памтим своју основну школу. Када бих писала све наше 
доживљаје, провела бих ових месец дана само у писању, а 
и понешто бих радије задржала за себе.      

Када одем у средњу школу, верујем да ћу упознати 
много особа, али се плашим да ми неће бити ни упола 
лепо као са овим одељењем, јер смо ми заједно делили 
добро и зло осам година.      

ШКОЛА

У школи нема приче,
Једино се Андреј миче.

У школи научиш свашта
И Тамари ради машта.

Што се школе тиче,
Урош воли приче.

Моја учитељица се зове Жана
и она нас учи сваког дана.

\or|e Jawi} V1

Ana Milosavqevi} VIII3

Luka Dragojevi} II5

Bogdana Ba~vanski III3
Awa Ivan~evi} VII3

Duwa Mati} I4
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Мени најзанимљивија прича о прецима је она 
о мојој прапрабаби, која се често препричава 

у време празника када смо сви на окупу.
Мама ми је рекла да је мојој сестри дала име 

по њој, Милица. Прапрабаба Милица се родила 
на Цетињу, у Црној Гори и удала за угледног 
Црногорца, чији је најбољи пријатељ био тадашњи 
принц Данило. То је било велико пријатељство, 
толико велико да је мој прапрадеда, уочи рата, 
оставио моју прапрабабу са двоје мале деце и 
придружио се Данилу и побегао у Француску. 
Јадна жена није знала шта ће од срамоте и побегла 
је у велеград, где је нико не познаје, велеград 
звани Београд. 

Била је глумица. Мало посла је било тада за 
новопридошле глумице па је оформила своје 
сопствено путујуће позоришта које је носило 
име по њој: Позориште Милице Ђурковић. 
Многи велики глумци из тог времена почели 
су баш ту. Путовали су по целој земљи, тада се 
звала Југославијa. Са собом је увек водила своје 
две мале ћерке, које су такође постале познате 
глумице. Касније су се удале, наравно за глумце. 
И моја баба Каћа и ујка су као деца често играли 
у неким представама. И дан-данас студенти уче 
у историји српског позоришта о њима. Кад год 
баба Каћа спомене неку причу из позоришног 
живота, ја знам да је необична и занимљива и сви 
је пажљиво слушамо чак и ако смо је већ једном 
чули.

Мама каже да је и моја сестра Милица живахна 
и енергична баш онако како мама замишља да је 
била моја прапрабаба Милица Ђурковић.

ЗАНИМЉИВА ПРИЧА О МОЈОЈ ПОРОДИЦИ

Nikola Mi}ovi} VI2

Katarina Sretenovi} IV2

Elena Milkovi} V5

Katarina Sretenovi} IV2

Ena Jefti}
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Често када сам кажњен или нерасположен, размишљам 
како мене доживљавају моји родитељи. Да ли стварно 

мисле да сам незаинтересован, безобразан и лењ? А 
ако је тако, да ли сам крив ја или моја природа, коју сам 
наследио од некога од њих, од тате или од маме.

Истина је да умем да будем јако тврдоглав. Тата каже 
„Тврдоглав си на маму!“, а ја у ствари само хоћу да 
скренем пажњу на себе. Не желим да брзо одрастем и 
преузмем обавезе које ми се намећу. Не разумем њихове 
чудне васпитне мере. Кажу ми да је време да се понашам 
зрелије, да бринем о својим обавезама. Као да сам ја 
робот да удовољавам њиховим жељама! А са друге 
стране, не дозвољавају ми да као одрастао одлучујем 
шта хоћу. Одузимање телефона, укидање интернета, 
причање и понављање једних те истих придика, једном 
речју смарање. Не схватају да све то доприноси да се ја 
понашам супротно њиховим очекивањима. Ужасавам се 
поређења са другом децом и њихових прича из прошлог 
века. Не схватају да сам ја дете неке нове генерације. 
Ипак,  мислим да ме они неизмерно воле. Само мало 
претерују. Мислим да су други родитељи опуштенији и  
да је другој деци лакше. Да их не контролишу и не стоје 
им над главом као моји. „Да ли си урадио домаћи? Шта 
је данас било у школи? Зашто ниси ово појео? Колико 
остајеш напољу?“ и остала стандардно досадна питања...

Нико не може бирати своје родитеље. Признаћу вам, ја 
сам срећан што сам део ове породице. Само бих на месту 
својих родитеља мање бринуо јер имају сјајног сина који 
их неће изневерити.

Верујем да је сваки човек поносан и 
сетан када размишља о својој основној 

школи, о пријатељима, о својој генерацији. 
Тако и ја сада, на крају основне школе, 
гледам насмејана лица својих пријатеља и 
размишљам о нама као генерацији која прави 
први велики корак у животу док нас мучи 
дилема куда даље. Коју школу уписати? 
Како кренути напред, а не осетити тугу и 
сету?Како се са осмехом на лицу растати од 
другова?

Били смо једна сложна дружина, насмејана 
и увек спремна на несташлуке. Било је и оних 
који су више волели учење него дружење. 
Постојала су и деца која су била повучена, 
усамљена и одвојена од осталих, али све 
у свему ми смо једну срећна генерација. 
Ниједан излет није прошао без певања, 
сликања, играња и смеха. Стварало се 
пуно нових пријатељстава и симпатија, 
а прва заљубљивања остају у најлепшој 
успомени за цео живот. Касније су дошле 
и екскурзије, незаборавне журке, јурење по 
ходницима, обиласци, шетње, непреспаване 
ноћи. Сложићете се са мном да је матурска 
екскурзија нешто незаборавно и нешто чега 
ћете се увек сећати са осмехом на лицу. 
Највише сам волела почетак школске године, 
када сви дођемо са пуно нових искустава и 
доживљаја, пуни снаге и воље. Па спортска 
такмичења, када сви навијамо и бодримо 
своју школу...  Контролни задаци које нико 
од нас није волео, скупљање по ходницима и 
прављења пушкица...       

Поносна сам на своју генерацију и верујем у 
нашу храброст и жељу за успехом. Прерасли 
смо ове клупе и учионице су нам постале 
тесне. Можда из њих излазе будући доктори, 
глумци, спортисти, наставници, научници... 
Верујем у нас јер знам сигурно да из ове 
школе излазимо као поштени и добри људи. 
Хвала наставницима на знању и стрпљењу и 
хвала мојој генерацији што ћу их се заувек 
сећати и носити у срцу.

