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у сусрет јубилеју и време је дa се 

подсетимо на 15 година рада, труда и 

изузетних резултата, који су нам донели 

запажено име у области образовања и културе. 

Почели смо, сада већ далеке 2002. године, у 

септембру, са недовљним бројевима клупа, столица и 

школског материјала, али са великом вољом и 

ентузијазмом колектив. 

 
енерације ученика и наставника 

изградиле су посебан стил 

усвајања знања и вештина. 

Онај ко нема педагошке љубави 

према деци  и ко не познаје 

индивидуалну психологију 

детета, не може имати успеха у 

раду. Увек су на тесту наше 

стрпљење, креативност, 

истраживачки дух, људско и 

професионално поштење које 

се не устручава да нас осветли и 

у властитој недостојности. 

,,Нема ништа боље него кад се 

човек радује ономе што ради“, 

записано је у Књизи Проповедника. 

Живот сваког бића свесног свог 

позвања јесте врста важне мисије у којој 

долази до потпуне посвећености ономе чиме се 

бави, са циљем духовног усаврашавања. Ми своју 

улогу добро знамо и трудимо се да увек будемо на 

висини задатака који је тежак и одговоран - помоћи 

ученику да спозна себе и своје могућности.  

 
 години када школа слави јубилеј, 

неминовно је подсећање и на име Милана Ђ. 

Милићевића (1831-1908), талентованог, 

свестраног и вредног културног радника, који је 

недовољно и неадекватно признат и цењен за живота, 

али је несумњиво био један од био најплоднијих 

писаца своје епохе. Објавио је преко стотину књига  и 

написао на десетине мањих састава штампаних у 

различитим часописима и новинама. Многа знања је 

разговоре марљиво је записивао. Писањем се бавио 

стекао читањем и путовањима, а сва запажења и више 

од педесет година. Милићевићев рад је обиман и 

разноврстан. Опробао се у различитим областима 

педагогије, етнологије, географије, историје и 

књижевности Стекао је велику популарност код 

читалачке публике. Културно наслеђе наше земље 

било би сиромашније без његовог дела. Милан Ђ. 

Милићевић се заједно са Доситејом, Вуком и 

Стојаном Новаковићем убраја у неимаре српске 

духовитости. Родио се у Рипњу, у продици 

Јована Ђака, учитеља, једног од ретких 

писмених људи пре Првог српског 

устанка. Своје средње слово ,,Ђ“ 

узео је из очевог надимка. 

Основну школу учио је у 

Рипњу, а гимназију и 

богословију у Београду. 

Велико знање стекао је и сам, 

учећи стране језике, руски и 

француск. Предано је радио 

као учитељ, судски чиновник, 

школски надзорник, званичник 

министарства, секретар кнежеве 

канцеларије, посланик народне 

скупштине, члан Друштвеног 

савета Краљевине Србије. 

Испољавао је знатно интересовање за 

историју, и на том пољу вредно сакупљао 

изворну грађу. Позната су његова дела: ,,Кнез 

Милош у причама“, ,,Карађорђе у говору и твору“, 

,,Поменик знаменитих  људи у српскога народа 

новијега доба“ и први педагошки часопис ,,Школа - 

лист за учитеље, родитеље и децу“. 

 
кола која носи његово име данас је 

модерно опремљена школа 

двадесет и првог века, са 

кабинетском наставом, паметним таблама, 

рачунарским, интернет системом и свим 

пратећим средствима која чине савремену 

наставу. Ученици наше школе заједно са својим 

наставницима, менторима, постижу врхунске 

резултате на такмичењима, манифестацијама, 

смотрама, утакмицама, музичким, литерарним  
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 ликовним конкурсима, приредбама и 

програмима. Од оснивања до сада 

имамо небројано диплома, медаља, 

захвалница, а више од педесет посто ученика 

активно учествује на многим такмичењима на 

општинском, градском, и републичком 

нивоу.Такође се можемо похвалити богатим 

културним програмом. Значајни културно-

образовни догађаји су: Светосавска академија, 

Дан школе, новогодишњи програм, пријем 

првака, промоције књига и књижевни сусрети 

са емиментним уметницима. Ученички 

парламент,  Црвени крст и Дечији савез бројним 

хуманитарним акцијама пружају леп пример 

доброчинства и толеранције.  

 
аши некадашњи ђаци данас су успешни 

средњошколци, студенти, академци, 

спортисти, државни репрезантивци, 

шахисти, тенисери, музичари... 

 
во је кратко представљање наше куће 

знања и само мали део њеног живота и 

преданог рада. „Онај ко не зна ко му је 

учитељ, неће знати ни ко је он сам у свету 

наметнутих правила. Памти његово име, ако 

желиш да упамтиш своје“, неко је некад рекао. 

А ми чврсто обећавамо да ћемо бити још 

захтевнији, смелији и великодушнији у 

постављању нових циљева и њиховом 

остварењу,наравно. 

Мирјана Јочић,  

наставница српског језика 
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О Вери и наставници и другови говоре у суперлативима. Она је узоран ђак, 
носилац Вукове дипломе. Поред школских обавеза, Вера са истом ревношћу 
и одговорношћу проводи своје слободно време бавећи се спортом. Посебно 
јој је задовољство да учествује на хуманитарним турнирима. Занима је 
књижевност, воли да чита и пише саставе и у томе се истицала још од првог 
разреда освајајући многобројне Читалачке значке. Велика радозналост је 
подстиче да стално истражује и у тим стремљењима проналази велики 
ужитак. Често несебично помаже другарима када им нешто није јасно и 
када треба да поправе неку оцену. Она је добра особа и добар пријатељ, 
никада никога не би оставила на цедилу. Племенита је, искрена и 
дружељубива, увек позитивна и вољна да помогне, саосећа са туђим 

проблемима. У школи је увек је била савесна. Верујемо да је пред њом лепа будућност. Њу краси 
све што треба да има успешна особа, а то су интелигенција, марљивост, истрајност, 
дисциплинованост, а поврх свега хуманост. Притом, никада те своје позитивна карактеристике не 
истиче у први план. Веома је одмерена и прототип тимског играча који је спреман да свом снагом 
повуче свој тим у добром смеру. Мислимо да ће због ових квалитета Вера бити успешна у свом 
даљем образовању, а затим и у свом будућем послу.  

 

 

Наша драга Милица је више од једног вуковца. Она је пре свега друг, то је показала 
безброј пута. Амбициозна је и увек је спремна да нам помогне када треба. На сваки 
школски час долази спремна да покаже своје знање. Учествовала је на такмичењима 
из српског језика, географије, биологије и математике и остваривала запажене 
резултате. Поносни смо што је део нашег одељења. Једногласно смо одлучили да је 
Милица прави кандидат за ученика генерације. Верујемо да ће успехе наставити да 
ниже и у средњој школи.  

 

      

Јован је друг каквог је у данашње време реткост пронаћи. Увек ће бити ту за вас, 

разумеће вас и помоћи вам када год је то потребно. Ако сте нерасположени, 

насмејаће вас и учинити да се осећате боље. Он је истрајан и упоран у ономе што 

жели и воли, а то показују и сви његови успеси. Постизао је завидне резултате на 

такмичењима из српског језика, биологије географије и математике, а више пута је 

учествовао на републичком такмичењу што из физике. Без имало напора увек је међу 

најбољима. Он је искрен, доброћудан и прави је узор осталим дечацима. Поред 

памети и интелигенције има и добро срце. Баш због тога је миљеник наставника. Јоца 

је оличење доброте, искрености и амбиције. Поносни смо што имамо таквог друга и штета је што нема више 

деце као што је он. Сви му желимо још веће успехе у будућности и искрено се надамо и да ће једнога дана 

постати светски научник. Знамо да ће се и тада сећати нас.  
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Марија Бјелановић је једна од највреднијих и најбољих ученика у својој 

генерацији.Увек је спремна да несебично пружи помоћ својим другарима 

када им је та помоћ потребна. Веома је амбициозна и упорна због чега је 

постигла пуно успеха и на разним такмичењима. Подједнако  добро јој иду 

и природне и друштвене науке, што се види по резултатима које је 

остварила. У седмом разреду се пласирала на три републичка такмичења, 

из биологије, географије и историје, где је освојила друго место. И ове 

године пласирала на три републичка такмичења, из историје, географије и 

српског језика. Марија воли спорт и тренирала је атлетику и одбојку, а 

такође је учествовала на такмичењима из фудбала са екипом школе и имају лепе резултате. Марија 

није само наша другарица, она је понос нашег одељења и наше школе. Ђак вредан сваке похвале. 

Било је право задовољство и изузетна част дружити се свих ових година са Маријом и бити сведок 

њеног израстања у свестрану и комплетну личност. 

    

Наша Уна је узорна ученица и понос одељења VIII4. Она је омиљена у 

одељењу због искреног осмеха и жеље да помогне другима. Никада је не 

можете видети да одустаје. На часовима је активна и често добија похвале 

наставника, а учествовала је и на такмичења из српског и немачког језика, 

биологије ми хемије. Уна је успешна и у ваннаставним активностима. Иде 

на курс немачког језика и планира да научи течно да прича немачки. Уна је 

упорна, оптимиста, објективна и искрена особа, развијеног такмичарског 

духа, отворена за изазове и  нова искуства. Знамо да ће успети зато што има 

жељу за победом и знањем. 

 

    

Одговоран, несмејан, вредан, добар и лепо васпитан је наш друг Милош. 

Упоран је и не постоје задаци од којих ће одустати. Ако је некоме од нас 

потребна помоћ, око било чега, увек можемо да рачунамо на њега. А у 

дневнику на његовој страни све петице. Поред одличног успеха у школи, 

Милош успехе постиже и у кошарци. Својим клубу је на многим 

утакмицама донео победу. Техничко је предмет који воли и на 

такмичењима је био успешан. Желимо му да настави да ниже успехе, како у 

средњој школи, тако и на кошарци. Милоше, знај да си ти за нас увек први! 
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Наш друг Растко Ђорђевић VIII2 се од десете године бави 

програмирањем. Најмлађи је предавач на престижним регионалним 

Микрософт конференцијама. Од прошлог септембра путује и држи 

предавања у Словенији, Русији, Украјини, Белорусији, Хрватској, 

Македонији, БиХ и Србији. Најмлађи је члан Maker Serbia заједнице. И 

у слободне време се бави програмирањем, али живи као сваки остали 

тинејџери - игра игрице, излази с друштвом, идем у биоскоп... Поред 

одличних резултата постигнутих на општинским, градским и државним 

такмичењима из математике, физике, информатике и техничког и 

информатичког образовања, најпоноснији је на Лего такмичење из 

роботике, где је са четири средњошколца био у тиму који је освојио прво место у региону, а У 

Европи 25. место од 900. Растко има преко 20 самосталних пројеката. Више пута је гостовао у 

радијским и телевизијским емисијама, његови радови су објављивани у писаним и електронским 

медијима. Растко се придружио кампањи „Паметно и безбедно на интернету“. Течно говори 

енглески језик, зна немачки, учи руски и још увек није изабрао средњу школу ( има више нпонуда 

за стипендију, између осталих и руског универзитета „Innopolis University“). 

