ЈЕЛЕНА

Часопис основне школе
“Јелена Ћетковић”

БРОЈ 3

мај 2009. године
Издавач: ОШ,,Јелена
Ћетковић“, Врањска 26,
Београд
Главни и одговорни уредник:
Светлана Гмитровић
За издавача:
Светлана Гмитровић
Уредник:
Славица Обрадовић
Ликовни уредник:
Тања Митровић
Редакција:
Славица Обрадовић,
Тања Митровић,
Ана Мучалица,
Маја Анђелковић-Шегуљев
Марија Јанковић 7/5
Маја Шапић 7/5
Дејана Вукосављевић 7/5
Андреа Руњевац 7/4
Јелена Чолић 5/1
Тамара Каран 5/1
Лектура:
Ана Мучалица

Реч директора
Светлана Гмитровић

Настава мора да иде у корак са временом у
коме живимо
Формирањем мултимедијалне учионице и набавком
нових рачунара школа се
труди да корак по корак осавремени наставни процес
не би ли ученицима наставу учинила занимљивијом и
лакшом.
Савремена настава омогућила би ученицима максималну активност на часовима,
а тиме би њихов успех као и
радна атмосфера били много
бољи.
Најважније је у школи створити климу међусобног уважавања и толеранције. Школа
треба да постане место у које сви радо долазе. Сви у школи морамо да водимо рачуна о култури понашања како
бисмо се лепше осећали и боље радили.
Већ неколико година очекујемо адаптацију целе школе.
Први корак је уређење дворишта. Очекујемо да ће следеће школске године наша школа заблистати у новом руху.

КОНТАКТ
ОШ “Јелена Ћетковић”
Врањска 26, Београд
телефон: 011/2418741
e-mail: jcetkov@nadlanu.com
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Кроз времеплов
Из Летопса ОШ,,Јелена Ћетковић“
Објављено у: Шумадијски анали 3,
Крагујевац 2007, 313-330

Школска 1961/62.
Основна школа ,,Јелена Ћетковић“
налази се у Врањској улици бр. 26 на
општини Звездара у Београду.
Школска зграда је подигнута на
терену бившег дечјег вртића. Изградња је завршена септембра 1960.
године. Зграда је типска,са осам
учиоица,светла и сунчана, но без
најнеопходнијих просторија за нормално савремено организовање
наставе. Школа није одмах имала
двориште јер ограда није била
подигнута. Тек новембра 1961. године школа је добила своје двориште
и тако постала изолована од улице и
пролазника.
(...)
Рад у школи почео је 1.10.1961. с
пуним бројем часова и утврђеним
распоредом. За управитеља школе
постављена је Живка Микић. На
почетку свог рада школа је имала
487 ученика распоређених у 14
одељења, од који је десет било од 1.
до 4. разреда, а четири одељења 5. и
6.
Први учитељи су били: Невена
Берковић, Олга Јеремић, Оливера
Вишњић, Јованка Цветко, Велимир
Илић, Радмила Илић, Јелена Ђорђевић, Олга Везмар и Каћа Ацевска.
(...)
Наставници су предавали по више
предмета због малог броја часова.

наставних сре-дстава, имала је и
модерна аудио-визуелна средтва:
радио, грамофон, дијапројектор,
а у ток у школске године је добила
разгласну станицу са 12 звучника.
За извођење наставе у старијим
разредима није било кабинета, фискултурне сале, спортског терена
школског врта и радионице за
обављање наставе техничог.
У школи је радила школска амбуланта која је заузималат три просторије. У њој су обављени први општи
преледи ученика свих разреда.
На почетку године је оформљена
ђачка библиотека са 306 књига, иако
ово није представљало ни најнужнији
фонд књига, потребан за ученике
школе,ученици су се максимално
служили библиотеком.
(...)
5. октобра ученици старијих разреда гледалу су филм ,,Оливер Твист“
у оквиру прославе Дечје недеље, а
млађи разреди су ишли у зоолошки
врт.
(...)
30. децембра је прослављена Нова
година. Ученици учитељске школе
били су гости на приредби. После
централне приредбе одржане су и
одељењске приредбе, а Деда Мраз
је обишао сва одељења и делио деци
поклоне.
15. јануара почео је зимски распуст
6. фебруара почело је 2. полугодиште.
30. априла прослављен је Дан радних

ВРЕМЕПЛОВ
људи, програмом који је емитован
преко разгласне станице. Ходници
школе били су окићени ликовним
радовима ученика са темом рада.
Организовано је дружење у школи.
1. и 2.маја школа није радила
15. маја одржана је прослава Дана
школе. Приредба је била у Дому
културе Звездара. То је први наступ
наших ученика на јавној приредби
и прва прослава Дана школе. У пуној
сали Звездаре одвијао се програм
који су ученици и наставници брижљиво припремали. Управитељ школе Живка Микић је отворила приредбу, поздравила госте и поделила
ученицима награде за успешно
урађен темат ,,Поносим се имсеном
наше школе“... програм се сатојао
из два дела: први је био академског
карактера посвећен сећању на борбу
и рад Јелене Ћетковић, а други је био
забавног карактера. После хорских
песама ,,Стег партије“ и химне школе
,,Иза решетака“, изведена је Поема о
Јелени Ћетковић. Садржина Поеме
је била идејна и високо уметнички
уобличена, тако да је снажно деловала на ученике и присутне гледаоце.
Поводом Дана школе приређена
је изложба дечјих радова коју је
припремио наставник ликовног
васпитања.
(...)
20. јуна је завршетак наставе и крај
школске године.
Приредила Драгана Мишић,
проф. историје

(...)
Школа је радила у две смене у седам учионица. Настава у првој смени
почињала је у 8 сати и трјала до 12
сати, а друга смена у 14 сати и трајала је до 18.30.
На почетку свог рада школа је имала
нов инвентар-модерне и хигијенске
клупе које су одговарле узрасту
ученика, али није има-ла довољно
ормара и витрина за смештај учила,
ученичких радова и сл. Школа је
углавном имала довољно учила
за извођење наставе у млађим
разредима.
Поред
класичних
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ЖИВОТ ШКОЛЕ

Наши ђаци прваци
Први дан школе донео је радост у мала срца наших
првака. Сви су били узбуђени. Једва су чекали да
упознају своје наставнице које ће их пратити наредне четири године.
Наши мали другари кажу да највише воле да цртају,
неки воле да уче слова и рачунају, али им је најлепше
када се играју у дворишту. У тајности су нам рекли да
се рађају и прве симпатије.
Када смо питали наставнице шта мисле о овој
генерацији првака, све су се сложиле да су велике
мазе, причалице, али и веома паметни.
Ми знамо да ће их оне много волети, као што су
волеле и нас.
Јелена Чолић 5/1
Тамара Каран 5/1

али нажалост, само два ученика одлазе на општинско
такмичење.
Жири се вратио. Рекли су да је одлука била тешка јер
је било много добрих рецитатора. Победили су: Катарина(
али не ја!), Дражен и Алекасандар.
Амбијент у сали био је предиван. И поред тога што
већина нас није прошла даље, успели смо да сачувамо
осмехе на лицу. Ово је један незабораван догађај и
“уметничко” дружење које ће се памтити још дуго.

Катарина Којовић 8/4

Школско такмичење
у рецитовању
Уметничко дружење
Дошао је и тај дуго очекивани дан када ће свако од нас
показати шта и колико уме.
Напетост расте, у сали може да се осети узнемиреност,
чују се дрхтави гласови ученика. Трема, наш највећи
непријатељ, може да одлучи победника!
Такмичење је почело. Упознајемо жири. За столом седе
Зоран Лековић, драмски уметник, професорка музичког
Мира Мунђа и Ивана Ристић, библиотекарка и писац.
Један за другим ученици излазе и рецитују. Чини ми
се сваки следећи је бољи од претходног. Конкуренција је
јака. Страх да не погрешимо је све већи и већи. Напокон,
долази ред и на мене. Излазим самоуверено и трудим се
да рецитујем најбоље што умем. Дланови су ми влажни,
глас подрхтава. Све се завршава како треба. Чекамо
резултате. Свако од нас би волео да буде најбољи,



Деца су украс света
Ни ове године наша
школа није пропустила
да обележи Дечју недељу
која се од 6. до 12. октобра
обележавала под слоганом Одрасли, шта сте
стали? Хајде да растемо
заједно!
Циљ Дечје недеље јесте
скретање пажње најшире
јавности на права и потребе деце.
Ученици других и трећих разреда су својом
песмом, речју и лепотом приредили својим
најмлађим другарима првацима приредбу у свечаној сали.
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ЖИВОТ ШКОЛЕ
Добри домаћини
Оштинско такмичење из техничког образовања одржано је ове године у нашој
школи.
Хол је био препун макета - једна лепша
од друге: ветрењаче, колибе, модерни
солитери... Ко каже да данашња деца нису
креативна?!
Ученици су се такмичили у разним
областима: архитектури и грађевинарству, енергетици, дигиталној фотографији, ваздухопловном моделарству,
информатици.