\or|e Jawi} V1

Aleksa Jankovi} VI4

Ma{a Ili} VIII5

Bogdana Ba~vanski III3

Iva Kostadinovi} Radoj~i} IV1

КАКО МЕНЕ ВИДЕ МОЈИ РОДИТЕЉИ

МИ, МАЛИ МАТУРАНТИ

Katarina Sretenovi} IV2

Filip Sandi}
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Некад, кад само лежим и размишљам, запитам се да 
ли поглед мојих вршњака досеже даље од инстаграм 

профила Ким Кардашијан. Да ли стварно мисле да је све 
као у Цециним песмама  и да ли тако треба да буде? Да ли 
им је најбитније да буду ,,кул“, по сваку цену? Да ли знају 
колико пријатеља имају, мислим правих? 

Питам се да ли ћу икада сазнати одговор на ова питања, 
јер нисам сигурна да би и они сами на њих могли да 
одговоре. Можда те одговоре и знају, али не би умели да 
их објасне. Нисам сигурна колико су свесни да су међу 
њима уместо дечијих, све више заступљени облици 
понашања одраслих. Исказивање оваквих размишљања 
није популарно у мојој генерацији, јер они се воде 
паролом „Ако не можеш да их победиш, придружи им се“. 
Знам да је Жарко Лаушевић у праву: ,,Непристајање на 
смештање у нечије калупе иритира људе“. Покушавајући 
да се у исто време и уклопе у друштво и буду другачији, 
моја генерација постаје море сличних младих људи. У 
септембру их чека још једно уклапање. Али пошто су 
искусни, не бринем за њих. А пошто сам и ја на њих такве 
навикла, не бринем ни за себе. 

Мада се понекад питам: Критикујем ли друштво или 
себе? Или себе у том друштву? Или то друштво у себи?

На крају смо основне школе, завршава се осам 
дугих и битних година  које су обележиле 

наше детињство и одрастање. Опраштамо се 
са тугом од свих лепих успомена, другова, 
наставника и школе која нам је пружила знање, 
сигурност и искуство за читав живот.

Нико од нас не може да поверује да је време тако 
брзо прошло од нашег првог сусрета, упознавања 
и дружења. Сећате ли се свих наших узбудљивих 
догађаја? Како смо се упознали, срели и постали 
блиски? Чини ми се као да сам јуче кренула 
у школу несигурним и уплашеним корацима. 
Мала девојчица, жељна авантура се временом 
претворила у бунтовну тинејџерку која зели да 
цео свет буде њен. Сећања навиру од тренутка 
када смо били деца, једни другима страна, далека 
и крајање непозната која су кроз ђачке згоде и 
незгоде постала једна породица.

Школа нам је била као други дом, у њој 
смо научили шта значи другарство, оданост, 
поверење, шта су праве животне вредности. 
Остаће незаборавни наши заједнички излети, 
рекреативне, а посебно екскурзије које смо 
прижељкивали. Били смо распевана, посебна и 
непоновљива генерација. Смех, оговарања, шетње, 
спремања на брзину за дискотеку, прве љубави и 
пољупци, биће заувек ту, у срцу, биће закључани 
у преградици срца, која је посвећена само њима. 
Било је и тренутака кризе, када смо били далеко 
од циља. Тада нам је школа била одбојна, а 
данас, када се ближи крај, тужна сам јер знам да 
ништа неће бити као раније. За само пар недеља 
славићемо малу матуру и у свечаним оделима, са 
сузама у очима, провести последње дане у овој 
школи. Знам, можда смо били најгори, али ипак 
ће нас по нечему памтити. Увек ће нас сећања 
враћати у једно одељење, VIII5, у наше клупе 
и учионицу пуну позитивне енергије. Ускоро 
нас чека завршни испит, понеког и пријемни, 
друга школа, ново друштво и професори. Све 
ће бити теже јер ће се од нас много очекивати. 
Пред великом смо раскрсницом, треба одабрати 
прави пут, пронаћи себе и остварити своје снове. 
Храброст, поштење, доброчинство, оданост, 
мудрост, бољи свет и бољи људи – засад су само 
речи на папиру, али ћемо ускоро сазрети и то ће 
бити наши идеали. Тежећи ка вишим циљевима 
можемо постати попут звезда, које се једна по 
једна пале на ноћном небу, можемо обасјати и 
друге. Ми сами правимо изборе, радимо на себи и, 
ако постанемо људи са великим идеалима, можда 
и послужимо некоме као пример.

На крају смо ове стазе, али је то истовремено 
и почетак једне нове. Све успомене везане за 
другове, наставнике и школу биће светла тачка 
у нашим животима. И само желим да знате да ћу 
вас заувек волети и памтити.     

Jelena Stojanovi} VIII2

Tijana Risti} VIII5 Elena Milkovi} i Lena Marjanovi} V5

МОЈА ГЕНЕРАЦИЈА

МОЈА ГЕНЕРАЦИЈА (из другог угла)
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Сваким даном све више одрастам, сазревам и 
одаљавам се од старе школске клупе, а она ме 

и даље чврсто држи и не пушта ме.
Полазак у школу сваком детету мења живот из 

корена. Нови начин рада,  другови, учитељица... 
Тешко је проживети један полазак у школу, 
уклопити се у нову средину, стицати нова знања 
и другове. Ускоро опет треба да кроз све то 
изнова прођем. Поред свакодневног учења имам 
још доста брига, поготово сад у осмом разреду, 
када сам на раскршћу. Проблеми око уписа у 
средњу школу, завршног и матуре оптерећују ме и 
узнемиравају. То што ће моја стара школска клупа, 
као и друг са којим у њој седим, ускоро постати 
успомене само долива уље на ватру. Када се 
осврнем на претходних осам година свог живота, 
претежно осећам носталгију. Фотографије из 
албума и рамова  никад неће избледети због 
успомена које их везују. Плашим се и прошлости и 
будућности, како ће ме прво гонити у другом.

И ето, на крају сам осмог разреда. Када бих 
покушао да напишем све своје бриге, надања и 
страхове, школско звонце би ме спречило у томе. 
Мада, сви ти лепи тренуци ме чине срећним зато 
што их имам. Лепа искуства чине живот лепшим 
и управљају њиме у бољем правцу. Напорним 
радом стећи ћу самопоуздање којим ћу решити 
своје проблеме. На раскршћу сам. Једна школа се 
налази иза, а друга испред мене. Чекам и надам се 
новим лепим тренуцима и искуствима. Крај једног 
пута увек представља почетак другог.

МОЈА ПОРОДИЦА  
Једног лепог дана                                                                                             

Рече моја мама:                                                                                             
„Моја мала дама                                                                                        

 Више неће бити сама!“
После једног сата                                                                                      
Долазе на врата                                                                                                 
  И мама и тата –                                                                                         

  Купили ми брата
На то „мала дама“                                                                                     
 Одмах диже дреку                                                                                           

Она неће бату                                                                                               
  Него хоће секу
Купили и секу,                                                                                                  

   А сад плаче бата,                                                                                                                
 Да и њему купе                                                                                                                 

 Још једног брата.
Маму боли глава,                                                                                           

 Тата не може да дише,                                                                                  
   Све у свему, нас је                                                                                              

 Све више и више

MOJ BRAT  
Зовем се Ана и имам брата.
Диван је и волим га највише 

на свету, 
Уз мене ће увек стати.