 

Маша Живковић VIII3 је свима нама добар пример. Увек је ведре нарави 

и пре свега увек је орна за нове победе. Поред успеха у школи, Маша је 

постигла и бројне успехе у спорту. Сваки пут трудила се да да све од 

себе и представи нашу школу у најбољем светлу. Више пута освојила је 

екипна и појединачна прва места на општинским, и бројне медаље на 

градским такмичењима. Маша је увек ту за све нас. Да нас бодри и 

подржи, да буде прави пример када је реч о труду и улагању себе. Када 

год неко други освоји медаљу, видимо осмех на њеном лицу као да је 

она то учинила. У слободно време она се бави рукометом. Највеће 

успехе, поред свог базичног спорта, постизала је и у кошарци (бронзана медаља на градском 

такмичењу) и атлетици (прва на општини у дисциплини трчања на 600 метара). Она је тимски 

играч, и увек је спремна да помогне. Надамо се да ћемо је за пар година гледати на телевизији као 

успешну рукометашицу или јој честитати на дипломи докторских студија. Зато са поносом кажемо 

да је она део наше генерације. И желимо јој срећу у даљим такмичењима!  
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Ана Јовановић VIII4 је 

најбоља спортсткиња у 

својој генерацији. Још од 

малена је почела да се бави 

спортом, и то пливањем и 

каратеом. Прве велике 

победе постиже у петом 

разреду. Већ седам година 

тренира кошарку у ЖКК 

Радивој Кораћ, где се 

показала као одличан играч на позицији бека. 

Поред кошарке, сјајне резултате постигла је и у 

атлетици, фудбалу и одбојци. Освојила је све 

могуће похвале и награде од којих су најзначајније 

следеће: у петом разреду прво место на градском 

такмичењу у штафетном трчању 4х100 метара 

(златна медаља), у шестом разреду прво место на 

градском такмичењу у штафетном трчању 4х100 

метара (златна медаља), у седмом 

разреду друго место на градском 

такмичењу у кошарци (сребрна 

медаља), у осмом разреду треће 

место на градском такмичењу у 

кошарци (бронзана медаља). И 

поред свих спортских обавеза, у 

школи је успела да оствари 

одличан успех. Ана све постиже на 

време и никада не одустаје. Мало 

је за њу да рећи само да је сјајан 

спортиста, она је и добар пријатељ 

и одличан ђак. Једноставно речено, 

понос и дика наше школе. 

Овогодишњи спортиста 

генерације је Никола Спаић 

VIII3. Почео је да тренира 

пливање са четири године. 

Сваке године неуморно се 

борио и постизао завидне 

резултате на републичким 

такмичењима.  

Први пут је 2012. године 

постао двоструки шампион 

Србије, а прошле годинe је обарио национални 

рекорд такмичара до 14 година на 50 м прсним 

стилом. Никола је освајач Београдске лиге и до сада 

је освојио 6 пехара и преко 120 медаља.  

Он је упоран и духовит, што показује и његов 

коментар: „Био сам мали и бесан, луд и млад“. У 

школи се доста труди, не постиже све, али то му је 

опроштено због свих његових 

успеха. Поред пливања бави се и 

сликарством, па је у четвртом 

разреду имао самосталну изложбу. 

Наш  Никола је прави пример да се 

упорност исплати и свим млађим 

генерацијама поручује да буду 

истрајни у ономе што желе и воле. 
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     Бубић Анђела                         Георгиев Валерија                          Грива Софија                                        Даничић Миа     

   Дракулић Вера                            Ђаковић Милица                   Живковић Магдалена                 Вукотић Наталија     

   Вуловић Милица                        Ђорђевић Растко                       Живковић Ирина                 Миладиновић Софија  

Милиновић Теодора               Пејановић Анастасија                    Томашевић Ивона                         Чапрић Ана                               
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          Савић Милица                Видљиновић Милош                       Вуковић Миа                          Марковић Вјера 

      Живковић Маша                                 Марић Неда                           Миљковић Ива                            Петров Борис 

      Станишић Јован                                    Шукало Марко                    Здравковић Катарина                Здравковић Марија                        

       Маљковић Ива                        Петровић Ана                            Радаковић Уна                     Златановић Драгана 

                                                        Огњеновић Марија                        Петровић Ана 
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 аша школа је врло брзо након оснивања 2002. године постала једна од водећих школа на 

општини Вождовац. Надалеко смо познати по успесима са такмичења општинског, градског и 

републичког (државног) нивоа. Наши ученици су надарени како за природне, тако и за друштвене 

науке. Поред њиховог талента за тако високе резултате заслужни су и наставници који их мотивишу 

и дају им ветар у леђа. Сем велике стручности и педагошких вештина, за добре резултате пресудан 

је  приступ наставника детету. Да, детету. За наше наставнике они су деца, а не такмичари. И то је у 

овој школи безрезервно загарантовано. Колико год дa су тaкмичењa тешкa и зaхтевнa, нaши 

нaстaвници и ученици приступaју припремaмa сa пуно воље и ентузијaзмa, тaко дa се постигнути 

успеси приписују и стaлној доброј енергији којa влaдa међу ученицимa и нaстaвницимa. Директорка 

Сузана Спасојевић је веома зaдовољнa: „Децa постижу огромaн успех, школи и мени је то 

неизмернa чaст и зaдовољство. Сваке године смо све бољи. Свима желим срећу нaдaље, чекaће их 

светлa будућност, јер су све то дивнa децa, не само  одлични ђaци. Тaкмичењa су велико искуствa, 

из њих се достa тогa нaучи и  дуго остaју у сећaњу.“ 

Биљана Марковић,  

наставница српског језика 

Ј
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Успеси наших ученика 

 У ОШ „Драган Лукић“ на Новом Београду одржано је 13. и  14. маја 2017.  године Републичко 

појединачно и екипно првенство ученика основних школа у шаху. На Републичком првенству 

основних школа у шаху у конкуренцији дечака V разред 1. место освојио је ученик наше школе 

Стефан Тадић V3.  

 На Републичком екипном првенству ученика основних школа у шаху, екипа наше школе 

освојила је 1. место и понела титулу најбољих у Србији! Победничку екипу чинили су: Петар 

Атанацковић IV3, Тадић Стефан V3, Вучковић Александар V5, Вања Милановић VII6, Величковски 

Иван VIII4 и Сајић Вељко VIII4. 

Екипа школе: Атанацковић Петар IV/3, Тадић Стефан V/3, 

Вучковић Александар V/5, Милановић Вања VII/6,  Величковски 

Иван VIII/4, Сајић Вељко VIII/4 и наставник Тони Миливојевић 

Тадић Стефан V/3 

 Наши ученици, Тадић Стефан V/3  и Тадић Ана III/4  су Кадетски прваци Београда.Стефан у конкуренцији 

дечака до 12 година, а Ана првакања Београда у конкуренцији девојчица до 10 година.  

Кадетски прваци Београда у шаху за  2017. годину! 
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И ове школске године можемо се похвалити 

бројним спортским успесима. Пехари и дипломе 

поново су украсили полице. Ученици V, VI, VII  

и VIII разреда су се 

такмичили у спортским 

играма и остварили 

добре резултате.  

Одбојкашице 

Милица Савић VIII5, 

Маша Арежина VII6, 

Aнастасија Банковић 

VIII5, Марија Киразијев 

VIII2, Нина Латиновић 

VIII5, Вера Дракулић 

VIII1, Ана Јовановић 

VIII4, Мина Миленковић VII2, Катарина Јанков 

VIII4, Софија Миладиновић VIII2, Лана Караџић 

VIII6 и Ана Павловић VIII4 су се и ове године 

показале освојивши прво место на општини.  

Кошаркашице Јовановић Ана VIII4, Павловић 

Ана VIII4, Оливера Петровић VIII3, Александра 

Балиновац VII6, Ана Ђоровић VII4, Луна 

Лацковић VII4, Маша Живковић VIII3, Лана 

Пантовић VII4, Марија Киразиев VIII2 и Милица 

Раичевић VII2 освојиле су прво место на општини 

у кошарци и треће у граду (бронзана медаља). 
Прво место на општини у рукомету освојиле су: 

Теодора Вранић VI6, Маша Јосиповић VI2, 

Андријана Јанковић VI1, Марија Миловановић 

V5, Анастасија Панић VI5, Александра 

Миловановић VI2, Невена Станојевић V5, Сара 

Радуловић VI3 и Нина Шиндић IV3.   

Друго место на општини у малом фудбалу: 

Теодора Вранић VI6, Маша Јосиповић VI2, Нађа 

Радивојшин V6, Миа Путник V5, Марија 

Миловановић V5, Невена Станојевић V5, Мила 

Лацковић V2 и Милица Кнежевић V2.  

Треће место на општини у малом фудбалу: Ана 

Павловић VIII4, Маша Живковић VIII3, Ана 

Јовановић VIII4, Марија Бјелановић VIII5, Миа 

Мијатовић VII2, Александра Балиновац VII6, 

Луна Лацковић VII4, Теодора Вранић VI6, Маша 

Јосиповић VI2 и Ивона Томашевић VIII2. 

Мушка кошаркашка селекција је такође била 

успешна: на општини прво место су освојили 

Вукашин Гаврић VII2,  Урош Ранковић VIII4, 

Матеја Илић VII5, Страхиња Павловић VIII3, 

Алекса Јеначковић VIII4, Михајило Михајловић 

VIII2, Петар Вујисић VII6, Угљеша Стошић VII6, 

Огњен Љубичић VII2, Ђорђе Митић VII2, Урош 

Вујисић VII5, Марко Арежина VIII-5 и Никола 

Марек VIII3., а друго Лука Чолић VI4, Павле 

Ђорђевић VI4, Ђорђе Јањић VI1, Андрија 

Трнавчевић VI6, Михајло Арсић VI4, Страхиња 

Мијаиловић VI4, Петар Тасић VI3, Душан 

Александра Балиновац, скок у даљ  

Александра Балиновац, штафета (4х100)  
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Одбојкаши су други на општини: Александар 

Гајић VIII4, Огњен Љубичић VII4, Игњат Допуђ 

VI2, Михајло Симић VIII5, Александар 

Нешковић VIII2, Марко Арежина VIII5, Матеја 

Илић VII5, Јован Радовић VII3, Димитрије 

Влајић VII6, Петар Вујисић VII6, Урош Вујисић 

VIII5 и Лука Јовановић VII2.  