Moja школа - школа без
насиља

Наша школа је потписала Меморандум којим се
укључила у пројекат Моја школа - школа без насиља и
тиме је ушла у велику породицу школа у Србији у којима
се реализује овај пројекат.
Његов циљ јесте сигурно, толерантно и подстицајно
окружење у школи, а то значи: нећемо туче, не желимо
оговарања девојчица, нећемо да одбацујемо Роме,
ученике са посебним потребама или сиромашне. Хоћемо
узајамно поштовање међу ученицима, наставницима и
свима који раде у школи.
Пројекат се одвија под покровитељством Уницефа и
Министарства просвете. Донатор за нашу школу је фирма
Оранж. Сагласност за реализацију пројекта дали су
наставници, ученици, Савет родитеља и Школски одбор.
У оквиру Пројекта спроведено је истраживање о
насиљу у школи, а његови резултати презентовани су
родитељима и наставницима.
Наставници млађих разреда у својим одељењима
реализујуе радионице у оквиру анимиране серије Уа,
неправда.
Надамо се да ће овај пројекат бити први корак ка
одговорном и толерантном понашању свих који живе и
раде у школи - школи без насиља.
Јелена Чолић 5/1
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Хуманитарне акције

Ученички парламент је у оквиру грађанског васпитања организовао волонтерску акцију прикупљања одеће,
обуће, играчака и школског прибора за Свратиште за децу
на Звездари и Роме из ОШ ,,Деспот Стефан Лазаревић“.
Почетком септембра Црвени крст је организовао
сакупљање уџбеника и школског прибора .
Крајем децембра завршена je акција ,,Један пакетић
пуно љубави“. Пакетићи су однети у Црвени крст Општине Звездара.

Рециклажа

Наставници и учитељи су из својих учионица и
кабинета почетком школске године избацили старе
свеске, папире, часописе и картоне ради рециклаже.

Безбедност деце у саобраћају

Са ученицима првих разреда, а у сарадњи са
волонтерима Црвеног крста, реализоване су радионице
чија је тема била Безбедност деце у саобраћају и првацима
су подељени флуоресцентни жути прслуци. Прваци су
питали: Хоћемо ли их носити до краја живота?’’

Славни преци у ђачким
родословима

Изложба родослова ученика осмих разреда наше
школе одржана је у холу школе. Радове је представило18оро ђака који су учестовали у пројекту ,,С колена на
колено“ чији су творци средњошколци из Зуботехничке
школе.
Осмаци су два викенда од средњошколаца учили како
се праве родослови, а касније су са родитељима, бакама
и дедама сазнавали и писали детаље о свом пореклу и
прецима.
Кажу да су уживали откривајући своја породична
стабла и како су настала карактеристична породична
презимена. Најдужи родослови сежу и до половине 17-ог
века, односно из 1760. године.
- Сазнао сам да моја породица потиче из Херцеговине.
То никада не бих ни питао, а поготово ми не би пало на
памет да се детаљније интересујем.
Открио сам и да је насеље Лештане добило име по
томе што је пре много времена пронађен леш коња.
Чуо сам да је и по коњима, тј. коњушницама назван и
Коњарник- рекао је Марко Марковић,ученик 8/1.
Када је реч опрезименима, Ања Копривица каже да
су јој рекли да је још у време књегиње Милице настало
њени презиме.
- Легенда каже да је књегиња Милица,бежећи од
Турака, сакрила бебу у коприве у нади да је тамо неће
тражити јер коприве пеку. Пронађено дете прозвали су
копривица и, наводно, од тада постојито то презиме.



ЖИВОТ ШКОЛЕ

Прослава Светог Саве
Школска слава, Свети Сава,
обележена је пригодном свечаном академијом у холу школе. На одељењским заједницама
говорило се о нашем највећем
просветитељу и ученицима је



послужено жито. Увече су ученици петих разреда присуствовали Свечаној академији у Сава
центру.
У име школе захваљујемо се
родитељима наших ученика:

Славиши Вуксановићу, Славиши
Радојевићу, Горану Крецловићу
и Новици Пурићу који су ове
године били домаћини школске
славе.
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПУТОВАЊА

Екскурзија осмих разреда
Лудо и незаборавно
Најлепши део школовања у овој 2008. години, за
ученике осмог разреда свакако је дводневна екскурзија,
одржана 11. и 12. октобра. Два незаборавна дана
провели смо на релацији Београд - Лепенски Вир.
Током екскурзије посетили смо многа интересантна
места наше земље, али смо већи део нашег времена
проводили у забави.
Полазак је договорен у 8 сати, а окупили смо се
у дворишту наше школе. Били смо веома узбудјени.
Недуго потом, цео аутобус је певао и играо заједно са
разредним старешинама и директорком. Тако смо се
добро проводили да нисмо ни приметили да смо већ
дошли у Виминацијум.
Очекивали смо досадне приче водича који би
безуспешно покушавао да нас надјача, али били смо
изненађени призором који смо видели на археолошком
налазишту, у подземном свету. Било је феноменлно!
Шетали смо потпуно затамњеним ходницима који су се
спуштали све дубље и дубље и задивљени призорима
које смо видели, узбуђено коментарисали (иако је
гласни говор стриктно био забрањен). Видели смо
невероватне фреске сачуване још из доба Римљана и на
крају тим истим ходницима с ниским плафонима изашли
напоље.
Након тога, упутили смо се ка Сребрном језеру. Ту
је било лудо и незаборавно... Време нас је послужило
и успели смо да уживамо у предивним пејзажима
Сребрног језера. Уживали смо у дугим шетњама уз
обалу језера и сликали се да заувек сачувамо предивне
тренутке насег дружења. Неки су се чак и такмичили у
бацању каменчића у даљ(да, да, добрио сте прочитали ),
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Нажалост, победник ће остати анониман...
Предвече смо се, опијени свежим ваздухом, упутили
ка хотелу, у Лепенски Вир. Исцрпљени од дугог пута,
коначно смо стигли у хотел. Толико смо били узбудјени
у ишчекивању вечерњег провода да нам није сметало
чекање испред хотела. Чекали смо своје разредне
старешине да нас распореде у собе. Након неког
времена, коначно смо се сместили. Претпостављате да
призором нисмо били одушевљени, али нисмо марили
јер нам се смешила дуго очекивана журка.
Журка... Била је супер! Играли смо и скакали уз
домаће и стране хитове, пропраћене специјалним
ефектима. Супер смо се провели, међутим луд провод је
уследио тек после у соби.
Око поноћи, попели смо се у своје собе заједно са
разредним старешинама. Ко је био Пепељуга?
Ми? Разредне?? Директорка??? Али није било
принца.
Под будним оком директорке и осталих
наставника, који су у рукама држали шоље
пуне црне кафе, чији се опојан мирис ширио
дуж непрегледних ходника уз музику и шалу
седели смо једни код других у собама и тако
дочекали јутро. Неки од нас покушали би да
одморе очи, али би се тада остали побринули
да се то не деси.
За доручком смо седели са видним
подочњацима, али нам то није представљало
проблем да путовање касније наставимо са
истим ентузијазмом као и пре.
Пошли смо ка Ђердапу. У путу смо
уживали у предивним призорима и разним
крашким облицима рељефа уз одушевљење
професорке географије. „ Ах, ти крашки
рељефи! А тек Ђердап!’’ Прича водича о
хидроцентали је била узбудљива, посебно
после непроспаване ноћи. Једва смо чекали да
се вратимо у аутобус да данемо душом. Ал, ни
у аутобусу се нисмо одморили, јер су разредне
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старешине имале мото: „Кад ми нисмо
спавале целе ноћи, е..., вала нећете ни
ви сад!“
Након тога вратили смо се у
хотел, где смо ручали и уживали у
последњим призорима Лепенског
Вира.
Замолили смо наше разредне
старешине да још једном свратимо
на Сребрно језеро, где смо се супер
провели уживајући у вожњи малог
картинга. Сву своју преосталу енергију,
ту смо истрошили, након чега смо се
коначно упутили ка Београду.
Кући смо стигли преморени са
подочњацима до грла и опијени
свежим ваздухом. Задовољни, легли
смо у кревет. Напокон спавање!
Претпостављате да нам сутрадан

На излету

Аутобус је кренуо. Сви су били поспани и углавном
су слушали музику. Када смо стигли у Тополу, ужинали
смо и кренули у обилазак комплекса Карађорђев град.
У Карађорђевој цркви видели смо пуно лепих икона.
Обишли смо и Карађорђев конак. Тамо нам је кустос
музеја испричао доста тога о Карађорђу. Видели смо
и неке његове личне предмете и оригинале важних
докумената.
Из Тополе смо кренули на Опленац. Присуствовали
смо помену краљу Александру. Свирао је војни
оркестар. По црвеном тепиху ишао је унук краља
Александра и носио венац. Док су они били у
Маузолеју династије Карађорђевића, ми смо се играли
у оближњем шумарку. Када је помен завршен, ми смо
ушли и већ на самом улазу видели пуно лепих мозаика
на којима су приказани свеци. Сви ђаци су рекли да су
видели чудотворне иконе којима се померају очи.
Кренули смо у Орашац. У току пута сви су се
распричали. Моје другарице Ања ,Анђела и ја смо
певале. У Орашцу смо обишли спомен комплекс
Први српски устанак. Видели смо чесму у Марићева
јарузи,цркву Вазнесење господње и музеј са
предметима који су припадали устаницима.
Пре повратка посетили смо Аранђеловац и тамо
ручали. Ручак је био добар, а за десерт смо добили
слатке тулумбе. После ручка смо отишли у парк
Буковичке бање. У парку смо играли ,,изнеђу две
ватре“, сакупљали смо кестење и разнобојно суво
лишће. Могли смо и да пробамо изворску и минералну
воду.
Овја излет сви ћемо памтити по добром проводу и
по томе што смо много тога научили.
Ивана Васиљевић 4/3



