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ШКОЛЕ

ВИШЕ СМЕХА
У мају прошле године добили смо нову директорку, Живку Радивојевић. То је био повод за
нaш интервју о њеним првим утисцима, школи, плановима...
Шта је био ваш први утисак о школи и да ли се сада тај утисак променио или је остао
исти?
Била сам задивљена дисциплином ученика и наставника. Све је функционисало беспрекорно.
Не, мој утисак се није променио.
Током летњег распуста и почетком године цела школа је реновирана. Да ли планирате
још неке промене? Какве?
Планирамо онолико колико је у нашој могућности - пре свега , надограђивање сале.

Свака школа у Београду се издваја по нечему. Шта ви сматрате највећом вредношћу
наше школе ?
Рад и успех. Наша школа даје јако основно образовање које омогућава ученицима да се
прилагоде тешком градиву средње школе.
Ученици ове школе веома су активни не само на такмичењима, већ учествују и у
хуманитарним приредбама и добротворним акцијама. Шта ви мислите о томе?
Ја сам тиме презадовољна. Поготово ученицима седмих разреда који су сами осмислили
хуманитарну приредбу.
Шта бисте препоручили наставницима, а шта ђацима?
Препоручила бих свима да се више смејемо.
Андреа Опачић 7/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
П Р О С Л АВ И Л И С М О 5 0 Г О Д И Н А Ш К О Л Е
Од мале школе на Звездари, ОШ „Јелена
Ћетковић“ је за 50 година израсла у велику и
познату школу. Генерације ученика у њој су
поред знања стицали и прве другове и прве
симпатије.
У срцу ће сигурно заувек понети сећања на
своје учитељице и наставнике , прве петице и
прве сузе, последњу екскурзију у осмом
разреду.

Сала Звездра театра била је мала да прими све
бивше и садашње наставнике, директоре и ученике
који су желели да присуствују јубилеју школе.
Прослава је почела химном и филмом о школи, а
затим је свечани говор одржала в. д. директора,
Светлана Гмитровић:
„ Драги ученици, родитељи, колеге и уважени гости,
желим добродошлицу свима који сте живели и
радили у овој школи, онима који својом љубављу и
ентузијазмом данас доприносе даљем развоју
школе и онима који ће се тек придружити. Ова
година је јубиларна. ОШ„Јелена Ћетковић“
прославља 50 година постојања, а 46 генерација
ученика завршило је ову школу.... Много је људи
стварало и градило лик школе, остварено је много
радости и успеха... У овој години јубилеја можемо
се поносити дуговечном, модерном и напредном
школом, новим успешним генерацијама и нашем
доприносу њиховом одрастању, образовању и
припреми за живот “.
Свечаност је настављена приредбом у којој су
учествовали ученици млађих и старијих
разреда, школски хор и оркестар. Након
приредбе уручене су плакете радницима школе
за 10, 20, и 30 година рада и захвалнице
пријатељима школе.
Педесет година постојања школе све нас
обавезује да сачувамо углед који је школа
годинама стицала.
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Фестивал науке
Овогодишњи Фестивал науке одржавао се три дана у РК ‚‚Клуз“ и
на још три локације: СКЦ, Театру „Бојан Ступица“, Галерији НБС.
Школа је омогућила заинтересованим ученицима да у пратњи
разредних старешина присуствују овом фестивалу. На улазу нас је
дочекала неочекивано велика гужва. Били смо принуђени да
чекамо по магловитом и изузетно хладном времену. Стрпљење
нам је било на измаку када је дошао ред на нас.
Експонати су били изложени на трећем спрату.
Најзанимљивији штанд је био штанд са војним роботом чији је
посао да деактивира мине. Спелеолошко-алпинистички клуб из
Београда учинио је да останемо у Београду , али ипак завиримо у
мрачну и узбудљиву чељуст пећине. Штанд ‚‚Ослободи енергију''
Рударског факултета Универзитета у Београду, упутио нас је у
способност сензора који могу да раздвоје битне од мање битних
потреса. Задивљујуће приче о необичним атмосферским појавама
оставиле су снажан утисак на све посматраче. Екипа са Факултета
безбедности, у сарадњи са физико-хемичарима, демонстрирала је
своје детективске, форензичке и балистичке вештине. Слагањем
слагалице прошлости, дочаран је један обичан дан од пре осам
миленијума. Приказ су омогућили лаборанти Лабораторије за
биоархеологију Филозофског факултета у Београду.
Након виђеног, наметнула ми се мисао да сва стечена
знања траба знати и применити!
Димитрије Милић 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Тате редари
Иако је било кишовито време, ђацима ОШ ,,Јелена Ћетковић“ то није сметало да
прославе још један рођендан школе. Цео тај дан је био прилично узбудљив. Прво је
постављена велика бина која је била широка као цела фискултурна сала. Између
часова, на малим одморима, сви су гледали кроз прозоре. Будно су пратили како се
постављају завршни детаљи на бини.
Концерт је отпочео песмом двојице певача који су нам отпевали и одсвирали
класични рок. После њих наступио је реге бенд ,,Машта башта“ који је све дигао на
ноге. Водитељка програма била је наставница физичког васпитања Бојана
Тодоровић. Она и њен бенд су отпевали неколико песама:,, Принцеза“, ,,Такви као
ти“ и многе друге који су ђаци пропратили огромним аплаузом. Један од бендова
који су наступали био је и бенд који је чинило петоро осмака ове школе. То су:
Ана, Аника, Мариза, Наташа и Раде. Аника је отпевала ,,Rolling in the deep“, a
Наташа ,,Price Tag“ и све то уз пратњу гитариста Ане и Радета и бубњара Маризу.
Последњи, али и подједнако важан као и сви остали гости, наступио је бенд
„Ван Гог“. При изласку на сцену Ђуле нам је пожелео добродошлицу и честитао
рођендан нашој школи. Између пауза, наставница Бојана је прочитала завидне
резултате наших ученика на општинским, градским и републичким такмичењима.