Фудбалери Душан Милосављевић VI-1, Аљоша 

Косановић VI2, Борис Матић VI3, Лазар 

Кипроски V1, Миљан Тодоров V1, Данило 

Прековић V3, Алекса Илић V3, Никола Пековић 

V3, Вељко Латиновић V5, Лука Савић V6 и Вук 

Стојковић V6 освојили су друго место на 

општини.  

 Одлични резултати ове стижу и из атлетике: 

прва места на општинском и директан пласман 

на градско такмичење оствариле су: Тијана 

Савићевић V6 (300 м) и Маша Живковић VIII3 

(600 м), Александра Балиновац VII6  (скоку 

удаљ), Јана Ничовски VIII1, Андреа Ђиновић 

VII5, Луна Лацковић VII4 и Александра 

Балиновац VII6 (штафета 

4х100 м). Ученице VII-VIII 

разреда освојиле су друго 

место у екипној 

конкуренцији. 

На градском првенству 

бронзану медаљу освојиле су 

Александра Балиновац и 

штафета 4х100 м. 

Постигли смо одличне резултате у пливању: 

Невена Грујић III3 и Иван Величковски VIII4 

освојили су друго место на градском 

такмичењу у леђном пливању, а Никола Спаић 

VIII3 је понов заблистао освојивши прво место 

и на градском и на републичком такмичењу у 

прсном пливању. Свака част нашим 

пливачима! 

Велики спортски поздрави и захвалнице нашим 

успешним спортистима и спортисткињама!  

Кошаркашице 

Напред, Милићевић! 

Димић, Лацковић, Ђиновић и Балиновац 
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 ланови Еколошке секције су са 

наставницом биологије Радмилом 

Марковић посетили Природњачки музеј на 

Калемегдану (изложбе ,,Кафа - узбудљива 

прича о добром укусу“  и  ,,Рогови - 

борбено знамење сисара“), 

Ботаничку башту Јевремовац и 

Дечји културни  центар (еколошки 

фестивал посвећен српској 

научници Милеви Марић Ајнштајн).  

 сидора Савић, ученица V1, за 

наставнике наше школе 

одржала је презентацију о кафи. Испричала им 

је многе занимљивости и легенду како је  

пaстир Калди са својим козама ишао по 

планинама и спазио је да су његове козе су 

биле јако живахне јер су јеле црвене бобице. 

Узео је те бобице и однео у манастир код 

свештеника  да види да ли су јестиве. Кад је 

свештеник пробао бобице,  оне су биле киселе 

и нису биле јестиве. Бацио их је у ватру и 

после неколико минута осетили су пријатан 

мирис. Смислили су да би можда могли да 

направе пиће од тога. Тако су Калди и његове 

козе открили кафу. Исидорину презентацију 

можете видети на нашем сајту школе 

www.osmilandjmilicevic.edu.rs 

 сенија Остојић, ученица VIII5, одржала је 

својим вршњацима презентацију ,,Право на 

здраву животну средину“. Говорила им је о 

четири правила о заштити животне средине која  

су дали Стивен Кроул и Вилијам Ранкин. 

Нагласила је и колико је дувански дим штетан, 

не 

само за активне пушаче (људе који пуше), већ и 

за  пасивне (сви које су у непосредној близини). 

И Ксенијину презентацију  можете погледати на 

сајту наше школе. Марија Огњеновић VIII6 и  

Ана Петровић  VIII6 су одржале  презентацију о 

екологији и очувању еколошке средине. Још 

једном смо чули колико загађивање животне 

средине угрожава опстанак живог света на 

Земљи, да се у  Србији развијају лишћарске 

листопадне, четинарске зимзелене, мешовите и 

низијске шуме. Народна скупштина Републике 

Србије је 2009. године усвојила Зелени пакт, који 

обухвата 16 закона из области заштите животне 

средине. 

,,Будућим генерацијама смо дужни да 

обезбедимо чист ваздух, очувану природу, 

залихе природних богатстава, чисту и 

доступну енергију и незагађену воду.“ 

 о овог закључка су дошле ученице осмог 

разреда Ива Mиљковић, Неда Марић и 

Невена Калезић на трибини о очувању планете 

Земље. Оне су одржале презентацију и том 

приликом истакле: 
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Радини радозналци 

,,,,Много људи нема  свест о томе колико наша 

Земља пати. Учећи биологију схватила сам шта 

би требало да се побољша.  Коришћењем неких 

супстанци зарад  наше потребе (агресивни 

детерџенти и остала хемијска средства)  штетимо 

атмосфери, тако да има све мање кисеоника а 

више угљен-диоксида, оксида сумпора и 

азота.”(Невена) 

„Koришћењем штедљивих сијалица уштедели 

бисмо доста енергије. Људи немају свест о томе 

колико енергије непотребно потрошимо. 

Подсетник да још постоји свест о томе јесте 

акција Сат  за планету. “ (Неда) 

,,Све је мање  кисеоника на Земљи. То је због све 

веће сече шума. Последица тога није само 

смањена количина кисеоника, већ и број 

животиња на Земљи. На просторима на којима су 

биле  ретке врсте данас су изграђене фабрике, 

тржни центри, продавнице.“ (Ива) 

 

 

 

 

 

 

ЂАЦИ ПЕТАЦИ – НАЈМЛАЂИ ЕКОЛОЗИ 

 а планини Голији, у место Рудно, природа је прелепа, обрасла буковом шумом. У близини се 

налази водопад Девићи и брусничке шуме. Док смо шетали, нас 

троје који идемо у исту школу и у исти разред, препознавали смо биљке 

и дрвеће. Сви су нас пажљиво слушали док смо ми причали и били су 

пријатно изненађени колико познајемо градиво из биологије. У очима 

наших родитеља видело се да су баш поносни на нас. А ми смо 

захвални нашој наставници биологије Радмили Марковић, која нас је о 

свему овоме научила. Захваљујући њој, њеном стрпљењу и вештини, 

биологија је наш омиљен предмет. По повратку убрали  смо папрат и 

плућник (лишај) и донели га у школу да их покажемо наставници и 

другарима из разреда. 

                                                                                                                     Милица Кнежевић V2 

                                                                                                                     Живојиновић Петар V2 

                                                                                                                      Ђуковић Лука V2 
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 ве године у априлу  моја генерација и ја смо 

први пут ишли на екскурзију. Било је доста 

авантура и мислим да ће нам ова екскурзија остати у 

сећању. 

 јутру  11. 4. 2017. смо се нашли испред школе и 

сви заједно ушли у аутобус. Tу  смо се 

дружили, певали, играли разних игара и причали о 

симпатијама. После вожње од сат и по стигли смо на 

прво одредиште, Виминацијум, где  смо видели 

остатке римског царства, гробове римских владара и 

Мамут парк са остацима мамута старих више хиљада 

година. Након тога смо отишли на Сребрно језеро и 

тамо ручали. Следећа одредница нам је била 

Лепенски вир. Тамо смо одгледали филм о историји 

Лепенског вира и како је уопште пронађен, и ту смо 

се и прошетали. После тога смо обишли и манастир 

Тумане који се налази на самој граници Србије и 

Румуније.Тада је већ почео да пада мрак и отишли 

смо у хотел  ,,Лепенски вир“ . Након вечере имали 

смо журку на којој нисмо били баш дуго.Висе смо се 

забављали у собама.Свима је био циљ и жеља да не 

спавају целу ноћ, међутим ретко ко је то 

остварио.Наставници су дежорали на ходнику целу 

ноћ.Ујутру смо се спаковали, отишли на доручак и 

кренули пут  хидро-електране Ђердап.То је био 

најдужи обилазак јер је имао висе делова.Наравно и 

тај дан смо имали ручак, али оно што је обележило 

други дан екскурзије је била Рајкова пећина.Тај 

обилазак се свима допао јер је био као нека 

авантура.Куци смо стигли увече, а родителји су нас 

сачекали испред школе и ишчекујући наше прве 

утске. 

 ве у свему ова екскурзија је била једна велика 

авантура за све нас, и сви једва чекамо другу 

уједно и нашу последњу екскурзију у Основној 

школи. 

Симона Јовановић VII2 

Јана Одаловић VII2 
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 или смо на тродневној екскурзији од 16. до 18. новембра 2016. године. Лепо смо се дружили 

и забавили. Много тога смо и научили на местима које смо обишли, у манастиру 

Благовештење, Сирогојну, хидроелектрани Перућац. Уверили смо се у прирродне лепоте 

Златибора, Таре, Мокре Горе и Бајине Баште. Да све буде још боље послужило нас је и време.  

Лара Штамбук, наст. енглеског језика  
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Мајда вам препоручује 

 
 позоришту Дадов овог априла, после двадесет година, изводена је представа „Оливер 

Твист“. По роману Чарлса Дикенса. Драматизацију је урадила Тијана Грунић а режија је 

припала Владану Ђуковићу. Глумачку екипу чини тридесет глумаца различитог узраста, 

који улазе у ликове скитница, лопова, криминалаца, грамзивих жена, несрећне деце, фине господе и 

нежних дама. Ова представа је пре свега критика једног лошег друштва, сиромаштва, 

примитивизма, критика сиротишта, установе у којој муче децу. Од почетка до краја, ниједног 

тренутка „Олвер Твист“ нас не оставља равнодушним. Несрећни дечак цело детињство проводи у 

тешким условима и великој борби. Бори се против зла у сиротишту, против беде и глади. Из једне 

несреће прелази у другу. Упада у канџе криминалне банде. Сви користе његову доброту, наивност и 

нежан изглед. Злостављају га и малтретирају и наводе на најгоре поступке. Прича је тешка и тужна, 

али у прошлости је то била реалност. Срећом, Оливер Твист ће ипак наићи и на добре људе. Они ће 

му помоћи и спасити га из тог мрачног света 

бескућника и криминалаца. Ова представа нас 
Мајда Несторовић V4 
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Интервију са ... 

Јана Мартинов, наша другарица, ученица VII4, 

сигурним кораком ушла је у свет глуме. Тренутно је 

можемо гледати у представама „Мајстори, 

мајстори“ (позориште Бошко Буха), 

„Насиље“ (позориште Дадов) и „Оливер 

Твист“ (такође Дадов). То је био повод за овај 

интервју. Јана је одлична ученица, често хваљена од 

наставника, омиљена у друштву, али пре свега једна 

скромна, лепо васпитана и насмејана девојчица. 

Јано, када си почела да се бавиш глумом? 