Штити ће ме, да тугујем неће 
дати.

Ако ми треба помоћ, брат је 
ту за мене.

Нека се на небу дуга појави 
и сву срећу овог света му 

подари.

\or|e Jawi} V1

Ogwen Peri} VIII5

Eleonora Tomanovi} II5 Ana \urob II5

Jovana Krwaja II4

НА КРАЈУ ОСМОГ РАЗРЕДА

Lana Ga~evi}

Katarina Sretenovi} IV2

Maja Obradovi} I5

ДЕЧИЈА РЕКА
Свако дете своју реку 

има.
У некој је
Весела,

А у некој тужна
Плима.

Кад се дете
Смеје,

Сунце реку
Греје. 

Када дечја суза 
Избије,

Изнад реке киша
Лије. 

Зато више се 
Смејте,

Да вам не буде 
Хладно

Кад се будете
Купали.  

Luka Bojovi} IV1

Lena Nedeqkovi} I5
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Јуче сам отишла до дрвета које смо засадили у првом 
разреду. Зачудила сам се колико је велико. Колико пута је 

напупело и колико пута је жуто лишће опало? Пуних осам 
година његовог живота и нашег школовања. Сећања на прве 
дане у овој школи сама навиру. Још увек су жива у мени. 
Проживљавам сваки тренутак првих ђачких дана и притом 
осећам устрепталост и радост. Година за годином и ево нас 
опет на крају једног, а на почетку другог пута.

Иста неизвесност, иста питања, исте жеље. Непознато нас 
плаши али и вуче у нове изазове. Ту је и стрепња, тај верни 
пратилац, који помало кочи и спутава да се не полети сувише 
високо. Свако од нас већ зна куда ће и шта жели. Имамо и 
привилегију да чујемо мишљење психолога, да потврдимо 
своје 

одлуке. Па чак и они који нису много марили за учење, сада 
су се пробудили. Живо се разговара шта је коме психолог 
саветовао, сви су некако важни. Пробни тестови су прошли, 
мирно и без већих расправа о томе. Завршни ретко ко не 

помиње. 
Најактуелније 
су припреме 
за матурско 
вече. Хаљине, 
фризуре, 
шминка, 
прве високе 
потпетице, 
главне су 
теме. Ја сам помало ван тога. Волим једноставност, никако 
кич. Волела бих да сви обучемо фармерке и старке. Важно ми 
је да се лепо проведемо. Али ово је време кича и турбо забаве, 
па се већина моје генерације понаша у складу са тим. Видим 
да више нисмо деца, полако улазимо у свет одраслих. Неки од 

нас немају стрпљења па сувише журе. Мени је помало жао оног безбрижног детињства које се изгубило. Шта 
бих дала да могу да уђем у учионицу и слушам смирено глас учитељице Сузане! Била је блага чак и кад нас је 
грдила. 

Лишће нашег дрвета ће пупети и опадати неким новим клинцима. Нас ће стазе живота одвести на разне 
стране. Остаће нам само фотографије како неми сведоци наших  првих корака на путу кроз велико школовање 
које се зове живот. На том великом и одговорном путу биће успешни само они који озбиљно схвате тај задатак.

An|ela Vojinovi} VIII5

Petar Vasi} II5

НА РАСКРШЋУ

Luka Bogojevi} IV1

Ra{eta Sara V1

Natalija Jovanovi} V1

Veqko [ipi} V1

ЈА САМ  
СПАЈДЕРМЕН 

Спајдермен херој прави, 
Стално ми се врти по глави. 

Помаже он свима, 
Да буде добро људима.

Ја сам Спајдермен
Мишићи су ми као камен, 
Због плаве и црвене боје
Неваљалци ме се боје.

Свуда зло вреба,
Ал мрежа увек погоди

 онога икога треба.
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У животу сваког човека, том нама необјашњивом 
смењивању трагедије и комедије, љубав се јавља као 

једна величанствена  стваралачка сила, али и као сурови 
џелат многих несрећних душа. Ни мене та често кобна 
стрела Ероса није заобишла, штавише зарила се до крајњих 
граница моје личности и душе, доносећи неописиво 
блаженство.

Иако је познајем свега четири месеца, осећам као да је тај 
кратки период само лажни и имагинарни продукт календара 
и часовника док моја љубав живи већ вековима. Сваким 
њеним додиром усана или нежним миловањем претварам 
се у џиновски вулкан емоција без разума или памети. 
Димензије попут простора и времена тада губе смисао док 
безбрижно плутам у сопственој радости и задовољству. 
Само повремено осетим споро кретање њене шаке кроз моју 
косу који ми једини даје осећај реалности и материјалног, 
истинског постојања. Не говоримо много јер би све изречено 
било сувишно, волим је и то је једино битно.

У извесним тренуцима меланхолије размишљам о њеном 
нестанку из мог живота и са неизрецивим ужасом схватам 
какво би то само црно безнађе било, без звукова, боја, додира 
и радости.

\or|e Jawi} V1

ПЕСМА
Песма, то вам је права 

гњаважа.
Песма је море и плажа

Песма је бицикл и гаража
Или торта са шлагом ако 

вам је дража.
Песма је птица и лет
Песма је у школи пет

Песма је лептир и цвет
Песма је путовање у свет.

Песма је загрљај драг
Песма је пољубац благ
Песма је мама и тата

Песма је кад мазиш брата.
И лепо вам кажем
Гњаважа је права,

Од оволике песме заболи ме 
глава.

Jovana Radojlovi} II5

НЕСТАШКО
Бићу добар 
обећавам!

Озбиљан сам, кад 
вам кажем.
Ал у игри се 
занесем,

Па испада да вас 
лажем

Несташко сам, 
нисам злоћа.

Заиграм се! 
Разумете?

Кад погрешим – 
опростите,

још увек сам мало 
дете.

\or|e Mileti} II6

Andrija ^olakovi} VIII5

likovno literarne strane

ОЧИЈУ ТВОЈИХ ДА НИЈЕ

Teodora Stanojevi} VI6

Aleksandar Risti} V1

Milan Beloica V1

Vawa Ivanovi}
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КАПЕТАН И ЛУЛА
Био један стари капетан и једна стара лула 

која звижди као фрула.
Отерани с брода, без дома, тужни,

 на клупи седе лула и капетан.
Немају дома, немају мачку.