За нашу безбедност су пазили ТАТЕ РЕДАРИ,
ватрогасци и полицајци. Када се концерт завршио,
свима нам је било жао, али знамо да нас следеће
године чека нова журка.
Андреја Медвед VII/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Труд се исплатио
Следећа такмичарка је Ања Лабовић, која ће нам
рецитовати песму ,,Ђачки корзо“, Мирослава
Антића.
Изашла сам на сцену.Сетила сам се свега
што су ми рекли наставница Славица и наставник
Чеда: - Не рецитуј пребрзо. Мораш песму да
осетиш...
Дланови су ми се знојили а образи
црвенели. Стала сам на средину сцене, исправила
се, ставила руке иза леђа и почела да рецитујем.
Крајичком ока посматрала сам жири. Били су
намрштени. Помислила сам:-Готово је, не свиђа им
се како рецитујем. Негде код стихова,,...чарапе
жуте,чарапе плаве“ осетила сам како напетост
попушта , а оно црвенило са образа ми се лагано
повлачило. Рецитовала сам смирено као пред
наствницом Славицом или у библиотеци с
наставником Чедом. Стигла сам до последње
строфе. Уследио је велики аплауз и осетила сам
олакшање. Жири је отишао да гласа.Више ми није
било важно да победим.
Пошто је у сали била велика бука, нисам ни
чула проглашење победника, само сам видела како
се сви окрећу према мени, велики осмех моје
наставнице, а један од чланова жирија је рекао:Ања, дођи да ти честитамо, победила си!
Била сам веома изненађена! Нисам могла
да верујем. Освојила сам прво место, победила
сам! Све оно вежбање најзад се исплатило!
Ања Лабовић 7/5

Радионица ципела
Учионица 3/4 на један дан претворена је у прави
мали салон обуће која је на продају. Помоћу правих
обућарских калупа и лепка за тапете склопљене су
папирне ципелице украшене рукама деце која су у
стварање тих малих уметничких дела унела пуно
љубави и маште.
Да би сви заједно могли да оду на
рекреативну наставу, смислили су овај креативан
начин да прикупе новац. Купци су били
великодушни родитељи који су се радо одазвали тој
дечијој акцији.
У свему им је помагала њихова учитељица
стварајући заједно са њима. Ученици су добро
обавили свој мали ,,посао“ и успели да сакупе
довољно новца.
Можда ће неко од малих обућара пожелети
да се у будућности бави овим послом, видевши како
он може д буде креативан, али најважније је да су
они научили да другоме треба помоћи у невољи и
гајити другарство.
Марија Чича 7/4