није било ни до чега, а посебно не до
школе.
Само једна недеља је прекратка за
сређивање утисака.
Остаје нам само да се захвалимо
нашој дивној разредној што нам је
на екскурзији била више другарица
него наставница и допринела да се
дивно дружимо и заједно проведемо
незаборавне тренутке.
МИЛИЦА МАСЛИЋ VIII/5
ЈЕЛЕНА ПУРИЋ VIII/5
ХЕЛЕНА ШКРБИЋ VIII/5

Екипа наше школе на турниру Fair Play Fottball у
Швајцарској

Спој моћи и лепоте
Када смо сазнали да идемо у Швајцарску, после
великог изненађења, прво нам је одзвањало у ушима:
,, као швајцарски сат“, ,, друга Швајцарска“, ,,као
Швајцарска“... Те изразе смо често чули, али се још чешће
и питали: ,, Каква је та Швајцарска?!“
Путовање смо доживели као наше прво самостално
путовање и сналажење. Слетели смо на аеродром у
Цирих. По његовој величини и уредности схавтили
смо да смо у Европи. Кренули смо ка нашем кампу у
Троген. Возили смо се железницом која се налазила
одмах испод аеродрома. Воз је ишао тачно по времену
написаном на табли. Унутрашњост воза је блистала од
чистоће. Буквално смо се могли огледати у поду, седишта
непокидана и неисфлекана, воз такорећи бешуман. Као
код нас! Дакле, истина је- тачни су, чисти и уређени.
Трамвајем смо стигли у Троген, где се налазио наш камп.
У подножју Алпа, у једној оази зеленила, са дрвеним
кућама на спрат, цвећем на сваком балкону смештен
је наш камп. Пред нашим очима моћни обронци Алпа
делимично су прекривени снегом, а у непосредној
близини кампа, ливаде и пашњаци на којима пасу стада,
обасјани сунцем. У непосредној близини кампа као да је
неко ишчупао тло из земље,сместило се предивно мало
језеро окружено стаблима. Нигде баченог папирића,
најлон кесе,пластичне флаше...Спој моћи и лепоте, али
неке хладне лепоте! Где су ти људи? Где су ти баштовани?
Коме припадају та стада? Ко односи смеће?!
Брига о пасошима више није била наша. Смештени
смо у старе, али веома чисте куће са грејањем,
купатилом и кухињом. Било нас је 20 у свакој кући, а по
четири дечака и девојчице из Швајцарске били су нам
домаћини.
Доручак је био наша обвеза и сваки дан смо имали
по неко задужење.Једни спремају доручак, други
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распремају, трећи перу судове... За ручак и вечеру
ишли смо у једну монтажну просторију где смо се сами
послуживали, остатке хране остављали смо у за то
намањене посуде, а судове одлагали на једно место. За
сваког по мало посла! Прибор за јело су имали сваки дан
да перу наши српски професори, сваки дан једна група

!Па и није тако много!
Доста времена проводили смо у
радионицама које је водио инструктор
задужен за сваку кућу. Ту смо се упознали
са вршњацима из Молдавије, Португалије,
Турске, Аустрије, а са осталима из 53
земље на спортским теренима. Играли
смо разне друштвене игре, дружили се
уз синтисајзер и стони фудбал, давали
изјаве у радио-станици кампа, певали
песме о Југославији, а онда је било и суза.
Плакали су Словенци, Црногорци ,Хрвати,
Босанци.
Природа је даровала Швајцарској
доста тога, али мислим да је Србији дала
много више, јер у уз наше предивне
планине, реке и вегетацију Србија има
и људе са душом и великим срцем.
Нажалост, нисмо то искористили као
народ Швајцарске.
Милекић Александар 8/4
Љубомир Станковић 8/4
Јелена Чолић 5/1

Рекреатвна настава ученика четвртог разреда

Никад лепше
Сви смо нестрпљиво чекали полазак на Златибор, прелепу планину на западу Србије.
Кренули смо у суботу, 11. априла у 8 сати ујутру. Полазак није био лак. Родитељи су нас отпратили са
доста суза и узбуђења. Следила су четири сата путовања пуног уживања у дивним пејзажима.
Стигли смо у два сата поподне. Брзо смо се сместили у собе. Упознали смо се са аниматором и водичем,
Маријом. Одмах смо кренули у шетњу. Чим смо се вратили, чекала нас је вечера, а после тога дискотека
.
Наредних шест дана било је пуно заљубљивања и дружења. Колико се мени чинило, сви су једва
чекали да прође дан и дође вече. Али, после ноћног живота следи свакодневница. Цео дан би нам прошао
у учењу занимљивих ствари и бескрајној игри. Међутим, све има свој крај...
Дочекали су нас родитељи узбуђени као и када су нас испраћали.
Сви се слажу - ово је била најбоља рекреативна настава до сад!
Теодора Анђелковић 4/3
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Најлепши дан на Златибору
Са одељењем сам провео седам дана на Златибору, једној од наших најлепших планина. Пролеће је већ
почело, а ми смо уживали у снегу. Сваки дан проведен на планини је био леп и занимљив. Дан који бих ја
издвоjио је дан када су се одржавале „Игре без граница“. Задате су четири игре и били смо подељени на
мушку и женску екипу. Уживао сам у свакој игри и победи. Мушка екипа је победила, али без обзира на то,
дружење је било незаборавно.
Боравак на планини Златибор је брзо прошао, али ће заувек остати успомене на лепе тренутке које сам
имао са другарима.
Момчило Мијовић 3/1

Златибор
Златибор, планина златна
Баш је дивна, баш је красна.
Зима бела, сија цела
Прекривач од снега вила јој је плела.
Деца се санкају, све се весели
А онај прекривач још се бели.
Дечја граја расте све више
А около дрвеће само мирише.
Језеро под леденом кошуљом
тајну скрива
Иако се лети у њему плива.
Свакога, кога жеђ прати
Краљева чесма у живот врати.
А када вила сребрних крила
Потроши своја зимска белила
Златибор зелену одору обуче
И опет веселу децу привуче.
Дечју грају природа жели
И са њима цвеће и плодове дели.
Али кад златна јесен прође
Сребрна вила поново дође.
Проспе пахуље, све се забели
И Златибор опет децу весели .
Ана Милић III/2
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ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
шести разред:
Дубравка Вилотић 6/3, 1. место
Јована Јевтовић 6/3, 3. место
Мина Пурешић 6/1, 3. место

Рецитовање

Општинско такмичење
Катарина Ппавловић 3/4, 3. место

Краснопис

Републичко такмичење
Филип Видаковић 6/4, 3. место

Вук Исаковић 7/5, 2. место
Божидар Митровић 7/3, 3. место

Окружно такмичење
четврти разред:
Огњен Арсенијевић 4/1, 1. место
Петар Вујичић 4/3, 1. место
Сергеј Кесер 4/4, 1. место
Теодора Анђелковић 4/3, 3. место
Теодора Мијатовић 4/5, 3. место
пети разред:
Јана Вранеш 5/2, 1. место
седми разред:
Марко Маљковић 7/5, 2. место

Литерарни конкурси

Вила и вештица између добра и зла
Алксандар Милекић 8/4, 1. награда

Рециклирај - креирај - сјај звезда сачувај
Бојана Пејчић 3/5, 1. место

МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење:
четврти разред:
Огњен Арсенијевић 4/1, 1. место
Петар Вујичић 4/3, 1. место
Марија Чича 4/4, 2. место
Сергеј Кесер 4/4, 2. место
Нина Протић 4/4, 2. место
Теодора Анђелкови 4/3, 3. место
Маша Елез 4/4, 3 .место
Теодора Мијатовић 4/5, 3. место
пети разред:
Јана Вранеш 5/2, 1. место
Никола Вученовић 5/4, 3. место
Милица Лазић 5/2, 3. место
шести разред:
Јована Јевтовић 6/3, 3.место
седми разред:
Марко Маљковић 7/5, 1. место

Кенгур
ученици са најбољим резултатима:
Борис Ковачевић 6/4, 110 поена
Лука Ђурић 5/1, 106, 25
Милица Лазић 5/1,103,75
Божидар Митровић 7/3, 103,75
Огњен Арсенијевић 4/1,100

ФИЗИКА
Општинско такмичење
Седми разред:
Марко Маљковић 7/5, 1. место
Божидар Митровић 7/3, 2. место
Марта Миловановић 7/3, 3. место
Градско такмичење
Марко Маљковић 7/5, 3. место
Републичко такмичење
Марко Маљковић 7/5, 2. место

ХЕМИЈА
Општинско такмичење
Седми разред:
Марко Маљковић 7/5, 2. место
Вук Исаковић 7/5, 2. место
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ТАКМИЧЕЊА
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Општинско такмичење
Енергетика
Јована Илић 8/1, 1. место
Дигитална фотографија
Милена Mарковић 6/3, 1. место
Алекса Стевановић 8/3, 2. место
Заштита од пожара
Мушка ,,А“ екипа , 2. место
1. Бранко Јокановић 3/3
2. Јован Ивковић 3/4
3. Никола Златковић 3/1
Женска ,,А“ екипа, 3. место
1.Ана Марија Ћеранић 3/2
2.Нина Спремовић 3/1
3. Даринка Ђуровић 3/1
4. Петрушић Нађа 3/3
Божидар Митровић 7/3, 2. место
Маја Шишовић 7/5, 3. место
Маја Живковић 7/1, 3. место