- Глумом сам почела да се бавим пре четири године, 

у трећем разреду, у драмском студију ,,Огледала“, 

код наставнице Гордане Несторовски.  

А сада? Ко ти предаје глуму у Омладинском 

позоришту Дадов? 

-Глуму ми предаје драматург Кокан Младеновић. 

Да ли је то била твоја жеља или си на нечији 

наговор и инсистирање кренула у школу глуме?

Ко те је подржао у жељи да се опробаш у глуми? 

- Жеља је била моја, али велику подршку ми је 

пружила мама, а наравно и сестра и тата. 

Сећаш ли се у прве представе у којој си играла?  

- Наравно, свега се сећам, и треме, и узбуђења. Била 

је то представа ,,Чаробњак из Оза“, на сцени „Театра 

78“.  

Да ли постижеш да испуниш све своје обавезе, 

првенствено мислим на школске? 

- Па некако успевам све да организујем. Није лако. 

Никад не бих успела да наставници немају 

разумевања и стрпљења и да ми не дају могућност да 

пропуштено градиво надокнадим. А ја сам ове 

године баш доста путовала. Са представом „Насиље“ 

била сам на турнеји по свим већим градовима 

Србије. Понекад смо гостовали дан за даном, пуно 

путовали и спавали сваки пут у другом граду. 

Тојесте напорно, али је  искуство феноменално. 

Да ли си икада пожелела да одустанеш од глуме? 

- Па било је тренутака када због глуме нисам имала 

нимало времена за себе, пробе пред премијеру трају 

по цео дан, плус школа... Али сам одлучила да се 

посветим глуми и никада нисам зажалила. Глума је 

моја велика љубав. 

Какав је осећај играти пред великим бројем људи? 

-Осећај је диван, мада увек имам позитивну трему. 

Шта би поручила деци која желе да почну да се 

баве глумом? 

- Само ако се проналазите у њој, ако вас задивљује 

уметност и ако сте спремни да жртвујете многе 

ствари због ње. Глума тражи одрицања, али пружа 

многа задовољатва. 

Ива Милетић VII4 
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СТИГЛО НАМ ЈЕ 

ПРОЛЕЋЕ 

Кад нам стигне пролеће 

ласта нама долеће 

сва бића се радују 

никако не гладују. 

 

Бела рода зева 

и муња никад не сева. 

 

Смеје се и маче 

са њим је и паче. 

Пробудио се меда 

више нема леда. 

 

Кад нам дође лепо 

време 

можеш да садиш 

било какво семе. 

 

Андреа Матић II/6 

 

НЕОБИЧАН ЗАНАТ 

 Веома необичан и занимљив занат је креатор облака.  

Неопходан алат су провидне и нежне маказе, разне боје 

и калупи. Сваки облак је посебан на свој начин. Не постоје два 

иста облака. Узбудљиво је правити их у облику разних 

животиња, предмета, облика и бојити их у бојама у зависности 

од времена. Облаци могу бити тамно плави, љубичасти када је 

кишно и тмурно време, а најлепши су увече када сунце залази, 

а они постају жути, наранџасти, па све до црвених. Моји 

омиљени су они бели, пуфнасти и мекани као снег. Тада 

правим анђеле, једнороге и велике беле јастуке. 

 Када видите неки облак знајте да је то дело креатора 

облака. 

Алекса Михајловић III/2 

ЛИКОВНО -ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ  

Милена Пашајлић IV/6 
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УЛЕПШАЈМО ПЛАНЕТУ 

ЗЕМЉУ 

Планета Земља кућа наша, 

препуна је смећа и флаша, 

зато рециклирај, паметан буди 

нек  ̀ти се придруже и остали људи. 

 

Биљке сади, птице храни, 

да нам буду лепши дани. 

Природу чувај, брини о њој, 

нек  ̀смеће нестане као рој. 

 

Воду чувај, она је важна 

уз помоћ ње, природа је снажна. 

 

Нина Марјановић II/6 

ДРУГАРСТВО 

 Имам много добрих другара. Мислим да су моји 

другари добри и зато волим да се играм са њима. 

 Једног дана изашли смо напоље да играмо 

фудбал. Играо сам са својим другом Луком. Победили 

смо 2:0. Лука је дао први гол, а ја други. Заједно смо се 

радовали. Тада смо постали другари. 

 Другарство нам свима пуно значи. Другови су 

увек ту да нас воле и поштују. 

Лука Трифуновић Нићифоровић  

Лука Миљковић II/2 

ПЛАНЕТА 

Ау, што волим  
данашњи дан, 
кад сам на мојој 
планети насмејан. 
 
Трчим, јурим, скачем 
и вијачу прескачем, 
јер волим је највише. 
 

Сунце сија, река тече, 

и жаба крекеће 

баш уживам ја, 

што сјајна је планета та. 

Вукашин Јовановић 

Тамара Секулић I/5 
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ХЕЈ ТИ! 

Као што дуга улепша дан, 
Тако и моје мисли један сан – 
Да опет у ходнику срешћемо се ми 

И да ћу ти тада узвикнути – хеј ти! 
Хеј ти, што вртиш спинер тај, 
Ко омађијана те гледам, знај! 

Хеј ти, кад другарима несташно се смејеш, 

И моје срце тада огрејеш. 
Не знам тачно шта љубав значи, 
Али ми мама каже да посебно зрачим, 

Да ли је то због спинера твог, 
Или ипак због осмеха мог? 
Када ми онако случајно поглед даш, 

Ја знам да то тајни језик је наш. 
Не знам тачно шта љубав значи, 

И да ли ће и мене једном да закачи, 

Али добро знам да када сретнемо се ми, 

Желим да ухватим те за руку и кажем – 
хеј ти! 

  Магдалена Масниковић IV/2 

СЕЛО 

 

Село има пуно кућа, 
деце и трактора и 
ограда од прућа. 
 
Кад у село неко дође 
не може лако да оде, 
у селу му време брзо 
прође. 
 
У селу се ужива, 
има пуно њива, 
јагода и шљива. 
 
Моје мало, 
бело село 

стално је весело. 

Гордана Царевић II/4 

Лена Недељковић II/5 

Нина Миловановић I/6 

Лена  Севић II/2 
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           ПРОЛЕЋЕ 

Дошло нам је пролеће 
сунашце нас греје 
радују се деца 
лице им се смеје. 
 
Маслачак је жути 
подигао главу 
слетео је лептирић 
на зелену траву. 
 
Дошле су нам ласте  
са далеког југа 
вратила се радост 
Нестала је туга. 
 
Процветало цвеће,  
процветало воће 
шарени се свет, 
а пчелице мале,  
неуморно лете 
са цвета на цвет. 

 

 Ђорђе Милошевић  II/5 

                              

ЛЕПА РЕЧ 

Лепа реч отвара пријатељство веће 

и све веће пријатељске среће 

које нико затворити не може и неће 

Лепа реч срећу свима пружи, 

ако је говориш, свако воли 

са тобом да се дружи. 

Лепом речју другар си већи и бољи, 

лепа реч свима је по вољи. 

Лепу реч свако разуме и схвата, 

лепа реч отвара и гвоздена врата. 

                                                     Теа Поповић  IV/5 

СУНЦЕ И ВЕТАР 

Ветар дува и све носи, 
само му камен пркоси. 
Када киша пада све јаче и јаче 
изгледа као да небо плаче. 
Поток жубори,а река тече, 
сваки дан и свако вече. 
Сунце се рађа иза облака 
и свака игра постаје лака. 
Кад Сунце својим зрацима засија, 

тада свим људима то прија.     

     Теодора Јосић   II/7 

Јана Мркаљ II/4 

БАМБИ 

Пролеће долеће, 
Бамби скреће 

до наше кућице. 
Није као да је веће 

исто као цвеће. 

  Марина Максић II/2 

Реља Илић II/3 

Дуња Митић II/4 
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ЛИКОВНО -ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ  

УСКРС 

 

На Велики петак, 

код баке сам моје, 

фарбаћемо јаја 

у шарене боје. 

 

Она прво једно 

у црвено боји, 

каже: ''нек су здрави, 

малишани моји.'' 

 

А онда се ређају 

све дугине боје, 

па ја бирам једно, 

најјаче је моје. 

 

Шарене се јаја 

у корпи од прућа, 

радости је сада 

пуна наша кућа. 

   

Ђорђе Милошевић  II/5 

ДЕВОЈЧИЦА И ПАС 

 Била једном девојчица Софија и њен тата Драган. Они су 

отишли у шетњу у парк. Ту су видели дечака Марка који шета 

пса. Софији се пас веома свидео. Замолила је тату да и она 

добије пса. Отишли су у азил. Ту јој се одмах допао један пас, 

којег су и усвојили. Мало се играла са њим, а онда су сви 

заједно отишли кући. Софија и њен тата су пса назвали Жућа. 

Одмах сутрадан су га шетали. Жућа је трчао, а Софија је била 

срећна. 

ЗЕМЉА                                                          

У бескрајном свемиру, 

око Сунца сјајног, 

кружи једна лопта, 

имена јој знаног. 

 

То је наша Земља, 

препуна лепота, 

плавих река, густих шума 

и наших живота. 

 

Где год да се окренеш, 

чаролију угледаш, 

чујеш цвркут птица 

и песму зрикавца. 

 

Занимљивих живих бића, 

препуна је она, 

од планинских висина 

до морских дубина. 

 

Чувајмо је и штитимо, 

јер је она кућа наша, 

сачувајмо сва богатства 

за будућа поколења. 

 

 Моника Анђелика Бабић   II/7 

 

Нађа Радојичић II/3 

Хелена Прлинчевић IV/1 
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МОЈА МАМА 

Моја је мама 

то знаш и сама, 

најбоља међу свим мамама. 

 

И кад је сунце 

и кад је тама 

она је увек, увек са нама. 

 

И да ме мази 

и да ме воли 

да се за мене увек бори. 

 

Да ме пољуби 
да ме охрабри 
и да ми увек подршку да. 
 
Увек је ту 
-моја мама ! 

 Маша Раичевић II/6 

МОЈА МАМА 

Мама ме је научила 
да будем добра, мила и сјајна 
Моја мама је просто бајна. 
 
Она је мени на свету све 
не бих је дала ни за паре две. 
 
Волим је волим највише на свету 
за њу бих обишла читаву планету. 
 
Мама је срећа која те воли 

да будеш добра она те моли. 

 

  Андреа Матић II/6 

Анђела Звездановић III/1 

Катарина Карановић II/3 

Лазар Лојаница IV/2 
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детињству постоји 

много путева који 

воде до зрелог 

доба, а један од њих је и пут којим наставници 

воде своју децу. Да сам ја наставница, волела 

бих свој посао. Играла бих се са својим 

разредом, цртали бисмо, излазили на свеж 

ваздух док је небо плаво, а сунце милује децу. 