Па шта имају? Ништа.
Лула звижди, капетан седи, 

а једино што знају је да се кају.

У  ШКОЛИ
Волим  књиге читати,

и понешто питати,
волим лепе песмице,

и у школи петице.
Волим кредом писати
и увек таблу брисати,

Морам се мало помучити,
али ћу ипак нешто научити!

Julia Usai IV1

Kristina Brnin III5

Mia \ur|evi}

БАТА И СЕКА
Бата воли секу, сека воли бату.

Кад се сретну, грле се.
Сместе се испод дрвета,

па поделе јабуку
бата секу узме за руку

Veqko Brajkovi} I4
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Веома сам срећна што  пишем оваj састав. Посвећен је 
мом прадеди Бранку без кога занат бомбонџије не би био 

познат мом тати, нити  целој мојој породици. 
У време мог прадеде људи су морали да причају са неким 

уживо, да изађу напоље да би се дружили и забавили, што 
нас доводи до чињенице да су времена била тешка. Не 
шалим се, стварно сам озбиљна. Када је имао само дванаест 
година, родитељи су мог прадеду морали да оставе испред 
железничке станице да се сналази како зна и уме јер нису 
имали довољно новца да прехране целу породицу. Али 
то није проузроковало трагедију, то је почетак четири 
генерације бомбонџија  Босиљчић. Прадеда Бранко је прво 
нашао посао на стоваришту, затим је радио у пекари и 
онда се окренуо изучавању заната. Мало по мало, постао  
је мајстор. Морао је да седи по цео дан у кухињи и меша 
садржај шерпице читајући новине. То није био лак посао 
као што се чини. Ратлук се кува шест сати уз непрестано 
мешање, прво се стави вода, па шећер и после шест сати 
додају се укуси и воће, Мириси преплављују просторију. Док 
је прадеда  био жив, постојао је само један укус, а то је била 
ружа. Када се родио мој деда, његов отац је научио њега, а 
он, мој деда, научио је касније мог тату и стрица, баш као 
што је мој тата мене. Када год могу, одем са татом и мамом 
у радњу, услужујем муштерије и пакујем ратлук. Наравно, 
беле униформе, везана коса и капе су обавезне. Хигијена је 
најважнија. Ратлук се продаје као луд: свадбе, рођендане... 
Наравно, ту су и карамеле, млечне, са лешницима и какаом. 
Врсте ратлуика које се продају су ружа, ванила, мед са 
орасима, ванила са орасима, ружа са орасима, пистаћи, 
ананас, кокос, бергамот, шљива, брусница, мента, чоколада и 
шареница.
         Веома сам срећна што сам део породице Босиљчић. 
Сваки дан видим прадедину слику на којој он меша и меша... 
Ако нас једном посетите, нећете изаћи празних руку, само да 
вас упозорим!

\or|e Jawi} V1

РОЂЕНДАОНИЦА 
Погледајте како лепа сам

рођендаоница пунa
цвећа, балона и циркона.

Миленини гости сви су здрави,
а Петар позивнице прави и 

Јана с другарицама рођендан слави.
Сада се рођендаоница игра сама
Биће рођендана следећег дана.

Duwa Radoji~i} I1

ИГОР И МИЛИЦА
Био пар рукавица, дуг ко бројаница

Дебео ко цеваница, звао се Игор и Милица.
Правили су Снешка Белића  од зиме до пролећа

А кад је дошло пролеће, ушли су у ормариће
У ормарићу су били тужни јер не воле ветар јужни

Једва су чекали зиму и хладну климу.

Nikola Pavi}evi} II4

Duwa Bosiq~i} VI3

ПРИЧАЛИ СУ МИ О ПРЕЦИМА

Suba{i} An|ela II6 

Iva Trifunovi} I4 

An|elija Nikoli} I5
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ЧАРОБНА ШУМА
Чаробна шума је препуна

мирисног цвећа, слатког воћа,
зеленe траве и дрвећа.

Пчеле су спремне за лет,
да у шуми упознају сваки цвет.

Лептир шири своја крила,
која су нежна и мила.

Путић између жбуња ко зна куд води,
али на њему поносно дете ходи.

Крошње дрвећа шире своје гране,
а листове стављају са стране.

Небо се сјаји и потпуно плави,
а кад падне ноћ, Месец звезде стави.
Речица кроз пространу ливаду тече.

,,Ох баш је лепа“, једно дете рече.
Чаробну шуму сви воле

и због тога људи сваког доводе:
био то љубимац, било то дете,

био то комшија или неко друго створење.
Чаробној шуми нема краја,
она је попут бескрајног раја.
Она је веома посебна дама,

која нешто ново спрема сваког дана.

ШТА НАЈВИШЕ ВОЛИМ
Волим да читам, пишем, бојим

и на енглеском до сто да бројим.
Волим да певам, цртам и шарам,
од пластелина свашта да стварам.

А оно што волим срцем целим,
то је да сабирам, множим и делим.
Сада већ видите моју праву слику:

највише волим математику!
Скуп, права, крива, дуж...

Колико ће метара прећи пуж?
Ту су и ваљак, лопта и круг,

квадрат је коцки најбољи друг.
Заграде, једначине, плус и минус,
а једва чекам тај косинус и синус!

Десетица прва, друга, трећа,
математика је за мене највећа срећа.
Извините што је ова строфа кратка,
журим да решим још три задатка!

ПРОЛЕЋЕ
Ујутру од сунца светли ми соба,

Зна се које је годишње доба.
То пролеће куца на врата

крајем марта.

Од шаврана боје љубичасте
До лале ружичасте.

Може бити и црвена и жута лала,
Ту је и висибаба бела,

Што јој је глава савијена.
Кукурекова боја је зелена,

Ђурђевак к’о звончиће да има,
И то показује свима.
Мимоза у жутој боји,
заиста јој добро стоји.

Прелепо певају птице
За дечије насмејано лице.

Зелено лишће је на све стране,
То је дрвеће разлистало гране,

Па се важно прави
И уз сунце слави.
Стигло је пролеће.