Градско такмичење
Марко Маљковић 7/5, 3. место

ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
Осми разред
Јелена Пурић 8/5, 1. место
Исидора Томић 8/4, 1. место
Ивана Дабовић,8/1, 1. место
Филип Николић 8/3, 1. место
Мирољуб Новаковић 8/1, 3. место
Градско такмичење
Иван Дабовић 8/1,2. место
Јелена Пурић 8/5, 3.место
Исидора Томић 8/4, 3. место

ГЕОГРФИЈА
Општинско такмичење
Осми разред
Ивана Дабовић 8/1, 1. место
Марија Регодић 8/4, 3. место
Љубомир Симеуновић 8/4, 3.место
Градско такмичење
Ивана Дабовић 8/1, 2. место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
Анђела Радоњић 8/2, 1. место
Ивана дабовић 8/1, 1. место
Ања Копривица 8/4, 2. место
Момчило Миловановић 8/4, 2. место
Маја Стојић 8/1, 3. место
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ИНФОРМАТИКА И
ПРОГРАМИРАЊЕ

Општинско такмичење
Мирољуб Новаковић 8/1,1. место
Никола Милосављевић 8/1, 2. место
Александар Ињатовић,8/1, 2. место
Вук Биочанин 8/1, 3. место
Андреј Марковић 8/1, 3. место
Лука Ђурић 5/1, 3. место
Градско такмичење
Лука Ђурић 5/1, 2. место
Програмер јуниор 2009
Никола Милосављевић 8/1- међу најбољим
радовима
Немања Мрђа 8/1- међу најбољим радовима
Марко Марковић 8/1- међу најбољим радовима

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Општинско такмичење група певача, оркестара и
малих инструменталних састава
Групе певача
Старији узраст
ОШ,, Јелена Ћетковић“, 2. место
Оркестри
Мешовити
ОШ,, Јелена Ћетковић“, 1. место
Општинско такмичење соло певача и
малих вокалних састава
Соло певачи
Ана Протулипац 5/2, 1. место
Дуети
Тоња Крецловић 3/5, 1. место
Бојана Пејчић 3/5, 1. место
Наташа Ђукановић 5/2, 1. место
Ана Протулипац 5/2, 1. место

ЈЕЛЕНА - мај 2009.

ТАКМИЧЕЊА
Милица Ррадовановић 7/3, 1. место
Марта Миловановић7/3, 1. место

НАЈРАСПЕВАНИЈА
ОДЕЉЕЊСКА
ЗАЈЕДНИЦА 4/4 , 2. МЕСТО

ЛИКОВНА КУЛТУРА
У сусрет Ускрсу
Општинско такмичење
Ликовни рад
Љиљана Димић 5/4, 1. место
Дрвено јаје
Невена Стаменов 7/4, 1. место
Дрвено јаје –зајенички рад
1. место:
Теодора Максимовић 7/4
Милица Вранеш 7/4
,,Виле и вештице између добра и зла“
Марија Митровски 5/4, 1. место
Мали Пјер
Општинско такмичење
Ивана Ратарац 7/4, 2. место
Владимир Маљковић 5/3, 3. место
Дечји наградни конкурс
Форма Идеале - Нацртај, обоји, освоји

Градско такмичење соло певача и
малих вокалних састава
Соло певачи
Ана Протулипац 5/2, 1.место
Дуети
Тоња Крецловић 3/5, 1. место
Бојана Пејчић 3/5, 1. место
Наташа Ђукановић 5/2, 2. место
Ана Протулипац 5/2, 2. место
Милица Радовановић 7/3 , 1. место
Марта Миловановић 7/3, 1. место
Оркестар-мешовити
ОШ,, Јелена Ћетковић“, 1. место,специјална награда

ВЕРОНАУКА
Василије Дамјановић 2/5, 1. место на ликовном
конкурсу СПЦ, Света тајна крштења
Василије Дамјновић 2/5, Јелена Дробњак 2/3 нагрђени за ликовно решење календара СПЦ за 2009.

ЦРВЕНИ КРСТ
Општинско такмичење- 1. место
Анђела Кашћелан 4/5
Ања Ђуричић 4/5
Ања Малков 4/5
Мина Трипковић 4/2

ЈЕЛЕНА - мај 2009.

Матија Лончаревић 1/1 -добитниk дечје собе
Јована Стијепић 1/1-добитник дечје собе
Мекс
4/4 ,1.место

Спортске активности
Одбојка (дечаци)
Општинско такмичење
V, VI разред, 1. место
Одбојка (девојчице)
Општинско такмичење
V, VI разред, 3. место
Кошарка (дечаци)
Општинско такмичење
VII , VIII разред, 3. место
Мали фудбал (дечаци)
Општинско такмичење
V, VI разред, 3. место
VII, VIII разред, 1. место
Рукомет (дечаци)
Општинско такмичење
V, VI разред, 3. место
VII, VIII разред, 1 .место
Рукомет ( девојчице)
Општинско такмичење
V,VI разред,3.место
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ТАКМИЧЕЊА
Рукомет (дечаци)
Градско такмичење
VII ,VIII разред, 3. место

Борис Ковачевић 6/4
Никола Булатовић 7/2
Влада Луковић 7/3

Пливање
Градско такмичење
Јелена Капор 8/3, 1. место
Александар Ромић 3/4, 1. место
Јелена Алексић 6/4, 2.место
Зорана Ђокић 8/3, 2. место

Градско такмичење
ОШ, ,Јелена Ћетковић“ -1. место
Илија Булатовић 6/4
Борис Ковачевић 6/4
Никола Булатовић 7/2
Влада Луковић 7/3

Шах
Општинско такмичење
ОШ,, Јелена Ћетковић“- 1. место
Илија Булатовић 6/4

Фудбал frends
Регионално такмичење европског нивоа
одржано је у Фочи у априлу

Ако не знаш шта ћеш са собом, упиши се на

Теквондо

Ана Савовић је ученица 7/4 и већ три године тренира теквондо, спорт о коме већина нас мало зна.
Какав је то спорт теквондо?
Теквондо је корејска борилачка вештина настала 40-их година двадесетог века спајањем различитих
вештина које су се вежбале у то време.
Теквондо је ударачка вештина коју одликују атрактивне ножне технике и брзина.
То је нешто слично каратеу?
На самом почетку, тренинг теквонда је личио на карате и састојао са од вежбања традиционалних
ставова, блокова и удараца. Данас се традиционалним техникама не посвећује много вемена и у већини
школа су их замениле вежбе на врећи.
Необично је за једну тинејџерку да си изабрала теквондо.
Пре три године сам престала да тренирам ритмичку гимнастику, а моја другарица је почела да тренира
теквондо, позвала ме да погледам тренинг и свидело ми се.
Јесу ли тренинзи напорни?
Да, веома. Тренирам три пута недељно, тако да поред школе и тренинга немам времена за изласке, а
није ми ни жао јер на тренинзима уживам.
Видим да на глави имаш кацигу .Да ли то твоја опрема?
Јесте. Приликом спортске борбе заштитну опрему чине штитници за главу, тело, препоне, подлактице и
потколенице.
Јеси ли до сада ишла на нека такмичења?
Јесам, имам неколико медаља, а најдража ми је из Немачке 2008.
Дакле, ако сте пуни енергије и сви вас у кући и школи нервирају, упишите се у неки од спортских клубова
теквонда којих у Београду има неколико.
Јована Милошевић 7/4
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О НАМА
I Музичка секција

Понос
наше школе
Свака школа је по нечему посебна и препознатљива. Понос наше школе је музичка секција
коју годинама води професор музичке културе
Мирјана Мунђа. Она је професор у ОШ ,, Јелена
Ћетковић“ од 1981. Са својим ученицима је од
1991. године до данас освојила 121 диплому,
углавном прва места.
У оквиру музичке секције наставница Мунђа
припрема за општинска, градска, републичка
и међународна такмичења и фестивале дуете,
оркестар, мале инструменталне саставе, групе
певача и одељењске заједнице. Увек су најбољи!
Оркестар и хор наше школе су 2002. године
снимили ЦД са 14 композиција, а професорка
Мунђа је са ученицима издала уџбеник музичке
културе за II,III и IV разред.
,,Не, није ми тешко да радим са децом. Они
воле да се такмиче и да наступају. Родитељи
нас подржавају, а сви заједно уживамо у лепоти
музике. Наравно да има потешкоћа у раду.
Немамо довољно инструмената и кабинет није у
потпуности опремљен, мада школа брине о нама
увек када је у могућности. Највише бих желела
да имена ученика који свирају у оркестру буду
објављена у часопису. Они то заслужују“, каже
професорка Мунђа.
Оркестар ОШ ,, Јелена Ћетковић“:
Јелена Чолић 5/1, Филип Павловић 5/1, Тамара
Каран 5/1, Ана Јанковић 5/1, Ана Протулипац 5/2,
Јана Пурешић 5/2, НаташаЂукановић 5/2, Аника
Крстановић 5/2, Ана Петровић 5/3, Александра
Ђуричић 5/3, Лана Травица 5/3, Влада Маљковић
5/3, Матеја Илић 5/3, Милица Матић 7/1,
Теодора Живановић 7/3, Милош Вучковац 7/3,
БожидарМитровић 7/3, Марта Миловановић 7/3,
Кристина Поповић 7/3, Иван Радосављевић7/3,
Милица Радовановић 7/3, Јована Стефановић
7/3, Теодора Максимовић 7/4, Андреа Руњевац
7/4, Вук Исаковић 7/5, Маја Шапић 7/5.
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О НАМА