Организовала бих да се уреди двориште, да се 

посади цвеће и дрвеће. Направила бих справе 

за вежбање, љуљашке и тобогане. Зидове 

учионица бих окречила веселим бојама. Ишли 

бисмо на излете, једном годишње на 

екскурзију, а викендом на базен или у 

позориште. Понекад бисмо заједно правили 

журке у сали за физичко. Покушавала бих да и 

оне немирне ђаке научим реду и дисциплини, а 

слабије ученике укључим у сваку акцију. 

Дозвољавала бих сваком детету да искаже 

своје мишљење. Учење на додатној и 

допунској би било уз смех и забаву. 

Дозвољавала бих онима који не ураде добро 

тест да поправе оцену. Ма, да сам ја 

наставница не би ни било јединица. Помагала 

бих им и бодрила их. Проблеме које имају 

решавала бих на миран начин, са пуно 

разумевања и разговора. Трудила бих се да што 

више науче на часу, па да код куће имају много 

више слободног времена. Када бих ја постала 

наставница, желела бих да ме ђаци воле, 

поштују и памте, као што ја поштујем  своје 

наставнике.  

     Јана Цицмил  V6 

Колико још ћемо бити овакви 

Несташни, бучни и помало љути? 

Зар смо се баш сви родили такви 

Или постајемо такви људи? 

 

Колико још ће нам пријати бука? 

Када престаје за то време? 

Док срце диктира и пише рука 

На срцу је тешко бреме. 

 

Стално се свађамо, рогови нам расту, 

Понекад изгледа ко да смо у рату. 

Ми јесмо дечаци, ал имамо и машту 

Хајде да будемо као брат брату. 

 

Колико још ћемо чекати нешто? 

Чекамо, чекамо а све је исто. 

За одрастање спремамо се вешто 

А у глави нам није баш све бистро. 

    

Ђорђе Станимировић V4 

 а верујем да људи живе више живота. У 

првом су ванземаљци, у другом људи, а у 

трећем шта год пожеле. Па, ја бих волела да у 

том трећем животу будем ОСМЕХ. 

Свако има осмех, само треба да га покаже. Он 

нас чини лепшим, здравијим и срећнијим. Кад 

бих ја била осмех, имала бих пуно посла. 

Путовала бих с лица на лице врло често. Највише 

бих посећивала оне тужне и повучене људе. Кад 

бих видела некога да плаче, брзо бих пришла и 

рекла: „Боље је бити срећан! Покажи свој 

осмех!“ Основала бих своју компанију „Happy“. 

Тамо би радили сви осмеси света. Радницима бих 

давала годишњи одмор тек када сви људи на 

планети Земљи буду срећни. Моја сестра би била 

смех. То је нешто сасвим другачије. Она би ми 

помагала по потреби. Ја се трудим да увек имам 

осмех на лицу. Верујем да ће овај свет бити 

лепши  ако сви људи буду насмејани. 

Маша Ђокић V4 
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Анастасија Панић VI5 

Алекса Симоновић VII5 

Марко Шукало VIII3 

Ања Цветановић V3 

Ана Давидовић и Тијана Урошевић VI5 

Елена Милковић VI5 
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Ана Грујичић V5 

Са далекога југа долазе ласте, 

Поврће и воће у ово доба расте. 

Кад пролеће долеће 

Деца играју, деца певају, 

Пролећу се радују. 

Кад пролеће долеће 

Шетње у природи  су честе, 

Пролеће стварно предивно јесте. 

Кад пролеће долеће 

Свима је тада срећа већа, 

Због цвећа и дрвећа. 

Кад пролеће долеће 

Прича ми љубичица 

Како расте нова клица. 

Кад пролеће долеће  

Прича ми једна птица 

Како види срећна лица. 

Кад пролеће долеће 

Сваки цветић почиње да цвета, 

Док не дође до лета. 

Богдан Маринковић III 3 

Када суце зађе иза белога града, 

Када се успавају људи, птице и цвеће, 

Једна мала ноћна парада, 

Уз тихи жамор лагано креће. 

 

Војници излазе из скровишта својих, 

Лутке устају са својих места, 

Њих не можеш све да избројиш, 

Има их можда и преко двеста! 

 

Из кревета се ишуњао меда, 

Са полице је скочио лав, 

Из фиоке је изашао са штапићем деда, 

И један мали необичан мрав. 

 

И тако плешу по тамној ноћи, 

Док их обасјава месеца сјај, 

И када се јутро појави у својој финоћи, 

Ноћној паради долази крај! 

 

Невена Маринковић VII2 

Док је небо горело, ја сам те заволео. 

Дечак од стакла у тренутку сам постао. 

Волео сам те јако али ти нисам смео рећи 

Колико љубави у мени може потећи. 

Чежња за тобом ме довела до страха 

Да ћу умрети само због тебе једнога дана. 

Гледао сам те, нисам ти смео писати,  

а без тебе нисам умео дисати 

У моје срце ушла си без трага 

Једина несуђена моја, волим те и сада. 

 

                                     Драгана Радић  V6  

                                          

 илазим кроз маглу у иначе неуредну гаражу зграде. Оно 
што се назире није нимало стварно. Све чисто и у 

мермеру, безбедно и примамљиво. Гурам руку у џеп и 
проналазим кључ. Кликћем прво дугме и врата се широм 
отварају. Унутра затичем сиво - црни ламборџини спреман за 
вожњу. Отварам врата ка горе и улазим у кабину. Унутра се 
налазе кожна седишта, аутоматски мењач са десет брзина и 
детаљи од челика. Затварам врата и стартујем мотор. Наравно 
да имам и возачку дозволу. Излазим из гараже а врата се 
затварају за мном. Пролазници кличу и звижде одушељени 
мојим аутомобилом. Јурим својим чудовиштем до тркачке 
стазе. Ја сам професионални возач. Стигао сам до стартне 
линије. У мени расте адреналин. Свуда се чује гром који 
испуштају мотори. Судија даје знак пиштољем и крећемо. 
Јурим као луд и осећам се моћно док управљам својим супер 
аутомобилом. Улазим у оштре кривине и претичем друге 
возаче. Ништа не чујем сем громогласне буке мотора и 
пролазим кроз циљ брзином од 300 километара на час. Сви ми 
честитају док отварам флашу шампањца. Судија ми уручује 
пехар у облику аутомобила златне боје.  

 вако ја замишљам себе када одрастем. Жеља да постанем 
професионални возач никада неће ишчилети из мог ума. 

Надам се да ће ми се жеља једног дана остварити.  

                                                         Матеја Доганџић VI4 
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Елвис Бећа VII5 

Растко Ђорђевић VIII2 

Ана Грујичић V5 

Јелена Тодоровић VIII6 

Јелена Тодоровић VIII6 

Валентина Егић VI1 
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азмишљам о томе како би било лепо да са својим друговима оснујем дружину која би се састајала сваког 

дана на неком скривеном и само нама познатом месту, рецимо на старом дрвету кестена. То не би била 

сасвим обична дружина, већ дружина најбољих пријатеља, толико чврста и јака да је нико не би могао 

растурити. Наш харамбаша би био Лука Аксентијевић, а списак чланова би изгледао овако: Вук Стојковић, 

Душан Ђуров, Никола Вуловић, Лука Савић, Милош Радуловић, Никола Ацевски... Али то није коначан списак, 

идемо даље: Лука Јочић, Марко Младеновић, Лазар Стојковски, Стефан Илијашевић и Андрија Раденковић. У 

мојој дружини било би места и за три девојчице јер оне имају срце и дух дечака: Јана Шишовић, Нађа Радивојша 

и Маша Јефтић. Трчали бисмо из школе право кући, брзо радили своје школске задатке и са нестрпљењем 

очекивали тренутак нашег сусрета. Заједно бисмо се играли, смишљали неке нове игре, хватали откључане  WI-

FI мреже јер ипак смо ми деца двадесет првог века,  која воле игрице, клипове и музику. И наравно, да се слатко 

смејемо својим несташлуцима. Са скиривеног броја и преко паметних мобилних телефона звали бисмо једни 

друге и правили смешне смисалице и шале. Причали бисмо о девојчицама које нам се свиђају, а чували бисмо 

тајне о дечацима који су симпатични Јани, Нађи и Маши. И о девојчицама које ми симпатишемо. Делили бисмо 

све што имамо, причали о ономе што нас весели и мучи. Све што поверимо једни другима, чуваћемо закључано 

дубоко у себи и никада ником нећемо открити. Играли бисмо фудбал, кошарку, возили се четвороточкашом и 

хавербордом. Да имам дружину, никада не бих био усамљен и никада ми не би било досадно. Моја дружина би 

била моје царство у којем царује наше другарство, а другарство је највеће богатство које деца имају.    

Душан Ђуров   V6 

 
оје детињство, које још увек траје, веома је бурно и занимљиво. Било је доста 
лепих тренутака, али ништа мање и ружних. Све у свему, овај период ми се 
много свиђа и покушавам да уживам у њему. Кажу да је детињство најлепши 

део живота сваког човека. Сећам се кад је тата је мог брата и мене возио кући да гледамо најважнију утакмицу у 
мом животу. Партизан и Цибона су играли финале великог кошаркашког купа, не знам ког тачно. Узели смо 
грицкалице и сокове, увалили се у фотеље и нервирали се и радовали, у зависности од резултата. Све време је 
било нерешено и напето, 2-3 коша разлике за њих или за нас. Ближио се крај и нас тројица смо веровали да 
Партизан може да освоји титулу. Почела је одлучујућа четвртина, игра је била груба, са пуно фаулова. Двадесет 
секунди до краја  Партизан је водио са бодом разлике. Робертс је добио два слободна бацања. Промашио је  прво 
и сви смо били врло напети и нервозни. Свега шест секунди до краја  шутирао је друго и промашио. Тад сам чуо 
коментатора: ,,Гордон хвата лопту, лопта до Томаса, Томас до Богдановића, Богдановић за титулу и - тројка!‘’ 
Цео стручни штаб Цибоне је ушао на терен. Али, није био крај, остало је још 0,6 секунди. Кецман је примио 
лопту на пола терена, шутнуо брзо и погодио. Сви у хали су почели да скачу, а мени су текле сузе радоснице. У 
том тренутку сам схватио да ништа није готово док судија не одсвира крај. Мој тата је цитирао Душка Радовића: 
,, Ко је Партизановац, не треба му још много да би био срећан!’’     

Лука Чолић VI4 

Анастасија БанковићVIII5 
Марко Чолић VIII2 



МЕДАК ЂАК јун 2017.                                                                                                                                                                 33  

Лола Масло VIII1 

Павле Ненезић VIII2 

Лара Жигић VIII3  

Реља Петровић VII5 

Лара Жигић VIII3 

Вјера Марковић VIII6 
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ето у Врњачкој Бањи је једна од најлепших успомена из мог живота. 