Mina Leki} VI4

Irina Todorov II6

Tina ]urguz  V1

Vuka{in Sto{i} I4

Iva Kostadinovi} Radoj~i} IV1

Ma{a Raji} V1
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Време пролази брзо и, ево, већ је прошло осам година нашег 
дружења и дошло је време да се растајемо.
Све је почело 1. септембра 2008. године када смо се састали 
испред школе и пошли у заједничке авантуре. И сад се сви 
радо сећамо тог времена и свих наших доживљаја. Од првог 
до четвртог разреда сви смо се заједно играли у школском 
дворишту. Једва смо чекали да изађемо напоље и сваки дан 
смо молили учитељицу да нас пусти. Недостаје ми то што 
смо волели да се такмичимо са другим одељењима да бисмо 
доказали да смо најбољи у некој игри. Е, онда је од петог 
разреда почела озбиљнија прича. Нисмо могли да излазимо 
напоље,  већ смо морали да остајемо у учионици и учимо. 
У мом сећању ће заувек остати наша смејања на часовима, 
али и несебична помагања. Све то ће ми веома недостајати. 
Наравно, увек има неких ствари које бих радо заборавила, 
али и то је саставни део школовања. Дефинитивно, најлепша 
сећања ће ми остати са додатних настава и такмичења. 
Највише од свега ће ми недостајати кабинет српског  језика 
и наша дружења у њему. У том кабинету сам провела две 
године и не знам како ћу преживети у средњој школи без 
њега. Наша екипа за такмичења из српског језика није могла 
боља да буде, и да смо је ми сами склапали, не бисмо је 
боље склопили. И то све на челу са наставницама Бојаном 
и Биљаном, без којих ништа од овога не би било могуће. 
Баш оне ће ми највише недостајати у средњој школи јер су 
увек биле расположене за нас, увек насмејане и једноставно, 
најбоље. Такође ћу се радо сећати (и сад се веома често 
присетим) републичког такмичења из биологије, када смо 
путовали у Нови Сад са наставницом Радом. То је било једно 
предивно путовање на коме је, у ствари, најмање било битно 
такмичење. Радо ћу се сећати и наше последње екскурзије, 
као и свих наших излета. Наравно, има деце из одељења која 
ми неће баш недостајати, али не можемо увек бити са свима 
добри.
Знам да нам се приближава  последњи дан у овој школи и не 
желим да размишљам о томе јер постајем тужна. Мислим 
да нећу издржати а да не заплачем. Драго ми је што сам 
провела осам година овде, и заувек ћу се радо сећати свих 
догодовштина.

ДРУГАРСТВО  
Другарство ми даје крила

да полтим до висина,
да се сетим од рођења

коме сам све другар била.
Другарство ми даје моћ

да уз игру и уз песму
сањам друга целу ноћ.

Кад сам тужна, кад сам сетна
другови ми дају снагу,

јер ко има доброг друга има вољу, има наду.
Jelena Jovanovi} II5

ПРОЛЕЋНИ ЦВЕТ
Да би нам из земље нешто никло

потребно нам је време,
али не вреди време ако немамо семе.
Том семену нешто мора да се дода
јер семе је жедно и треба му вода.
Сад је све у реду, насмејаног лица,
из семена креће једна мала клица.

Да би биљка била чврста,
у земљу је као оборен

из семена кренуо корен.
Клица нам је ојачала,

према Сунцу кренула храбро,
све док из ње није кренуло стабло.

А на ветру као да игра твист
стабло нам је весело поклонило лист.

И на крају да би лепши био свет,
родио се један мали цвет.

Uro{ Sekuli} II6

Tamara Stoiqkovi} VIII3

РАСТАЈЕМО СЕ, ПАМТИЋЕМО

Vukovi} Tara V1

Sofija Kosijer III2
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ШУМА
У шуми зека скаче,

у шуми гавран гакће,
у шуми се крије лија,

мали јеж и змија.
На дрвећу шушка лишће,

детлић кљуном удара тук, тук,
у тој шуми не живи вук,

а ни отровница змија.
У тој шуми није страшан мрак,

где не допире сунчев зрак,
та шума је мени драга,
та шума је из Медака.

ПРОЛЕЋЕ
Пролеће стиже с песмом

долазе ласте и роде
игре нас у парк воде.

Долази топли мај
Сунце се смеје,
полетеће змај.

Процветало цвеће,
јупи,јупи стиже нам пролеће!

СЕЛИДБА ВЕВЕРИЦА
Разговарале  веверице како ће им деца раст

Јер ће им посећи њихов стари храст.
Једна каже: Друга вели да ће кренути да се сели

Трећа каже: Та сигурно лаже 
док четврта лешник већ смаже.

Пета је грдити крене: А да послужиш и остале 
жене?

Четврта је пита: Ти то мислиш на мене?
Свађале се оне један читав сат 

Па дође меда Медилон, шуме брат: 
Веверице селице, селити се мора, 
идите живите код великог бора.

Веверице пођоше и до бора дођоше, 
а на бору веверица мали милон

Једна рече: Видеће нас онај Медилон!
Стигле оне до меде, а тамо деде.

Они их узму за унука Чеду 
И рекоше: Биће поносан на свог деду!
Ево данас веверице код Чеде уживају

Јер у лешницима пливају.

МОЈА МАТИ
Моја мати све моје проблеме схвати.

Она ме воли највише на свету,
не љути чак и када начиним штету.

Наравно воли и мога брата
А ми је грлимо одмах с врата.

Пољупцима је грејемо и заједно се смејемо.
Највише волим када се смеје,
јер тада најјаче Сунце греје.

Она се за нас бори ко лавица,
Ама кажем вам: „Моја мама је царица“!

Duwa Miti} I4

Ma{a Artiko I4

ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је стигло, сунце се буди,
обасјава ми собу, природа руди.

Јутром ме буди песма птица,
врабаца, славуја и препелица,

веселе пчеле зује по цвећу,
рано пролеће доноси ми срећу.

Мирис љубичица по улици се шири,
веселу игру играју лептири.

Milunovi} Danilo  II3

Luka Tomi} II2

Tea Popovi} III5
Mateja Raki} I5

Veqko {ipi} V1

Ra{eta Sara I5
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Иако веома млада, наша школа је, без обзира 
на све,  постала једна од водећих школа на 
општини Вождовац. Надалеко смо познати 

по успеху са такмичења општинског, градског и 
републичког (државног) нивоа. Најбоље од свега је то 

што поседујемо децу талентовану како за природне, 
тако и за друштвене науке. Поред талента деце, за 
тако високе резултате заслужни су и наставници, који 
дајући себе у потпуности, покушавају да их мотивишу 
још више, и дају им ветар у леђа. Прилично је важан 
отворен приступ наставника детету, што је у нашој 
школи, безрезервно загарантовано. Колико год дa се 
тaкмичењa чине тешкa и зaхтевнa, нaши нaстaвници 
и ученици приступaју припремaмa сa пуно воље и 
ентузијaзмa, тaко дa се многи успеси нa тaкмичењимa, 
приписују и стaлној енергији којa влaдa међу ученицимa 
и нaстaвницимa. 