Ми нисмо казнена
експедиција
На самом почетку разговора педагог Сања Ристић-Станков
и Марија Рајак, психолог, желеле су поручити ученицима
да су њихова врата отворена, пре свега њима, а затим и
наставницима и родитељима кад год осете потребу за то.
‘’Ми нисмо никаква казнена експедиција. Не желимо да
нас ученици тако доживљавају. Врло често их наставници
и родитељи,,плаше“ ПеПси службом и шаљу их код нас
само када праве проблеме на часу или су агресивни’’,
каже Сања Ристић-Станков.
‘’Нисмо свемогући, тако да немојте од нас очекивати да
сви проблеми буду решени само једним разговором.
Само сарадњом свих: ученика, наставника и родитеља
постижу се најбољи резултати. Ако једна карика откаже,
врло је тешко проблем решити ма колико ми то желели’’,
додаје Марија Рајак.
Који пројекти се реализују у нашој школи и какав је њихов
значај?
‘’Већ трећу годину реализује се пројекат Превенција
преступничког понашања који је већ при крају. Његов је
циљ да умањи ризике за појаву преступничког понашања.
Једна од активности је и оцењивање дисциплине на
часовима. Колико видимо ученици су веома мотивисани
да њихово одељење буде најбоље јер ће најбоље
одељење бити награђено. Проблем нам праве заборавни
наставници који не упишу оцену на крају часа.
Почетком ове школске године прикључили смо се
пројекту Моја школа-школа без насиља. Његов циљ је

смањивање насиља међу ученицима и стварање таквог
окружења да до насиља не дође. Анкетирани су сви
ученици, наставници и ненаставно особље. Показало се
да насиља у нашој школи има као и у другим школама
и да ученици не воле баш да долазе у школу. Видећемо
зашто. У току је обука за наставнике.
Каква питања вам ученици постављају у оном чувеном
ПеПси сандучету?
То вам не можемо рећи,
то је тајна, али најчешће
се жале на наставнике
и то на оцењивање,
затим на некоректан
однос
наставника
према
њима,
следе проблеми са
вршњацима, најчешће
је то оговарање и неки
лични проблеми.
Каква је сарадња са
родитељима?
Углавном добра, мада врло често родитељи имају
нереална очекивања, негирају проблем или мисле да ми
имамо некакав чаробни штапић који проблем може да
реши.
Дакле, само заједничком сарадњом ученика, родитеља и
школе можемо створити атмосферу узајамног поштовања,
разумевања и толеранције и на тај начин створити школу
у складу са потребама деце, родитеља, наставника и
локалне заједнице.
ПеПси служба
Сања Ристић-Станков
Марија Рајак

Милионери
Организатори популарног квиза Желите ли да
постанате милионер? позвали су ученике београдских
школа да се такмиче на квизу и зараде новац за себе
и своју школу. На предлог наставника, изабрана су
по три ученика из сваког разреда. Међу њима сам
била и ја. Најпре су нас позвали на тестирање. Поред
Божидара Митровића и мене, тест је радио и Коста
Димитријевић из 7/2. Тест се сатојао из питања опште
културе и школског градива до седмог разреда.
Божидар Митровић из 7/3 и ја смо се пласирали за
квиз. Имали смо право да поведемо 20 ученика седмог
разреда.
Прво смо се сви међусобно упознали, а затим смо пробали како све то изгледа пред камерама. Онда су уследили
Брзи прсти - Поређајте речи које имају највише сугласника. Божидар је био бржи од мене за секунд. Угасиле су се
камере, ставили су бубице. Божидар је тачно одговорио на 12 питања. Тринаесто, баксузно,гласило је : Где се налази
Старо Село? Како није знао одговор, позвао је баку, међутим ни она није знала тачан одговор, зато је Божидар
заменио питање. На тој замени је искористио помоћ публике и помоћ пола - пола. Видевши да му ниједна помоћ није
од користи, Божидар је паметно одустао и сачувао зарађену суму која је износила 600000 динара. Пола суме припало
је њему, а пола школи. Како ли ће Божидар потрошити новац?! А школа?
Директорка је обећала да ће ученици одлучити како ће новац бити употребљен. Једва чекамо да чује наше
мишљење!
Маја Шапић 7/5
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О НАМА
Ваннаставне активнности

Информатика

Секција: Прављење малих
кућних филмова

Интервју са Марком Маљковићем, учеником
7/5 који је ове године освојио све могуће награде
из мематике, физике и хемије

Браво, Марко!

За која такмичења си се пријавио ове године?
Математику, физику и хемију.
Ми баш нисмо љубитељи ових предмета. Зашто си
изабрао баш њих?
Тата ми је показао како је математика интересантна, радим је
са лакоћом, а остали предмети су повезани са математиком.
Дакле, кључ је у тати! Које си успехе постигао на овим
такмичењима?
Прво место на општинском и друго на градском такмичењу
освојио сам из математике, а надам се и добром пласману на
државном такмичењу.
Из физике сам први на општинском, трећи на градском
и други на државном такмичењу, а из хемије сам други на
општинском и трећи на градском такмичењу.
Како си се припремао?
Трудио сам се да редовно идем на додатну наставу, вежбао
сам задатке код куће и пазио на часу.
Колико времена си посветио вежбању задатака?
Не толико колико други мисле. Сваког викенда и уколико ми
остане времена вежбао сам и радним данима.
Јеси ли задовољан својим резултатима?
Презадовољан сам. Нисам очекивао овакав успех. Веома
сам захвалан и својим наставницама које су увек биле ту да
ми помогну.
Где је било државно првенство у физици?
У Ивањици. Било је око стотину педесет ученика из
целе Србије са својим наставницима. Сместили су нас у
одмаралиште Голија, а такмичење је било у ОШ ,,Милинко
Кушић“. Задаци су били лакши него на градском такмичењу.
Шта радиш у своје слободно време? Није ваљда да и тада
радиш задатке?
Нее! Играм тенис, читам књиге Креативног центра, њих
највише волим, гледам и ТВ, посебно криминалистичке
серије.
Честитамо Марку и желимо му да и следеће године оствари
овакав успех!
Марија Јанковић 7/5
Маја Шапић 7/5
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Ученици четвртих разреда су већ при крају израде
свог првог филма за који је сценарио написала Ана
Малков, ученица четвртог разреда. Филм се зове
,, Чаробни пољубац“ и говори о слепој девојчици
која у својој школи наилази на подсмехе, ружне
речи и вређање.
Међутим, има деце која јој помажу, а посебно
један дечак који јој показује право несебично
пријатељство. Можда ће пријатељство прећи у
нешто више? Ко зна? Погледајте филм!
У току је и снимање филмова Не преписуј, чији су
аутори Pirates girls( Милица, Марија, Лана и две
Теодоре) и Сан није јава групе Future(Михајло,
Олга, Нађа, Јелена, Милош), сви из 5/3!
Ученици осмог разреда: Никола Милосављевић,
Немања Мрђа и Марко Марковић, учествовали су
на конкурсу који је расписла рачунарска гимназија
за Програмера јуниора 2009. Они су урдили
апликације и презентацију тема: Универзијада,
Алберт Ајнштајн и 70 година од почетка Другог
светског рата. Њихови радови су међу најбољима.
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О НАМА