Дубоко у сећање урезале су ми се шарене слике камењем ограђених 

вртова, поглед ка великом украшеном тргу и ка Јапанском парку у 

даљини. Али ништа то не би било тако савршено да сам била сама. Са мном је била моја породица, 

али и наш домаћин, мој дека Миломир. 

 
ећам се да је и поред наших убеђивања, да можемо да помогнемо у кући колико год је 

могуће, радио све уместо нас. Спремао нам је диван ручак и, пре него што бисмо сели за 

сто, окупили бисмо се и он би очитао молитву. Наравно, то је зато што је он свештеник. Са 

њим смо ишли по парку, поред начичканих тезги. Дан пре него што смо се вратили у Београд, водио 

нас је на планину Гоч, где смо сви брали разнобојне травке за чај и где смо замишљени зурили у 

бескрајно зелено поље и слушали безбрижно зујање пчела. У почетку сам обазриво бирала погодне 

стазе, али кад сам се одомаћила, почела сам да уживам у лепотама природе и њене тишине. Дека би 

понекад нашао по коју гранчицу малине или дивље јагоде и дао би мени или мојој сестри. Осећала 

сам поптуну срећу, љубав и мир. 

 
еђутим, лето није нешто што траје заувек. Школа је почела, а дека много путује. 

Отпутовао је за Шведску, а ми смо се вратили у Београд. Обећао нам је да ћемо сестра и 

ја следећег лета саме доћи у Врњачку Бању. Следеће лето је далеко, али ће се чекање 

исплатити и нови догађаји ће преплавити моје сећање. 

Симонида Атанацковић VI5 

 раги моји родитељи, желим да вам кажем 

хвала. Хвала што сте ме донели на овај свет, 

што ме волите и када то не заслужујем, што 

увек имате разумевања за мене. И што подржавате 

моје ставове и кад се баш и не слажу са вашим. Хвала 

вам и што сте ми поклонили друштво, сваки дан цео 

дан, партнера у игрицама (иако се много изнервирам 

када изгубим од млађег брата у кошарци). Хвала што 

сте позивали своје родитеље да ме чувају, иако сам 

их ја константно плачући терао и звао вас да се 

вратите. И хвала што сада разумете да сам 

најсрећнији, како то ви волите да кажете, кад вам 

видим леђа.  Захвалан сам вам што сте ми омогућили 

да живим нормалним животом и што сте допустили 

да узмемо куче иако сте знали колико је то велика 

обавеза. Хвала вам, драги родитељи, што разумете 

све моје глупости и несташлуке. „То су те године“, 

кажете. Хвала вам што сте најбоље године свог 

живота уложили у мене. Ви сте мени животни идоли 

и када порастем хтео бих да идем вашим стопама. 

Александар Нешковић VIII 2 

 
Док моја мајка посматра Дрину,  

заборавља на све, 

на проблеме, на речи,  

на време које протиче. 

Када њу погледа затрепери сва, 

све ми се чини нешто види  

али не знам шта!? 

Делује ми као да неку везу ствара, 

изледа као да са Дрином разговара. 

Тада јој више ништа не смета, 

и враћа јој се сањалачко лице детета. 

Ова река чаробна која шета кроз бајке, 

заувек ће тећи у очима моје мајке! 
 

Невена Маринковић VII2 

   Тара Бјелан VII6 
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Ива Маљковић VIII4 

Магдалена Хаџић VIII3 

Вјера Марковић VIII6 

Катарина Рајић VII5 

Анђела СимићVII5 

Ксенија Остојић VIII5 
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 овек понекад изгуби из вида да је љубав највећи поклон. У њему се 

налази нада која умире последња, ма колико тешко било. Срећни смо 

кад у некоме пронађемо искрену љубав и поверење. Такве људе бирамо срцем јер изглед уме да 

заслепи и помути кристалан вид душе. 

 мети волети је тешко и сложено за наше мисли и разум. Они често прате стереотипе и 

стандарде, што треба или не треба волети и разумети. Срце бира истинску доброту и 

пријатељство. Бити вољен је највећ дар који можемо добити. Осећај када неко наслони главу на 

наше раме тиражећи у нама утеху је незаменљив и неописив. Срећа је бити нечије сигурно место, 

мирна лука, нечије планета, какву има  Мали Принц. Ако немамо тај осећај мира и спокоја 

изванредне љубави и пријатељства, празни смо. Постајемо исти као и одрасли. Одрасли не цене 

важности људског срца, његову крхкост, не знају за најлепши осећај, а он се јавља кад некоме 

можемо да се препустимо и верујемо му. Носити нечије срце је као носити златокосог Малог 

Принца кроз пустињу, као мало воде на длану. Саму бих себе мрзела и осуђивала да га испустим. 

Наше друштво је окрутно, у калуп нас обликује, ствара нам осећај кривице, убија и ломи и 

најчвршћи дух. Тера нас да градимо ограду од правих осећања, мрачне мисли нас вуку у неповрат. 

А љубав... Она  покреће свет, прожима све и кроз најкаменију душу налази тунел ка светлу. Ко смо 

ми заправо без љубави? Само обична бројка и рецка на папиру, коју нико неће памтити и која ће 

нестати без трага, као да није ни постојала.Ј едног дана, када никог од нас не буде, за нама остаће 

љубав ближњих која са њима остаје вечно, успомена на лепе, мелодија која нас успављивала док 

смо били деца. Не смемо постати безосећајни и заборавити дете у себи. Заборавити  значи нестати. 

Треба остати будан и свестан, имати вере, наде и љубави. Зато ћу ја заувек причати гласно, из срца 

и волети сваким делом себе како бих била сигурна да ћу иза себе оставити доброту, чистоту и 

успомену да живе заувек. Живим и волим јер без тога живот су само дани и броје се сатима... 

Искрена осећања броје тренутке бола, среће, пријатељства, дуге загрљаје у којим се најслађе 

смејемо и најгорче плачемо. Зато безусловно волим не осврћући се на патњу који се може појавити. 

Без љубави мој свет се не помера... А твој? 

Маша Казанџић VII1 

Лара ЖигићVIII3 

Теодора Пристовшек VIII1 

Марија Киразиев VIII2 

Немања Стокић VIII2 

Немања Стокић VIII2 
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Катарина РајићVII5 

Вељко Симић VII5 

Ђорђе Стевановић VIII6 

Ива Маљковић VIII4 

Исидора Јаковљевић VIII5 

Душан Ристић VIII5 

Марија Огњеновић VIII5 

Вјера Марковић VIII6 

Александар Дојчиновић VIII4 
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 ре осам година стајали 

смо у школском 

дворишту, као мали мрави поређани иза учитељице не 

схватајући да ћемо убрзо бити као породица. 

Преплашено смо гледали около не знајући никога. 

 рисећам се дана кад смо са нелагодношћу 

прилазили тада непознатим дечацима и 

девојчицама. Као да је пре осам година почела нова 

ера у нашим животима. Ретроспектива свих догађаја и 

авантура ми се врзма по глави. Пар месеци од самог 

почетка школовања већ је сваки наставник знао да смо 

најбоље одељење. А и како не бисмо били кад смо 

имали најбољу учитељицу. Били смо похваљени од 

стране сваке учитељице и просто су се људи чудили 

како добар однос имамо са нашом Надицом. 

 ако смо расли појављивале су се и нове љубави, 

неке мање, неке веће. Сећам се четвртог разреда 

и одласка на рекреативну. Сваки дан био би ми 

испуњен чим бих видела позната лица малих другара 

са којима делим школске клупе. Временом веза између 

нас постала је јача. Тада и нисмо знали за свађе, 

расправе или било каква неслагања. Како смо 

прелазили из разреда у разред и постајали старији, 

верујте ми, многе ствари су се промениле. Да ли је то 

због пубертета, не знам, 

али сам у неким 

тренуцима најрадије 

желела да порастем и 

завршим школу. Период 

између шестог и седмог 

разреда довео је до 

великих промена, како 

психичких, тако физичких. Кренула су јача мушко-

женска пријатељства. Почели смо да идемо напоље 

заједно, имали смо чак и наше заједничко место на 

које бисмо одлазили током одмора. Тек сам са својих 

четрнаест година схватила шта имам и какво је благо 

наше другарство. Прва екскурзија и највећа брига ко 

ће са ким да седи у аутобусу, ко ће са ким да буде у 

соби, шта ћемо да обучемо за дискотеку и какву ћемо 

шминку да ставимо. Прошло је и то и остало као 

успомена. Ближио се и осми разред и полако смо сви 

почели да размишљамо о крају. Није нас то толико 

погађало јер смо мислили:“Ма да, имамо још једну 

целу годину!“ Било је успона и падова, свакаквих 

грдњи, непоравданих часова и покушаја бежања са 

часова. Како долази крај и ближи се пријемни навиру 

сећања, успомене и 

свакаква осећања. 

Нисам знала да ће ме 

овај растанак тако 

погодити. Стално 

долазим у школу са 

истим причама, како 

нам није остало још 

пуно времена заједно, 

ко зна да ли ћемо се 

некада поново видети 

и тако даље. Слушам другарице како ми причају да 

уживам још мало, да ускоро долази период где ћемо 

морати да доносимо одлуке на своју руку и где ћемо 

стицати нове пријатеље. Колико год покушавала да 

убедим себе да није тако страшно и да ћемо остати у 

контакту, сваки пут засузим  када схватим да имамо 

још четири године средње школе, али не са истим 

особама. Недостајаће ми све кроз шта смо прошли 

заједно, свака наша тајна, свако преписивање и 

договарање. Недостајаће ми они. 

 адам се једног дана, ако се будемо срели, да ћемо 

попричати и слатко се смејати догодовштинама 

из млађих разреда. Желела бих  да останемо у контакту 

и надам се да ће се они сећати мене као што ћу ја њих, 

јер све ово сада остаје као једна дивна успомена. 

 

Оливера Петровић  VIII3 



МЕДАК ЂАК јун 2017.                                                                                                                                                                 39  

 ека млада стабла стајала су дуж улице којом сам уз мајку корачала 

у тај нови свет, у школу. Сећам се, била су некако нежна ,са нешто мало 

зеленила на танким гранама, нека у својој зрелости стидљиво повијена, понека помало изломљена 

због снажног ветра и јаких киша које су их запљускивале. Ипак, својим зеленилом снажно су се и 

пркосно отимала, решена да порасту и постану раскрошно дрвеће.       

 сам година листала су та млада стабла, сваке године све снажнија, отпорнија и раскошнија. 