Нaстaвницa Слaвицa Глушчевић је веома зaдовољнa 
радом такмичара и резултатима:  „Децa су постиглa 
огромaн успех и дрaго ми је што сaм сaрaђивaлa 
сa њимa, јер је и мени то билa неизмернa чaст и 
зaдовољство. Мислим дa до сaдa нисaм имaлa екипу 
кaо што је овa. Сви рaзличити, a јaко сложни. Нaтaшa 
и Мaтејa су одржaвaли позитивну енергију, Ањa 
смиривала ситуaцију, a Тaмaрa је нa једaн смешaн 
пaничила. Жaо ми је што одлaзе из основне школе, 
aли свaкaко им желим срећу нaдaље, чекaће их светлa 

будућност, јер су то прво дивнa децa a уз то и одлични 
ђaци, a временa проведеног зaједно ћемо се рaдо сећaти 
.» Преносимо вам и Тaмaрини утисци сa тaкмичењa: 
„Свих ових годинa сaм једвa чекaлa кaдa ћу моћи дa 
учествујем нa тaкмичењу из немaчког језикa. Билa сaм 

веомa узбуђенa. Нa свим нивоимa тaкмичењa сaм се 
потрудилa дa урaдим нaјбоље што сaм моглa. Свaки пут 
кaд ми је нaстaвницa јaвилa резултaте, нисaм моглa дa 
верујем јер нисaм очекивaлa ништa од тогa. Прво место 
нa општинском, прво место нa грaдском и пето место нa 
републичком. Нa крaју свегa тогa, јa сaм презaдовољнa. 
Нaрaвно, ништa од овогa не бих постиглa дa није било 
нaстaвнице Слaвице, којa је уложилa максималан труд 
у све нaс. Онa је у свaком моменту веровaлa у нaс и 
нaше знaње, иaко смо ми често причaли супротно. Свa 
овa тaкмичењa су билa предивнa искуствa из којих сaм 
достa тогa нaучилa и којa ће ми дуго остaти у сећaњу.“

Овом приликом желимо да истакнемо изузетан успех 
Марије Бјелановић, ученица VII5, која је  представљала 
нашу школу ове године на три државна: из географије, 
биологије и историје, где је освојила друго место. 
Марија  и поред својих обавеза увек има времена да 
се посвети пријатељима. Она је одличан спортиста, 
пријатељ и ученик. Своје знање воли да проширује и 
дели са другима. За њу имамо само речи хвале, и надамо 
се да ће нас и наредне године поново представљати на 
бројним такмичењима.

44

u na{oj {koli
TAKMI^EWA
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U~esnici dr`avnih takmi~ewa

U~enici nagra|eni na takmi~ewima  
iz matematike i fizike

Gorwi red: Mina Kne`evi} VIII2 (engleski, kwi`evnost), Emilija Mrdakovi} VIII3 (Kwi`evnost), Tamara 
Stoiqkovi} VIII3 (nema~ki, geografija), Marija Bjelanovi} VII5 (biologija, istorija i geografija), Ma{a Kazanxi} 
VI1 (fizika), Ogwen Peri} VIII5 (srpski), Aleksa Eri} VIII2 (kwi`evnost), Stefan A}imi} VIII2 (tio), Nikola Zla-
tanovi} VIII6 (geografija).
Dowi red: Awa Stankovi} VIII4 (kwi`evnost), Nikola Iliba{i} VI5 (tio), Jovan Stani{i} VII3 (fizika), Jovan 
Vidojevi} VI1 (matematika i fizika). Nedostaje Mihailo Be{evi} VIII2 (tio)
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[AMPIONI[AMPIONI[AMPIONI

ONI SU [AMPIONI GRADA U KO[ARCI,  
BUDU]NOST NAM JE SVETLA SA WIMA! 

Gorwi red: Uro{ Vujisi} VI5, Luka Dimitrijevi} 
VI4, Vuka{in Gavri} VI2, Miodrag ^epi} VI3, Ugqe{a 
Sto{i} VI6.

Dowi red: Matija Milovanovi} VI4, Vuk Denkovi} 
VI2, Ogwen Qubi~i} VI6, \or|e Miti} VI2, Matija 
Ili} VI5, Petar Vujisi} VI6, Petar \uri} VI6

Katarina Matija{evi} VIII5 (daq), An|ela 
Balinovac VIII5 (100m), Ma{a @ivkovi} VII3 
(600m), Katatina Ivanovi}  VIII6 ({tafeta), 
Ana Pavlovi} VII4 (kugla), Ana Jovanovi} VII4 
({tafeta) i odsutna Iva Miqkovi} VII3 (vis).
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[AMPIONI[AMPIONI[AMPIONI
Gorwi red: Lana Pantovi} VI4, Na|a Bo{kovi} VI4, 
An|ela Balinovac VIII5, Ma{a Ili} VIII5, Sla|ana 
Trandafilovi} VIII1, Jelisaveta Radulovi} VIII1,

Sredwi red: Sandra Balinovac VI5, Ana Pavlovi} 
VII4, Olivera Petrovi} VII3, Ma{a @ivkovi} VII3. 
Dowi red: An|ela Bo{kovi} V6, Ana Jovanovi} VII4

PONOS NA[E [KOLE I VICE[AMPIONKE GRADA, PLASIRALE SU SE NA 
ME|UNARODNO PRVENSTVO DR@AVE. SLEDE]E GODINE ]E BITI JO[ BOQE!

АТЛЕТИКА ЈЕ КРАЉИЦА СПОРТОВА  
А ОНЕ СУ КРАЉИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ И ГРАДА

Gorwi red: Mina Milenkovi} VI2 
(kugla), Na|a Bo{kovi} VI4 (300m), 
Luna Lackovi} VI4 (vis), Sandra 
Balinovac  VI6 (daq), 
Dowi red: Nina Novi~i} VI6 (600m), 
An|ela Bo{kovi} V6 (100m), Mina 
Novi~i} V6 ({tafeta)
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УЧЕНИЦИ НАГРАЂЕНИ НА ОПШТИНСКИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА 2015/2016