МНОГО ВОЛИМ КЊИГЕ, А ТИ?
Деца у нашој школи воле библиотеку. Први разред
највише, други већ мање, а осме скоро да и не виђамо.
Толико и читају. Не мислим наравно на ову генерецију,
тако је већ годинама.
Прваци у великом броју долазе и то редовно, мада има
и таквих који никад нису крочили у библиотеку. Такве
препознајете по новом новцатом, никад коришћеном
џепићу (ту стављамо листић књиге да бисмо знали кога
смо за њу задужили). У другом разреду већ их је много
мање... Дођу по сликовницу, тешко их је натерати да узму
књигу. Па се онда ‘цењкамо’са њима: Ево, даћу ти једну
малу, танку, види колишну, само да је прочиташ!
Јасно је нама да многа деца од трећег разреда надаље
ретко долазе јер имају много обавеза. Многи имају кућну
библиотеку, родитељи им редовно купују књиге, па не
осећају потребу за школском библиотеком. Ипак, постоји
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и један проценат оних који долазе редовно, много
читају и уживају у скоро свему прочитаном.
А шта читају? Свако понешто. Неко воли бајке, неко
приче о животињама. Воле Харија Потера, серијал
о Хајдуку Градимира Стојковића, серијал о Пет
пријатеља Инид Блајтон. Млађи узимају Џеронима
Стилтона кога смо скоро набавили. Читају и поезију,
иако мање, али воле Змаја, Ршумовића, Љиљану
Мргић, која, као и Градимир Стојковић пише о
њиховом животу и њиховим проблемима. Ипак,
поред новијих писаца, успевала сам млађима да
‘подметнем’ и ‘Доктора Дулитла’, ‘Винија Пуа’, итд,
старијима ‘Кроз пустињу и прашуму’, ‘Гордост и
предрасуду’ на пример.
Мали воле сликовнице о Малом плавом зецу, бајке,
приче о Милици – јер говоре о малим проблемима
малих људи. Многи воле едукативне сликовнице у
којима могу да сазнају нешто о биљкама, животињама,
итд; кад дођу да читају у билиотеци дајемо им атласе и
илустроване дечје енциклопедије прилагођене њиховом
узрасту. Воле да читају о: замковима, археологији, свету
сисара; шаху; а мали воле и често узимају и саобраћајни
буквар. Наравно, код нас не долазе деца само да се
задуже за књигу. Многи раде разне пројекте, спремају
се за скеч који треба да одглуме на часу; дођу да се
преслишају пред одговарање и још понешто науче. Деца
дођу да нам помогну и нешто науче о раду у библиотеци
– то су чланови наше секције; а многи учествују у квизу
који организујемо већ другу годину за редом. А неки
просто скокну да нас виде, попричају са нама, да нам се
похвале оценом или испричају најновији виц. Најмлађи
воле и цртежом да покажу колико воле библиотеку, па
већ имамо завидну ‘сталну поставку’ на зидовима поред
врата.
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Моја породична кућа
У тој старој сеоској кући одрасле су многе генерације,
жениле се, удавале, рађале и умирале. Из генерације у
генарацију у кући се развијао живот.
Цреп је стар,избледео од сунца и испуцао од кише. На
самом врху крова је стари криви оџак. Из њега као да
нешто извирује. Гнездо! Рода је слетела и направила
гнездо за своје птиће. Гвоздени олук на неколико места
је пробушен.
Фасада је стара, понегде испуцала, а понегде потпуно
отпала, те се понегде виде и цигле. Дрвенарија прозора
је некад била бела, стакла су мусава као да никада
нису прана. На кући стоји плочица на којој је урезана
1854. година. Испод ње су вероватно иницијали првих
власника куће, али не разазнајем слова.
Улазна врта су дрвена, украшена дуборезом.Са леве
стране од улаза је веома пространа кухиња, на средини
је сто са пет столица. Поред прозора су плински шпорет
и први фрижидер марке ,,обод-Цетиње“. Остава која је
уз саму кухињу пуна је празних тегли, шерпи и флаша.
Са десне стране од улаза налазе се соба и купатило.
Соба је веома осветљена. У соби нема паркета, већ је
под прекривен даскама које је изгризао жижак. Са
прозора се види борова шума.
Купатило је окречено у плаво, плочице су плаве, а на
стакленим полицама су четке и чешљеви за косу.
Ова кућ скрива многе породичне тајне. Са нама је
проживела многе лепе тренутке, али и свађе. Међутим,
до данас је остала нема.
Волим сваки њен прозор, циглу у њу уткану. Она је део
мене и тако ће заувек остати.
Марија Јанковић 7/5

Ти, имаш кључеве
свих одаја у мом срцу ,
И у њих долазиш у свако
доба дана и ноћи,
и као да сметаш
мојој самоћи,
нежно шапућеш моје име .
И тако већ дуже време ,
стално привиђам твоје сене
и уђе неки враг у мене
па све време мислим на тебе .
Ал` чини ми се као да си
кључ главне капије изгубила
и кључеве другог срца узела .
Па, тако у ово последње време,
стално привиђам твоје сене
и враг не излази из мене
па све више мислим на тебе.
						
Александар Трбојевић 8/5

		

СРБИЈА

Србија земља из снова,
ка победама новим креће,
Србија – испод овог мрачног
постаје земља дуге и среће.

Србија – земља јунака храбрих
који ову земљу на раменима изнеше,
присетите се времена давних
па реците, за кога се они борише.
За нас, и потомке наше.
Тако ћемо се борити, и ви и ја,
и сви ће морати да нас се плаше
јер једно ће увек бити :
,,Косово је Србија!”
Александар Трбојевић, 8/5
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ВИЛЕ И ВЕШТИЦЕ У УМЕТНИЧКОЈ
И НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Ове речи пишем ноћу, како и приличи теми. Погасио сам сва светла по
соби, осим лампе изнад стола. Гране са улица се чешу о моје ролетне
некако чудновато полако, ребро по ребро, правећи тако звук сличан
гребању. Затварам очи и видим их. Вештице!
Видим их другачије него пре, другачије него када су ми пред спавање
читали бајке. Боже, ноћи сам проводио будан у страху да ће жена
дугачког носа, са шпицастим шеширом, улетети кроз мој прозор на
метли и однети ме негде у најстрашнији мрак, у њену куцу. У кућу пуну
јецаја, бола и смрти. У кућу чији су подови давно упили сузе Ивице и
Марице, а у шкрипавом орману као трофеј се чува иструлели остатак
јабуке коју је загризла Снежана. Не, то нису више слике које се врзмају
по мојој глави када кажем вештица, као што ми се ни Звончица из
’’Петра Пана’’ не појављује у глави када помислим на виле. Оне су
чувари шума, река, лепе као најлепши цвет и окрутне као јануарски мраз. Оне су жене које су
некада трчале кроз шуме Пиринејског полуострва и тражиле Диониса да га растргну. Оне су
слободне и као такве оне су будиле страх и машту, тако су себи у књижевности и народним
причама задобиле незавидно место. Друштво их је демонизовало, оптужило да шурују са
ђаволом, палили су их на ломачи. За неке од њих се причало да једу децу и да изводе крвну
магију.
Временом се став мењао и данас другачије гледамо на ликове вила, а и на улогу вештица. Томе
су допринели писци XIX, XX и XXI века као што је Џоана Ролинг која је на изузетно узбудљив
начин, кроз авантуре Хари Потера успела да нам опише свет вештица, чаробњака, вила и
вилењака, тролова, вукодлака... У књижевним делима они данас личе на људе. Сва та бића
могу бити и добра и лоша и ружна и лепа и мила и окрутна. Нимало различита од нас.
Драго ми је када данас отворим књигу и уђем у тај свет. Знам да ће људима увек бити потребна
створења из маште, да ће се деца тим причама, баш као што смо и ми, учити разликама између
добра и зла.
И тако увиђам да ће бајке данашњице учити нове генерације да не понове грешке
прошлости.
Александар Милекић, \/III4
		
Рад је добио прву награду на литерарном конкурсу ,,Виле и вештице између добра и зла“ у
оквиру конкурса Одшкрини врата прошлости да сачуваш будућност

Пролеће у мојој улици
Дрвеће почиње да листа и прави нам хлад. Ветар доноси мирис расцветалих грана воћки из
комшијских дворишта. Како је стигло пролеће,деца су све веселија и несташнија. Неки чика је
почео да продаје сладолед. То деци прија!
Најлепше је деци, јер сунце касније залази, па се дуже напољу играју. Људи почињу да се
облаче лаганије.
Поново се чује цвркут птица. Волим пролеће јер је сунчано, лепо за игру и мирисно.
Ирина Милетић 1/2
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Вашар у долини Мингл

Моа лутка Лола

У долини Мингл на обали потока Макариглиф живе патуљци. Њихово племе
се зове Лигнахрт. Преци патуљака су се на овом месту настанили пре више
милиона година. Долина Мингл била је идеална за живот малих патуљака.
У близини је текао бистар поток поред којег су расле укусне обице које су
патуљцима биле основна храна. Њихово село је било сакривено у жбуњу
на ивици шуме, на сваком листићу налазила се по једн акућица. Мале
животиње и инсекти били су њихови пријатељи, а служили су им и као
превоз.
Једнога дана после напорног рада у шуми, главни патуљак који се
звао Клоч, одлучио је да се окупа. Чим је ушао у поток, осетио је неко
необичнопецкање, а онда га је нешто чврсто везало и стегло око струка.
Није могао да изађе из воде и јако се уплашио.почео је давиче:,, Упомоћ,
упомоћ, има ли неког да ми помогне?!“
Био је далеко од села и нико га није чуо. Одједном из грма искочи зец. Клоч
му рече да брзо отрчи до села и јави патуљцима да је он у невољи. Зец
отрча брзо и врати се носећи патуљке на леђима.
Патуљци су размишљали као да помогну Клочу. Најзад смислише да се
ухвте за руке и да створе ланац како би ослободили свога пријатеља. На
почетку ланца је био зец, а на крају патуљак који је своју дугу браду потопио
у поток. Клоч се ухватио за брадуи тешком муком успеио да изађе из воде.
Око струка му је био обмотан неки чудан предмет. Патуљцима је личио на
дугачког црва који на глави има два сјајна зуба и чека прилику да поједе
неког патуљка. Уствари, то је био пуњач з телефон који они до тада никада
нису видели. Ускоро су схватили да је то само жица и престали су да се
плаше. Желели су да сазнају како је та жица доспела у поток и кренули
су узводно да реше мистерију. Угледали су гомилу чудних непознатих
предмета који леже на сред потока и загађују воду. Било је ту пуњача за
тлефоне, сјајних дискова, оквира и стакала за телефоне, микрочипова,
батерија, разних жица, ситних металних и пластичних делова.
Патуљци су се зачудили видевши ове непознате предмете и питали су се
како су ту доспели. Претпоставили су да су их бацили људи који живе у
близини њихове долине. Поток Макариглиф постао је опасан за купање,
а због честица прљавштине из воде и ваздуха бобице су постале сиве и
горке па су њихове жене правиле неукусну и нездраву храну. Знали су да
морају да склоне овај отпад и да тако очисте поток да би поново могли у
њему да се безбрижно купају.
Клоч се досети рече: ,,Имам идеју!Од тих људима непоребних ствари могли
бисмо да направимо рингишпиле, клацкалице, љуљљшке и тобогане за
децу, а од осталих делова накит за своје жене.“
Ближио се вашар и патуљци из племена Лигнахрт су организовали све
мушкарце за прављење овог игралишта, а жене су припремале храну.
Мале животиње и инсекти су им помагали да оно што направе пренесу на
пољану испред села. Једна група патуљака правила је минђише, наруквице
и огрлице. За то време су се дечица играла у шуми. То је трајало неколико
дана. Клоч је отишао до места на коме је био отпад Није га више било и
посао се исплатио.
Нјазад стигао је вашар. Сви су се лепо обукли, а жене и девојчице су носиле
свој накит. Дошли суи гости, патуљци из околних села. Дивили су се новом
игралишту, сви зајдно су се играли, а највише деца. Највећа гужва била је
на тобогану направљеном од сјајнихи глатких дискова и око листова на
којима је била сервирана храна. Клоч и пријатељи су се провели као никад
пре ,аимали су и чисту воду из прочишћеног потока. Били су пресрећни.
Надају се да ће до краја живота живети овако спокојно.
Бојана Пејчић 3/5
Рад је добио 1.награду на литерарном конкурсу Рециклирај- креирај- сјај
звезда сачувај