Осам година, мирис липа у нашем крају означавао је крај још једне школске године. Гледам 

их ових дана. Данас су крхка стабла из мојих сећања окићена раскошним крошњама у бојама 

пролећа. Тако и ми, несигурни и уплашени прваци пре осам година, данас стојимо на крају једне 

стазе којом смо, вођени руком наставника и родитеља, корачали. Порасли смо. Одрасли. Сазнали и 

научили толико тога. Не може нас више пољуљати неки обичан ветар. Стојимо, погледамо уназад и 

некако поносни на себе помислимо како смо савладали многе изазове и искушења пред која су нас 

стављали. Затрепери чудно узбуђење када кроз главу протрчи мисао да смо једну велику животну 

причу засвагда испричали. И да су пред нама неке нове стазе које нас изазовно маме у нове животне 

авантуре. Шта нас чека? - радознало се питамо. Нестрпљиви смо. Али исто тако и помало тужни 

што је нашој стази овде крај. 

 ећ следеће године нека друга деца корачаће њом, а ми ћемо бити на почетку једног сасвим 

новог пута који ће нас повести ка животним циљевима. Сигурно ће бити нових изазова, 

уверена сам да ће нас обликовати као што су ветар и киша обликовали стабла из моје улице. И зато, 

док се у мислима поздрављам с мојом утабаном стазом, већ нестрпљиво чекам нову.    

Анастасија Пејановић VIII2 

                                              

Ива Маљковић VIII4 

Ивона Томашевић VIII2 
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Наша мала хроника  

школске 2016/2017. године 

                                                               28. децембар 2016. године 

Наши ученици, од I до IV разреда и  овог 28. децембра 2016. године отпремили 
су више од 10 џакова чепова брижљиво разврстаних по бојама, и на тај начин 
наставили хуманитарну акцију „Чепом до осмеха“. Захваљујемо се нашим 
ђацима и нашим учитељима за континуитет акције. Нарочито се захваљујемо 
учитељици Маријани што мотивише све нас. 

У среду, 28. децембра 2016. године успешно је реализована Новогодишња 
продајна изложба свих одељењских зајеница наше школе. Свака одељењска 
заједница излагала је и продавала рукотворине, које је креирала у договору са 
својим одељењским старешином. Изузетак су били продајни штандови ученика 
два изборна предмета Цртање, сликање и вајање и Веронауке, који су са својим 
наставницама Јеленом Васић и Славицом Шушњаревић излагали и продавали 
рукотворине које су правили на тим часовима и секцијама. Било је лепо 
учествовати у срећи и радости наших ученика, наставника и 
учитеља. Захваљујемо од срца свима који су одвојили мало времена и посетили 
нашу Новогодишњу продајну изложбу!  

У новембру правили смо Лутке 

„Кажу да су најлепше и најдраже играчке које сами направимо. У то смо 
се уверили и сами. Потребно је само донети: папирни тањирић, мало 
вунице, шарених крпица, стару варјачу и … игра почиње! Колико смо у 
томе уживали, говоре наша насмејана лица. Сада сви драмски текстови 
које смо учили на часу Српског језика, могу да оживе.“   

Ваша учитељица Снежа II/6  

 

 

„Драги моји, 

На часу ликовног васпитања правили смо лутке и помало глумили, 
смишљајући мале сценске приказе и рекламе. Овако изгледају радови и 
срећна лица ученика 2/7 после успешно обављеног посла.“ 

Ваша учитељица Мара 

                                              

 децембар 2016. године 

Пре школске приредбе ученици продуженог боравка другог разреда, поделили су радост новогодишњих празника са 
децом из Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг Матић” и са децом Очне клинике. 

У петак, 23. децембра 2016. године наша мала глумачка дружина са представом „Деда Мраз нам стиже из далека” и са 
учитељицом Иреном Плавшић, учитељeм Милошем Дакићем и наставником музиче културе Борисом Коцијаном 
посетила је Основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг Матић”. По завршетку представе 
Деда Мраз (учитељ Милош Дакић) обратио се деци и поделио им пакетиће који су скупили ученици наше школе. 
После тога уследило је дружење ученика. 

У понедељак, 26. децембра 2016. године наша мала глумачка дружина у истом саставу и са истом представом 
посетила је децу на Очној клиници. По завршетку представе Деда Мраз је измамио осмехе малишана и поделио им 
пакетиће. Након тога уследило је дружење деце. 

У уторак, 27. децембра 2016. године на нашим „даскама“ изведена је представа „Деда Мраз нам стиже из далека“. 
Глумци су улепшали предстојеће празнике како својим  другарима, тако и деци запослених радника у школи. 

Погледајте више на нашем сајту  

www.osmilandjmilicevic.edu.rs 
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фебруар 2017. године 

Мања група ученика која похађа часове Цртања, сликања, 

вајања, посетила је Музеј примењене уметности. Након виђења 

изложбе „СТОЛИЦЕ: векови трајања“ ученици су остали на 

радионици линореза и научили нову графичку технику високе 

штампе. 

16. март 2017. године 

Ученици V разреда, данас су у 
школском дворишту 
конструисали гномон, сунчани 
часовник. Прецизност 15 минута. 
Следећи сунчани часовник ће 
бити прецизнији, јер ћемо у 
прорачун унети магнетну 
деклинацију, која ове године за 
Београд износи око 4° E. 

                                                                                                       11. април 2017. године 

У уторак, 11. априла 2017. године ученици од I до IV разреда су за најрадоснији хришћански 

празник, Васкрс бојили кувана, дрвена и јаја од стиропора. У преподневним сатима време је 

„послужило“ ученике I, II, III разреда, као и ученике IV/5 који су јаја бојили у школском 

дворишту од 10 до 14 часова. Због кише бојење јаја настављено је у учионицама.  

                                                                 12. и 13. април 2017. године 

Наши ученици који су у среду, 12. априла 2017. године осликавали јаја на манифестацији „19. Дечје 

васкршње чаролије 2017.“ били су међу најуспешнијим. Награђено групно јаје осликали су: Вишња 

Николић 4/2, Милица Радојковић 4/4 и Марко Мановић 4/4. Награђено појединачно јаје осликала је Маја 

Стојчић 4/1. 

У четвртак, 13. априла 2017. године ученици су присуствовали свечаном отварању изложбе, као и додели 

награда у Галерији Радио Телевизије Србије. Изложба ће бити отворена до 18. априла 2017. године. 

                                                                          11. април 2017. године 

Поштовани, 

преносимо Вам део атмосфере са радионице одржане у уторак, 11.априла 2017. године, под 

називом „Маштај и стварај“. Ученици 2/5 су са својим родитељима, бакама и учитељицом 

осликавали јаја и правили ускршње аранжмане користећи разне технике и материјале. Ведар 

дух, дружење, машта и креативност спојили су неколико генерација у једној учионици у којој су 

се сви осећали и понашали као деца. 

С поштовањем, 

Учитељица, Милена Станковић Смиљковић 

Погледајте више на нашем сајту www.osmilandjmilicevic.edu.rs 
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Наша мала хроника  

школске 2016/2017. године 

                                                                29. април 2017. године 

Пажња, пажња! 

Ако сте принц који тражи зачарану принцезу, или сте 

изгубили бајну ципелицу па не знате како ћете кући, или сте 

у потрази за изгубљеним златним јабукама, не свраћајте 

НИКАКО у дворац  2/7! Не покушавајте, јер дворац су 

заузели страшни ЗМАЈЕВИ! 

                                                                                                             Ваша Мара  

Погледајте више на нашем сајту  

www.osmilandjmilicevic.edu.rs 

27. маја 2017. године 

Ученици II5 уживали су у спремању салата од воћа 

и поврћа које су на крају у сласт појели! У оквиру 

ове активности научили смо шта је здрава храна, 

шта су витамини, зашто је важно јести воће и 

поврће, где расту сочни плодови… А каквог су 

укуса уверили смо се сами.  

31. маја 2017. године 

Данас се у библиотеци одигрло школско такмичење у 
игри „Човече не љути се“ под будним оком судија. У 
веома добром и веселом расположењу, ученици 
другог разреда су се „сукобили“ на чувеној табли и 
показали свој спортски дух честитајући на крају 
победницима. Лепо смо се дружили и уживали. 
Честитам и побеђенима и победницима и срећно у 
следећем окршају! 

Погледајте више на нашем сајту  

www.osmilandjmilicevic.edu.rs 
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8. јун 2017. године 

Били смао на Засавици и заиста смо уживали! Дан је био као 

поручен за игру, дружење и разгледање. Све је прошло одлично, 

а најлепше је било... Па види се на сликама у чему смо највише 

уживали!  

П.С. Неки су хватали лопатом, а неки су и упали! 