РБ Име и презиме Одељење Предмет Награда
1 Невена Маринковић VI 2 српски језик 3.награда
2 Ана Бубало VIII 1 српски језик 2.награда
3 Милица Вуковић VII 2 српски језик 2.награда
4 Теодора Милиновић VII 2 српски језик 3.награда
5 Симонида Атанасковић V 5 српски језик 2.награда
6 Драгана Златановић VII 5 српски језик 3.награда
7 Марија Бјелановић VII 5 српски језик 2.награда
8 Наталија Јовановић V 1 српски језик 2.награда
9 Андрија Трнавчевић V 6 српски језик 3.награда
10 Јован Станишић VII 3 српски језик 3.награда
11 Драгана Златановић VII 5 српски језик 2.награда
12 Катарина Рајић VI 5 српски језик 2.награда
13 Петра Станојковић V 4 српски језик 3.награда
14 Алекса Ерић VIII 2 књиж. олимп. 2.награда
15 Емилија Мрдаковић VIII 3 књиж. олимп. 2.награда
16 Тамара Стоиљковић VIII 3 књиж. олимп. 1.награда
17 Мина Кнежевић VIII 2 књиж. олимп. 3.награда
18 Ања Станковић VIII 4 књиж. олимп. 2.награда
19 Ива Пилав VII 4 књиж. олимп. 2.награда
20 Огњен Перић VIII 5 књиж. олимп. 2.награда
21 Наташа Кипроска VIII 4 географија 2.награда
22 Ања Станковић VIII 4 географија 3.награда
23 Никола Цветковић VIII 3 географија 2.награда
24 Алекса Ерић VIII 2 географија 2.награда
25 Тамара Стоиљковић VIII 3 географија 1.награда
26 Никола Златановић VIII 6 географија 2.награда
27 Драгана Златановић VII 5 географија 2.награда
28 Марија Бјелановић VII 5 географија 1.награда
29 Наталија Симић VII 3 географија 1.награда
30 Мина Кнежевић VIII 2 енглески језик 3.награда
31 Тамара Стоиљковић VIII 3 енглески језик 3.награда
32 Анђела Косић VIII 4 енглески језик 3.награда
33 Наташа Кипроска VIII 4 историја 1.награда
34 Никола Цветковић VIII 3 историја 1.награда
35 Ања Станковић VIII 4 историја 3.награда
36 Марија Бјелановић VII5 историја 2.награда
37 Петар Атанасковић III 3 математика 2.награда
38 Немања Величковић III 6 математика 2.награда
39 Наташа Катзе III 4 математика 3.награда
40 Марија Ракић III 6 математика 2.награда
41 Марта Дакић III 2 математика 2.награда
42 Јелена Рајић III 4 математика 2.награда
43 Никола Павићевић III 4 математика 3.награда
44 Лазар Лојаница III 2 математика 3.награда
45 Јован Никитовић III 1 математика 3.награда
46 Андрија Пантелић IV 2 математика 1.награда
47 Александар Поповић IV 3 математика 3.награда
48 Јана Шишовић IV 6 математика 1.награда
49 Мајда Несторовић IV 4 математика 2.награда
50 Наталија Смиљанић IV 5 математика 3.награда
51 Маша Ђокић IV 4 математика 3.награда
52 Андрија Јелић V 1 математика 3.награда
53 Сергеј Стевановић V 2 математика 3.награда
54 Стефан Смиљанић V 3 математика 2.награда
55 Урош Качаревић V 3 математика 2.награда
56 Немања Стојковић V 3 математика 3.награда
57 Лука Ђукић V 3 математика 3.награда
58 Теодора Кулезић V 4 математика 3.награда
59 Јован Видојевић VI 1 математика 1.награда

60 Јован Матић VI 1 математика 1.награда
61 Вања Милановић VI 6 математика 2.награда
62 Јован Станишић VII 3 математика 3.награда
63 Петар Милосављевић VIII 6 математика 2.награда
64 Вук Влаховић VIII 2 математика 3.награда
65 Иван Пантелић VIII 1 математика 3.награда
66 Исидора Стојадиновић VIII 3 математика 3.награда
67 Наташа Кипроска VIII 4 немачки језик 3.награда
68 Матеја Јанковић VIII 1 немачки језик 3.награда
69 Ања Станковић VIII 4 немачки језик 3.награда
70 Бешевић Михаило VIII 2 Т и ИО 1.награда
71 Аћимић Стефан VIII 2 Т и ИО 1.награда
72 Триван Јелена VIII 3 Т и ИО 1.награда
73 Кулезић Теодора V 4 Т и ИО 1.награда
74 Дошлић Милан VIII 3 Т и ИО 2.награда
75 Илибашић Никола VI 5 Т и ИО 2.награда
76 Радуловић Сара V 3 Т и ИО 2.награда
77 Поповић Исидора VIII 6 Т и ИО 3.награда
78 Јањић Ђорђе V 1 Т и ИО 3.награда
79 Мучибабић Сара VI 5 Т и ИО 3.награда
80 Јован Видојевић VI 1 физика 1.награда
81 Маша Казанџић VI 1 физика 2.награда
82 Ана Хаџић VI 1 физика 3.награда
83 Марко Шукало VII 3 физика 1.награда
84 Јован Станишић VII 3 физика 1.награда
85 Петар Милосављевић VIII 6 физика 1.награда
86 Сава Ивковић VIII 2 физика 3.награда
87 Огњен Перић VIII 3 хемија 2.награда
88 Драгана Златановић VII 5 хемија 2.награда
89 Катарина Здравковић VII 4 хемија 3.награда
90 Растко Ђорђевић VII 2 информатика 1.награда

УЧЕСНИЦИ ДРЖАВНИХ ТАКМИЧЕЊА 2015/2016

РБ Име и презиме Одељење Предмет

1 Огњен Перић VIII 5 српски

2 Алекса Ерић VIII 2 књижевност

3 Емилија Мрдаковић VIII 3 књижевност

4 Ања Станковић VIII 4 књижевност

5 Мина Кнежевић VIII 2 књижевност

6 Јован Видојевић VI 1 математика

7 Јован Видојевић VI 1 физика

8 Јован Станишић VII 3 физика

9 Марија Бјелановић VII 5 историја

10 Тамара Стоиљковић VIII 3 географија

11 Маша Казанџић VI 1 физика

12 Никола Златановић VIII 6 географија

13 Мина Кнежевић VIII 2 енглески

14 Тамара Стоиљковић VIII 3 немачки

15 Марија Бјелановић VII 5 географија

16 Марија Бјелановић VII 5 биологија

17 Михаило Бешевић VIII 2 тио

18 Стефан Аћимић VIII 2 тио

19 Никола Илибашић VI 5 тио
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УЧЕНИЦИ НАГРАЂЕНИ НА ДРЖАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 2015/2016.