Увек кад пођем у школу
остављам своју лутку Лолу
да друге лутке чува
и да им ручак скува.
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Док ја у школи учим
Лола са код куће мучи.
Лутке умива и храни
једне од других брани.
Када се вратим из школе
трчим право код Лоле.
Помажем јој да вечеру прави
лутке нахрани и у кревет
стави.
Тад ставим Лолу у крило
и тепам јој: ,,Луче,моје мило.
Ти си лутка моја најмлија,
а она заспи од свих срећнија“.
Марија Вулановић 4/3

Сунце
Кад сунце дође у наш крај
Тад је код нас прави рај.
Оно огреје путеве ниске,
Далека брда и шуме блиске.
Кад сунце види бистру росу
Оно пусти своју златну косу.
Нина Спремовић 3/1
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
КОЛЕВКА
ЉУБАВ
ОДРАСТАЊЕ
ДЕТИЊСТВО
СРЕЋА
ДУША

ПОЧЕТАК И КРАЈ
НЕЖНОСТ
СПОКОЈСТВО
БУДУЋНОСТ
ХРАБРОСТ
СИГУРНОСТ
КОЛЕВКА
Момчило Миловановић, 8/4

Мој резервни зуб
Пробудих се рано
Ма нешто ме мучи!
У устима видим
Зуб резервни штрчи!
Јао, јао, кукам
ал ме снашла беда
коме још то зуби расту у два
реда ?!
Мама главом врти:
‘’ Шта ћемо да радимо?
Код зубара идемо
Зуб резервни вадимо!’’
Лука Познановић II/5

Мала Јана
Мала Јана из Звездана
Обукла се као дама.
Ципелице и ташница
На врату лептир машница.
А на глави шешир носи
Поветарац у плавој коси.
Хаљиница на цветиће
Обојила и ноктиће.
Сад поносно градом шета
да је види пола света.
Андреа Ковачевић II/5
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КОЛЕВКА
Колевка... почетак мог живота. Сви су били узбуђени и
једва чекали да дођем на овај свет: родитељи да добију
своје прво дете, бака и дека унуче, тетка сестричину,
стриц братаницу. Само су мене чекали да би им живот био
испуњен вером, надом, љубављу.
Када сада погледам те исте особе у очи, и даље су ту она
иста узбуђеност, радост и поглед пун љубави као и оног
дана...
Била сам јако љубоморна и нисам се радовала рођењу
свог брата. Али сада је он мени исто оно што сам ја била
мојим родитељима: мој живот, моје све...
Ања Богавац, 8/1

Вратила сам се уморна из школе, бесно бацила
торбу на оближњу фотељу и легла на кревет. Тек је
почетак школске године, а већ ми се све помешало у
глави. Бројевна права са хидросфером, феудализам са
електромагнетним појавама, амебе са шашавим дечаком
који је желео да се попне на Месец.
И кроз отворен прозор је улазио свеж ваздух. Лагано ме
опијао.
Склопила сам очи, иако сасвим будна, осећала да лебдим.
Чинило ми се да ме невидљива птица на великим
сребрнкастосивим крилима носи далеко, далеко...
Нашла сам се у необичној стакленој пећини. Хиљаде
разнобојних кристала су висили свуда око мене. Скупила
сам их, лепила један за други и направила округле
наруквице. Најлепшу од њих сам ставила на руку. У
тренутку блистава светлост је прострујала мојим телом.
Мноштво чињеница, попут урагана је улазило у главу.
Отворила сам уста и схватила да могу да изговорим
реченице на свим светским језицима. Знала сам целу
историју од настанка света до данашњих дана, рачунала
компликоване задатке напамет и познавала све океане,
заливе и реке.
Пажљиво сам спаковала нанизане кристале у једну
велику торбу и поново уз помоћ невидљиве птице се
вратила у своју собу. Тихо, да не чују одрасли, позвала сам
другаре и поделила им чудотворне наруквице. Тако смо
преко ноћи основали тајно друштво мудре деце.
Дане смо проводили играјући се, а школа нам је постала
луда забава.
Поносни наставници су нас свуда хвалили, а чувено VI3
се смешкало и чувало своју тајну. Једино су се сви чудили
зашто никада не скидамо кристалне наруквице, па чак ни
онда када спавамо.
Дубравка Вилотић VI3
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
По приповести свог деде, др Ђорђа М.Остојића

Новица Церовић

Новица је син протопопа Милутина Церовића, првака дробњачког и
великог непријатеља Турака. Турци су били кивни на њега због организација
буна, устанака и немира Дробњака. На превару га паша домами у Пљевља и
посече.
Новица је остао иза оца од седам година. Родио се 27. октобра 1806. године,
после четири сестре. Био је угледан државник Црне Горе, прослављени
јунак, сенатор и војвода. Живео је деведесет година. Умро је 1895. године
и сахрањен уз велике почасти, народ је стигао из свих крајева Црне Горе
и Србије .Био је четрдесет година уз три црногорска господара (Његоша,
књаза Данила и краља Николу). Његош га је поштовао и поверавао му се
до посљедњег даха. Умро му је „на рукама“.
Новица је остао без оба родитеља веома млад, подизала га је баба Симана.
Хтела је да га школује, мада су тада у Дробњаку била писмена само три
човека. Новица се одликовао храброшћу и мудрошћу. Истицао се као такав
и док је био дечак. Призивали су га дробњачки прваци, а Ђоко Маровић, који је био кнез, са собом га је
водио на прикупљање дажбина за Tурке.
Кад су кнежеви пошли у Гацко код Смаил-аге, Ђоко је са собом повео Новицу Церовића, момка од
седамнаест година. Смаил-ага је питао чији је момак и када су му рекли да је син великог протопопа
Милутина, пратио га је погледом. Кад је Ага упитао што је дошао он, Шћепан-Хамха Томић је рекао да су
га они поставили за кнеза у Дробњаку. Смаил- ага га је саслушао и после извесног разговора потврдио
кнежевост Новици.
Тако је Новица са седамнаест година постао кнез.
Заједно са дробњачким ускоцима и Морачанима припремао је убиство Смаил-аге Ченгића у јесен 1840.
године. За своје заслуге добио је велики број одликовања: црногорских,руских,аустриjских и турских око 26.
Новица је на Мљетичку са Дробњацима, Ускоцима и Морачанима домамио и убио Смаил-агу Ченгића
у јесен 1840. године. Разагнали су му пратњу и погубили седамдесет једну главу, а оружје, опрему и два
коња Смаил-агина су дробњачки прваци однели и отпратили на Цетиње Његошу. Смаил-агу су Дробњаци
смакли по наговору Његоша. Његош је препоручио Новици да домами и погуби Смаил-агу, што је он
обећао. То је чинио да би осветио девет Петровића које је на Грахову у бици посекао Смаил-ага. Међу
њима је био и Његошев брат.
Са дробњачким првацима, Новица је правио план, а најближи сарадници су му
били Пујо Караџић, поп Головић, Милутин Башовић, Окица Јакић, Пејо Чупић, Петар
Кршикапа, Лука Жугић, Филип Жугић и Шћепан Томић. Кад су домамили Смаил-агу
на Мљетичак, ударе му ноћу, разбију пратњу, коње претходно ставе у гукагије, а
потом ноћу погоди пушка Смаил-агу, а ујутру га посјече Мирко Алексић, али мртва.
После погибије агине његови синови Дед-ага и Рустем-ага су чинили освету и
разорили Дробњак, али га нису умирили. Тело Смаил-аге било је сахрањено,
али га ноћу ископа попадија Томића, натовари на коња и потјера у Липник где
је сахрањен. Урадила је то јер је имала сина Теша у Мостарском затвору. После
чина који је приредила, сина су јој пустили.
Новица је својм мудрошћу, угледом и умешношћу задивио и своје људе и
Турке. Био је човек од угледа и поверења, најближи сарадник са црногорским
господарима. Напредовао је у послу и добивао титуле од кнеза, преко војводе, бана до
сенатора. Иза себе је оставио велики пород. Када је умро имао је 135 потомака.
Смаил-ага, о коме је већ било речи, родом је од Липника из Херцеговине. Био је ненадмашан
јунак и ага. Постављен је од султана за муселима гатачког. Кад је Дробњак продао паша Селмановић
Ризванбеховићу за 32 кесе дуката, Дробњаци се побунише и тражили су да буду под Смаил-агом,
него под Ресулбеговићем. Смаил-ага прекупи Дробњак и постаде њихов Муселим. Уважавао
је Дробњаке због њихових потеза и обезбедио мање дажбине него у другим племенима. Међутим,
по наговору владике Дробњаци га на превару убију и освете Петровиће. Приликом освете Смаил-аге
синови су побили 120 Дробњака, посекли им главе и закитили агин гроб у Липинку.
Лука Остојић 8/5
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Да имам
чаробну моћ
СВЕТИ САВА
Да ли је неко чуо,
Да у свету негде би,
Да се нешто тако зби?
Да се роди царски син
Који жели манастирски мир.
Он одбија престо, сјај,
Дражи му је манастирски рај.
Он напусти једне ноћи
Родитеље и свој двор,
И не знаде да л ће доћи
Да обиђе род свој.
Стигао је у Хиландар,
Беше позни час
Једва рече шта жели,
Јер дрхташе му глас.
Кад калуђер виде
Царско дете,
Отвори му, збуњен, врата
И доби новог калуђера-брата.
Сви знамо да је Сава
Лукаве и себичне корио,
За сироте и гладне
Се борио и молио.
Синан-паша спалио је
Светог Саве мошти.
Његов пепео свуд је око нас
И он је наш, у невољи спас.
И ми, ђаци, иако смо мали
Свој допринос смо дали:
То је наша школска слава
Просветитељ Свети Сава
Милица Влаховић 3/1
Песма је награђена на конкурсу
литрарних радова о Светом Сави