Погледајте више на нашем сајту  

www.osmilandjmilicevic.edu.rs 
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Са жељом да деци буде занимљиво, а да науче, да боравак у продуженом поравку постане 
уживање, осмислили смо активности да на очигледан начин прикажемо различита занимања. Наши 
сарадници били су родитељи наших ученика. Показали су нам изузетно интересовање, ангажовање 
и задовољство да помогну у реализацији ове идеје. 
Најпре нам је у госте дошао тата-ватрогасац, али не сам! Читава ватрогасна екипа са возилом ушла 
је у школско двориште и задивила децу и нас. Било је занимљиво слушати савете искусног 
ватрогасца, упознати се са начином рада, видети њихова заштитна одела, ватрогасна возила …
Предани и вредни још једном су доказали да им је хуманост основни мотив у животу. Велико 
хвала!!! 
Ватрогасци 
Следећа идеја била је да мама-професор физичког осмисли игре и окупи родитеље у дану 
резервисаном за спорт. Одазив родитеља надмашио је наша очекивања. Њихово расположење, 
задовољство деце и ангажовање маме-професора и нас, учинили су да се осећамо испуњено и 
схватимо колико је мало потребно да уживамо у дружењу које ученицима пуно значи. Поносни су 
били сви родитељи на своју децу, деца на родитеље, учитељице на своје ученике и њихове 
родитеље … Смењивале су се игре, смејлаи смо се, навијали, такмичили и помало љутили-то је у 
спорту дозвољено! Једнаки, мотивисани борили смо се за што бољи пласман. Најбољи су добили 
оригиналне медаље. Испуњени и помало уморни разишли смо се уз жељу да се поново дружимо и 
да оваквих дана буде више. Најактивнија мама-професор научила нас је да за добру енергију није 
пуно потребно, да је спорт игра за децу и одрасле, да у игри неко добија,  а неко губи, да је њено 
занимање-да дух и тело буду здрави. Велико хвала!!! 
Спортски дан 
Идеју да деци прикажемо колико су хигијена и здравље наших зуба важни подржао је тата-
професор стоматологије. На занимљив начин одржао је предавање показујући моделе млечних и 
сталних зуба, инструменте за преглед … Стоматолог-зубар испричао је деци колико треба уложити 
да би се бавио тим занимањем. Причали смо о хигијени зуба и како се правилно перу зуби, колико 
често, зашто је то важно … Деца су слушала, коментарисала, питала, што нам је показало да им је 
било јако занимљиво. Имали су прилику да виде моделе зуба, да чују о превентивној заштити зуба, 
као и занимљивостима из праксе тате-зубара. На спонтан начин професор је применио знање на 
доста млађој деци од његових студената и пожелео им да неки од њих једног дана постану његови 
студенти. Велико хвала!!! 
Стоматолог 
Добра воља једне баке наше ученице, подржала је идеју да деца уживају у позоришној представи 
представљајући занимање-глумица, бака нам је показала да у том послу не постоје никакве 
границе. Ни по годинама, ни по полу, ни по лепоти … Представа “ Вештица која шуму чува “ 
задивила је све присутне. Еколошка представа у којој је бака-добра вештица, која шуму чува од 
загађивања, научила нас је лепом понашању али нас је и насмејала. Спонтано су глумице 
анимирале децу, укључујући их у разговор и радњу, што је код деце изазвао одушевљење. Нас 
одраслевратиле су у детињство. Порука којом се престава завршава код деце је изазвала пажњу – 
Не прљај природу. Мотив ових дивних глумица је љубав према деци и жеља да на њиховим 
лицима виде осмех. Драге глумице-успеле сте! Велико хвала!!! 
Глумица 
Желели смо да у ове активности уврстимо и представљање занимања музичар, имајући у виду да 
деца воле да певају, играју, свирају. Одабрани тата-музичар био је одушевљен идејом и 
организовао је дружење са децом. С обзиромм да је члан једног познатог бенда довео нам је у госте 
и колегу-певача што је обрадовало децу. Уз акустичну гитару и поздрав, дружење је кренуло 
песмом. Добра енергија, сјајна мелодија и прелепи гласови ширили су се свечаном салом. Иако је 
идеја била да кажу нешто о свом занимању, успели су да нам испричају по нешто о инструментима 
и школовању музичара, јер су деца желела песму. А, онда се певало! Наши драги гости рекли су да 
им је то најдражи концерт икада! Из превелике љубави према деци али и жеље да помогну и 
пренесу знање били су део сјајне идеје која је успешноо реализована. Велико хвала!!! 
Музичар 
И шта рећи, трудили смо се и успели да уживамо у раду, учењу и дружењу али на мало другачији 
начин! Још једном – Велико хвала – свим родитељима на подршци и сарадњи! 
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Наша мала хроника  

школске 2016/2017. године 
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Црвени крст Вождовц је у нашој школи реализовао програм, кроз 19 радионица за ученике трећег 

разреда, под називом „Смањење ризика од елементарних непогода и других опасности у 

локалној заједници“, такође је рализован програм „Промоција хуманитарних вредности“ .  

Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“ био је велики изазов за 

ученике четвртог разреда. Четвртаци су имали тежак задатак, решавајући питања из области 

историје Црвеног крста, добровољног давања крви, прве помоћи и програма превенције трговнине 

људима.  
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Први утисак или импресија о особи је најважнија, а стиче се 10-15 секунди након упознавања. Чак 38% утиска 

добијамо на основу боје гласа. Само 7% је засновано на оном што нам особа говори, а 55% утиска добијамо 

кроз невербалну комуникацију (изглед, држање, ход, гестови, мимика).  

 Није препоручљиво у школу долазити у бермудама, папучама, мајицама које откривају стомак 

 Златно правило облачења: немојте на себи имати више од три боје 

 У разговору остварите контакт очима (избегавање погледа ствара неповерење 

 Немојте кикотањем да прикривате своју нелагодност 

 Док разговарате, жваке су забрањене 

 Прва реченица не треба да садржи више од десет речи 

 Реченице треба да буду језгровите, конкретне 

Многи ставови могу да се изразе за мање од једног 

минута

 Добовање прстима указује на нестрпљење, 

изнервираност 

 Стегнута вилица показује да смо љути, забринути, нервозни 

 Мрштење не мора увек да указује на неслагање већ и на неразумевање онога што нам се 

каже 

 Не реагујте одмах љутито већ саслушајте коментаре 

 Научите да контролишете своје мисли и понашање; не дозволите себи да изгубите контролу 

због критика, да вичете, псујете, претите 

,,Ако хоћете да знате шта људи мисле,  

немојте да слушате оно што говоре,  

већ припазите на оно шта раде.“ 

В. Шекспир 
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Из угла психолога, педагога, дефектолога 

 Тачност – долазите на време 

 Наступ, одговарање – уз осмех и сигурност 

 Говор и речник – користите једноставне речи, течно, без узречица 

Гласине и интриге избегавајте – мислите својом главом, проверите информације

 Свесно одлучите како желите да користите своје време – сами ћете га организовати или ће 

се ствари стихијски одвијати 

 Направите списак свега што треба да урадите и што се од вас очекује 

 За сваки задатак са списка одредите време и брзину 

 За сваки задатак одредите приоритете у смислу важности и хитности 

 Уложите напор да се придржавате свега наведеног 

 Хвала ти (захвалност за пажњу, бригу и помоћ других) 

 Молим те (исказујемо поштовање) 

 Браво! (похваљујемо) 

 Могу ли ти помоћи? (не чекајте да вас питају, понудите помоћ сами) 

 То је стварно лепо (примећујете позитивно) 

 Извини – опрости (када повремено повредимо некога) 

 Причај ми о томе (показујете заинтересованост) 

 Може један загрљај? (не заборавите на важност додира) 

 Хајдемо заједно (дружите се, посветите другима време) 

 Волим те (не претпостављајте да друга особа то зна, реците јој) 

Снежана Ристић, психолог 

Данијела Видојевић, педадог 

Анђела Златковић, дефектолог 



 
аша библиотека је велика и лепа. Имамо преко 14 000 књига и стално 

растемо. Ученици од првог до осмог разреда воле да буду у библиотеци не 

само да читају него да раде домаће задатке, вежбају за такмичење, цртају 

паное, праве предах од напорних часова. У библиотеци се опуштају и скупљају 

позитивну енергију. Преко целе године у библиотеци се дешавају неке хуманитарне 

акције: Један пакетић- много љубави (за Нову годину), сакупљање играчака за вртиће 

на Косову, помози другу… 

 
ченици нижих разреда највише воле час у библиотеци јер тада читамо и 

анализирамо разне приче, песме, књиге. Ученици воле да трагају по 

енциклопедијама и проналазе одговоре на постављена питања. 

Имамо такмичење „Читалачка значка“ које воле сви они који воле лепу реч и 

илустрацију. Некада је одзив ученика био много већи, ученици осмог разреда су се 

поносили што раде Читалачку од првог разреда. Али, сада су се времена мало 

променила па Читалачку раде углавном ученици од првог до четвртог разреда. У 

марту је било школско такмичење и на општинско такмичење је прошло 17 ученика. 

Сви ученици ће бити награђени на крају школске године.У библиотеци се одржава  и 

школско такмичење рецитатора. Били су сајмови уџбеника и књига. 

 
ајлепши ученички цртежи красе библиотеку. Понедељком и четвртком су 

у библиотеци и часови клавира. Све лепе уметности красе нашу 

библиотеку. Да би и нове генерације уживале у нашој библиотеци 

неопходно је да имамо што више интересантних књига. Ево једног лепог задатка за 

све: поклоните вашој библиотеци неку занимљиву књигу. Сваку књигу коју 

позајмите трудите се да вратите на време и  неоштећену. 

Ваша Александра 
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 а измаку су наши последњи дани 

у овој школи. Ова генерација                  

осмака жели да вам упути неколико речи. 

 или сте ту крај нас од првог нашег 

уласка у ово школско здање, 

пратили нас пуних осам година, и ево 

сада сте крај нас при изласку из њега. 

Знамо да сте често били љути на нас 

што нисмо за собом покупили смеће, 

сложили клупе после часа или што смо 

залепили жваку и маркером ижврљали 

клупе. Знајте да су то биле непромишље- 

ности jедног безбрижног детета 

које је јурнуло после звона из 

учионице. Знамо да без ваших 

вредних руку не бисмо могли 

срећно боравити у школи и понети 

из ње прва слова, прве бројке, 

петице и двојке. Не замерите нам 

што некада нисмо чули ваш глас, 

већ смо јурили за својим сновима.   

 или сте неко од кога се не 

стрепи, и неко ко не 

кажњава, а уме да утеши и 

помогне. Зато на растанку једно  

велико ХВАЛА и сетите нас се 

понекад! 

Осмаци, мали матуранти, 
Генерација 2017.  
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У петак, 09.06.2017.године у Спортском центру „Динамик“ одржано је међушколско такмичење у 

кошарци у оквиру pројекта „Од мале лиге до шампиона“. Нашу школу је представљао тим који су 

чинили ученици  од првог до четвртог разреда који су победили на школском такмичењу. Ученици 

су били подељени у две групе, у којој је било четири екипе. 

Група 1: ОШ „Мика Петровић Алас“, „Краљ Петар“, „Младост“ и „Мајка Југовића“  

Група 2: „Милан Ђ. Милићевић“, „Раде Драинац“, „Владислав Рибникар“ и „Иван Горан Ковачић“ 

Осим у игри, снаге су се одмеравале и у слободним бацањима, дриблингу и шутирању „тројки“. 

На 22. Змајади учествовали су ученици другог разреда и освојили вредне награде. 

У екипном ткмичењу за 1. и 2. разред победници су: 

1. место – Ива Тубић и Моника Бабић, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/7) 

2. место – Јована Рађеновић и Милица Најдановић, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/7) 

3.место – Владислав Пашајлић и Данило Миловановић, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/7) 

У појединачном такмичењу учествовали су ученици првог и другог разреда. Победници су: 

1.место – Ива Тубић, други разред, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/7) 

2.место – Андреа Матић, други разред, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/6) 

3.мјесто – Владислав Пашајлић, други разред, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (2/6) 

Наша школа је освојила пехар! 
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Издавач: ОШ „Милан Ђ. Милићевић, Боривоја Стевановића 27а, Београд 

Директор: Сузана Спасојевић 

Главни и одговорни уредник: Биљана Марковић                

Технички уредник: Славица Шушњаревић                         

Наставници сарадници: Драгица Додеровић, Ирена Плавшић и стручни активи  

Ученици сарданици: Чланови новинарске секције     

Eлектронско издање јун 2017. године                        

ДАН ШКОЛЕ 2. ЈУН 2017.  