РБ Име и презиме Одељење Предмет Награда

1 Јован Видојевић VI 1 математика похвала

2 Јован Видојевић VI 1 физика похвала

3 Јован Станишић VII 3 физика 3.награда

4 Тамара Стоиљковић VIII 3 географија 1.награда

5 Марија Бјелановић VII 3 историја 2.награда

УЧЕНИЦИ НАГРАЂЕНИ НА МАТЕМАТИЧКИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА МИСЛИША И КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 

2015/2016.
РБ Име и презиме Одељење Предмет Награда
1 Милош Стојановић I 2 Кенгур без граница похвала
2 Сара Маљковић I 2 Кенгур без граница похвала
3 Лена Севић I 2 Кенгур без граница похвала
4 Ана Ђуров II 5 Мислиша похвала
5 Анђела Маринковић II 6 Мислиша похвала
6 Момчило Станимировић II 6 Мислиша 3.награда
7 Ирина Тодоров II 6 Мислиша 3.награда
8 Лара Олујић II 3 Мислиша похвала
9 Богдан Маринковић II 3 Мислиша похвала
10 Маша Смиљковић II 2 Мислиша 3.награда
11 Текла Кулезић II 1 Мислиша похвала
12 Петар Атанасковић III 3 Мислиша похвала
13 Немања Величковић III 6 Мислиша похвала
14 Алекса Јојић III 1 Мислиша похвала
15 Наташа Катзе III 4 Мислиша похвала
16 Марија Ракић III 6 Мислиша похвала
17 Лазар Кипроски IV 1 Мислиша похвала
18 Андрија Пантелић IV 2 Мислиша похвала
19 Александар Поповић IV 3 Мислиша 3.награда
20 Ђорђе Радуловић IV 1 Мислиша похвала
21 Филип Тадић IV 1 Мислиша похвала
22 Ива Ристић IV 4 Мислиша похвала
23 Јана Шишовић IV 6 Мислиша похвала
24 Стефан Тадић IV 3 Мислиша похвала
25  Сергеј Стевановић V 2 Кенгур без граница похвала
26 Милош Груборовић V 5 Кенгур без граница похвала
27 Павле Ђорђевић V 4 Мислиша похвала
28 Марија Стојадиновић V 3 Мислиша похвала
29 Лука Чолић V 4 Мислиша похвала
30 Јован Видојевић VI 1 Мислиша похвала
31 Анђела Остојић VI 1 Мислиша похвала
32 Катарина Рајић VI 5 Мислиша похвала
33 Вељко Томанић VI 3 Мислиша похвала
34 Петар Милосављевић VIII 6 Кенгур без граница похвала
35 Петар Милосављевић VIII 6 Мислиша похвала
36 Исидора Стојановић VIII 3 Кенгур без граница похвала
37 Исидора Стојановић VIII 3 Мислиша похвала
38 Иван Пантелић VIII 1 Кенгур без граница похвала
39 Иван Пантелић VIII 1 Мислиша похвала
40 Вук Влаховић VIII 2 Мислиша похвала

УЧЕНИЦИ НАГРАЂЕНИ НА ГРАДСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
2015/2016.

РБ Име и презиме Одељење Предмет Награда
1 Огњен Перић VIII 5 српски језик 2.награда
2 Емилија Мрдаковић VIII 3 српски језик 2.награда
3 Тамара Стоиљковић VIII 3 српски језик 2.награда
4 Симонида Атанасковић V 5 српски језик 2.награда
5 Алекса Ерић VIII 2 књиж. олимп. 1.награда
6 Емилија Мрдаковић VIII 3 књиж. олимп. 1.награда
7 Ања Станковић VIII 4 књиж. олимп. 2.награда
8 Мина Кнежевић VIII 2 књиж. олимп. 2.награда
9 Oгњен Перић VIII 5 књиж. олимп. 3.награда
10 Ива Пилав VII 4 књиж. олимп. 2.награда
11 Јана Шишовић IV 6 математика 1.награда
12 Јован Видојевић VI 1 математика 2.награда
13 Јован Видојевић VI 1 физика 1.награда
14 Маша Казанџић VI 1 физика 3.награда
15 Јован Станишић VII 3 физика 2.награда
16 Наташа Кипроска VIII 4 географија 3.награда
17 Никола Цветковић VIII 3 географија 3.награда
18 Никола Златановић VIII 6 географија 2.награда
19 Тамара Стоиљковић VIII 3 географија 2.награда
20 Марија Бјелановић VII 5 географија 1.награда
21 Мина Кнежевић VIII 4 енглески језик 3.награде
22 Марија Бјелановић VII5 историја 3.награда
23 Тамара Стоиљковић VIII 3 немачки језик 1.награда
24 Вања Милановић VI 6 биологија 1.награда
25 Мина Лекић VI 4 биологија 1.награда
26 Тамара Стоиљковић VIII 3 биологија 2.награда
27 Ања Станковић VIII 4 биологија 3.награда
28 Исидора Поповић VIII 6 биологија 2.награда
29 Марија Бјелановић VII5 биологија 1.награда
30 Марта Борковац VI 1 биологија 1.награда
31 Уна Радаковић VII 4 биологија 2.награда
32 Анђела Бубић VII 1 биологија 3.награда
33 Ива Миљковић VII 3 биологија 2.награда
34 Сара Мучибабић VI 1 биологија 3.награда
35 Алекса Ерић VIII 2 биологија 2.награда
36 Никола Цветковић VIII 3 биологија 1.награда
37 Неда Марић VII 3 биологија 3.награда
38 Андреј Панић V 2 биологија 2.награда
39 Вук Максић V 4 биологија 2.награда
40 Немања Стојковић V 3 биологија 2.награда
41 Јована Радовановић V 4 биологија 3.награда
42 Драгана Гајић V 2 биологија 3.награда
43 Илибашић Никола VI 5 Т и ИО 2.награда
44 Бешевић Михаило VIII 2 Т и ИО 1.награда
45 Аћимић Стефан VIII 2 Т и ИО 1.награда
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Наша школа је ове године учествовала на такмичењу из роботике ,,First Lego League››. Tакмичење се 
састоји из два дела: из техничког (прављења робота) и пројекта. Технички део подразумева конструисање 
робота од лего коцкица, које мора да прати упутства исписана у посебном компјутерском програму. 

Овогодишња тема пројекта била је рециклажа. Дуго смо размишљали шта ће бити наш пројекат. Расклапајући 
прошлогодишњег робота нашли смо старе, истрошене батерије. Тако смо дошли на идеју да наш пројекат 
буде везан за рециклажу батерија. У оквиру пројекта смо направили презентацију о нашој школи у најновијем 
програму ,,Sway››, направили смо сајт везан за наш пројекат, који је временом достигао око 20 000 посета. По 
ходницима наше школе и у ходнику ГО Вождовац поставили смо кутије за одлагање  старих батерија. Одржали 
смо вршњачку едукацију о рециклажи уопште за ученике трећег разреда наше школе. Снимили смо видео о нашој 
акцији и окачили на јутјуб. Контактирали смо Нелт, увозник Duracell-a и организовали посету Duracell зеке. 
Направили смо и фејсбук страницу Master Builders. На такмичењу смо освојили четврто место. Ово такмичење је 
било јако лепо искуство, и научили смо доста тога о рециклажи.
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