24

Да имам чаробну моћ,
летела бих целу ноћ.
Да имам крила,
летелеа бих све до Нила
и јахала крокодила.
Људима бих помагла сама
и не би ми била потребна мама.
Да имам чар,
направила бих дар-мар.
Да имам зелену моћ,
била бих жута ноћ.
Припитомила бих тигра
и шареног лептира.
Ја бих била
твоја добра вила.
Кад опет дође дан,
престао је мој сан.
Ана-Марија Ћеранић 3/2

НОРВЕШКИ ДРАГУЉ
Дошао је дуго очекивани распуст. Радовао
сам се јер је моја породица планирала пут
на Карибе. Са нама су путовали и наши
блиски рођаци.
У луци у Њујорку смо се укрцали на брод.
Био сам задивљен. Када сам га угледао срце
ми је убрзано куцало. Када сам ушао хтео
сам све да обиђем. Касније сам схватио да
је то немогуће јер је брод имао четрнаест
спратова. Неко је уживао у сунчању на
лежаљкама, а неко у шетњи по броду.
Брод је изгледао као један велики град у
коме се говорило пуно различитих језика.
Брод се звао ,, Норвешки драгуљ”. Путници
су били из свих крајева света. На броду
је било пуно забаве. Преко дана сам се
купао у базенима. Увече смо бирали један
од десет различитих ресторана. Јапански
ресторан је био најзанимљивији. Кувари су
испред нас припремали јела. Док су секли
храну правили су акробације. После смо
време проводили у нашим малим лепим
кабинама на десетом спрату. Седам дана је
прошло зачас.
Хтео сам још да останем али сам се ужелео
мог Београда. Овај распут ће ме понекад
успављивати. Ово је био најлепши зимски
распуст.
Мирко Копривица III3

Да имам
чаробну моћ
Да имам чаробну моћ
Не би никада била ноћ.
Било би пуно сунца и птица
И насмејаних дечјих лица.
Љубави би било на све стране
Од неба па до земље равне.
Да свако дете има маму и тату
А богме и кућу ко палату.
Баке би увек биле младе
А продавнице пуне чоколаде.
Да нема болесних, да нема
рата
Да свака сестра има брата.
Свако би свуда могао поћ
Само да имам чаробну моћ.
Јована Вуковић III/2

ЈЕЛЕНА - мај 2009.

СЛАВА НАШЕГ ГРАДА

Вазнесење господње-Спасовдан
Београд је постао престоница 1403. године захваљујући деспоту Стефану Лазаревићу. У част
обнове и напретка, град је за своју Крсну славу добио велики празник Вазнесење господње-Спасовдан,
а за заштитницу града Пресвету Богородицу Марију. Празновање славе града је прекидано више пута
због надирања непријатеља и ратова, али је одржано до данашњих дана.
Овај празник је одабран као симболика на уздизање града из пепела, на неуништиву наду и
веру у будућност житеља нашег града кроз бурну историју. Вазнесење Господње је велики празник
који хришћанима даје наду и будућност, јер на тај дан Исус Христос се вазнео-узнео на небо. После
свог Васкрсења у недељу, Христос се појавио пред својим ученицима- апостолима и наредних 40 дана
говорио својим ученицима о Царству Божијем, учећи их, учвршћујући им веру и објашњавајући им
значај свог страдања и смрти на Голготи ( брдо крај Јерусалима). Четрдесетог дана од Васкрсења, на
Маслинској гори изнад Јерусалима, Христос је последњи пут охрабрио апостоле и рекао им да не
напуштају Јерусалим док не приме посебан дар Духа Светог, и да тек тада крену на све стране света
учећи људе вери у једнога Бога и крштавајући их Духом Светим. Христос је тог 40. дана још рекао
окупљеним апостолима и хришћанима да ће се сада вазнети на небо и припремити место за све њих и
за ,,оне који не видеше, а повероваше“.
Вазнесење господње је увек у четвртак (као што је Васкрс увек у недељу). Значај овом великом
празнику дао је и Душанов законик издат на Спасовдан 1349. Допуњен такође на Спасовдан 1354.
На Спасовдан 1939. град Београд је одликован највишим одликовањем Карађорђевом звездом са
мачевима IV степена. Из Вазнесењске цркве у центру Београда поново је кренула Литија са патријархом
српским Павлом 1992.
Данка Шпехар, вероучитељ
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ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Ивана Слијепчевић I3
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Марија Митровски V4

Милица Матић VII1
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ГАЛЕРИЈА СЛИКА
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Јован Сибиновић V1

Симона Живковић I2

Љиљана Димић V4

Душан Седлић VII4

Никола Вученовић V4

Ена Крецловвић I2

Никола Вученовић V4

Сара Цесаревић V4
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ДОВИЂЕЊА ОСМАЦИ
VIII-1

VIII-5

VIII-2

Довиђења,
осмаци

VIII-3

Од јуче смо озбиљни.
И одједном-чудно:
Као да смо згрчени.
Као да смо стали.
Све око нас изгледа
Глупаво и будно.
Први пут смо велики.
Први пут смо мали.
Невешти смо. Збуњени
У рођеној улици.
Од јуче смо озбиљни.
То нас је и слудило.

VIII-4

Уместо да летимо,
На земљу смо пали.
Одједном се око нас
све страшно пробудило.
Први пут смо велики.
Први пут смо мали.

28
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ЗАБАВНА СТРАНА
Бисери са часова
Наставница матиша: ,,Н, као Џони!“

Оштро око

Наставница хемије: ,,Каква је ово смеса? (хомогена или хетерогена)
Тамара: ,,Љубичаста.“
Немања: ,,Кад ће да звони?“
Наставница хемије: ,,Само вас то занима!“
Немања: ,,Нее! Занима нас и Леукит!“
Тамара :,,Ту је и стона лампа која стоји на столу...“
Наставница веронауке: ,Шта смо били пре него што смо постали
хришћани?“
Софија: ,,Па,мајмуни,наставнице! “
Наставница историје: ,,Који су то Турци били?“
Ирена: ,,Па,наши Турци!“
Љубиша: ,,Која птица?Да није лосос?“
Наставница историје: ,,Децо, то није било тако давно, само пре 200
година.“
Ива: ,,Наставнице, је л могу да затворим прозор, иде ми у главу?“
Наставница музичког: ,,Који су инструменти са диркама?“
Љубиша: ,,Диралачки инструменти!“
Наставница српског: ,,Где је био заточен Марко Краљевић?“
Никола:,, На тавану“.
Наставница српског:,,Какво су насиље чинили Турци на Косову?“
Ђорђе: Плаћали су чланарину.

Препоручујемо књиге
(за читање)
1. Мелем за тинејџерску душу, ЏекКенфилд
101 прича о животу, љубави, учењу.
2. Бонтон, Јасминка Петровић
Како да живите пристојно и да другима не идете на живце
3. Деца капетана Гранта, Жил Верн
Роман о авантурама и трагањима по морима и
земљама јужне полулопте
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Овако je изгледали вашa
наставницa када je билa
мали и младa (зар је то
могуће?).
Јесте ли je препознали?
Она је једна од омиљених
наставница (има и таквих!).
Папир са одговорима и
својим именом, презименом
и разредом, донесите у
школску библиотеку. Сви
тачни одговори учествују
у извлачењу награда
10.6.2009.
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