Журка
Многима се допала журка за Нову годину и зато су чланови Вршњачког тима одлучили да организују нову
журку у холу, како би се сви заједно забавили. На Вршњачком тиму осмислили смо плакат, договорили смо се о
датуму и времену одржавања журке, дежурству.
Наравно, ученицима треба угодити, тако да је двоје петака прикупљало музичке жеље ученика.
Одлучили смо да ди-џејеви буду Радмила и Воја из VII/4. Једва смо дочекали тај дан. После шестог часа одјурили
смо кући да се пресвучемо, нашминкамо, направимо фризуре... Били смо веома узбуђени због ове дуго очекиване
журке. Музика је трештала. Чули су се звуци Мichtel Telo, Adele, Maroon...
Хол је био пун ученика. Наставници су, као и увек, будно дежурали. Журка је почела у 19.30. Ђускали
смо, певали, тражили своје симпатије, пили сокове које смо купили код чика Раке…
Журка се завршила нешто раније.Мислимо да смо били добри и да смо се пристојно понашали. Можда је
требало мало боље да се организујемо. Желели бисмо да таквих журки буде више и да се сви заједно дружимо.
Ана, Анђела и Анастасија 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ/ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
За Сергеја
Знам да се у животу дешавају многе ружне ствари, али се увек упитам зашто се оне дешавају деци?
Зар не би требало да своје прве несигурне кораке правимо здрави и са осмехом на лицу? Зар не би
требало да радост детињства и одрастања могу помутити само школске и понека љубавна брига?
Нажалост, како одрастам схватам да је стварност другачија.
Тек када смо болесни схавтимо колико је важно бити здрав. Кад си здрав, радујеш се свему,
и лепом дану и киши што добује. Кад си здрав, живот је леп, смејеш се причаш, срећан си. Кад си
здрав, срећни су и сви твоји пријатељи, другови и породица. У здравом телу, здрав је и дух.
Али, кад си здрав да ли мислиш о свом здрављу и о здрављу других? Здравље треба чувати,
али и бринути се о невољама и патњама других. Док год имамо жељу да помогнемо другима,
постоји нада за оне који су беспомоћни и болесни да неће бити заборављени.
Док постоје људи који мисле на друге, док постоје они који несебично дају себе другима, ,
биће наде и за мале људе који треба да расту, да постану велики.
Јован Вукосављевић 7/1

Седмаци великог срца
Вест о болести малог Сергеја дирнула је
ученике седмог разреда наше школе.
Ученик
7/1,
Јован
Вукосављевић,
осмислио је хуманитарну приредбу за
осмомесечног
Сергеја
Милићевића.
Хуманитарна приредба одржала се у
Пан театру. Дошли су сви који су имали
велико срце да помогну Сергеју.
Седмаци су свирали, певали, глумили,
плесали, рецитовали и насмејали нас.
Понеки ученици су имали трему, а неки
су уживали и једва чекали да наступе.
Сви су били сјајни. Родитељи ученика
седмог разреда били су поносни на своју
децу. У публици су се налазили
наставници и ученици млађих разреда.
Прикупило се доста новца за операцију.
Сада нам само остаје да се надамо да ће
операција успети.
Анђела, Александра и Ангелина 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ/ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
ДРУГАРСТВО У 3/5

Другарство

Милица Џолић, ученица 3/5 је пре неколико месеци, због великог пожара,
остала без породичне куће.
-Пожар је избио 17. новембра прошле године, нешто после поноћи. Сви,
осим мог деде, смо спавали. То што је деда био будан је срећа у несрећи.
Да нас он није пробудио можда би неко од породице страдао. Деда је чуо
пуцкетање и пробудио мог тату. Истрчали смо из куће. Мама је у наручју
држала мог брата Николу, који тада није имао ни годину дана. Минут
после маминог изласка из куће, срушио се плафон.
Све је било страшно. Журили смо да што пре изађемо из куће. Мој брат је
плакао. Ја сам истрчала у пиџами. Видела сам да кућа гори и да све наше
нестаје у пламену. Осећала сам мучнину, нисам веровала у оно што
видим.
Комшиница нас је примила да станујемо код ње. Гледала сам
сваког дана у моју изгорелу кућу. Нисам ишла у школу две седмице. Ноћу
нисам могла да спавам. Чинило ми се да чујем пуцкетање. Често сам
плакала и мислила да нећемо више никада имати своју кућу. Сви смо били
тужни. Желели смо да на месту изгореле сазидамо нову кућу. Тражили смо
помоћ.
Мама је звала телевизију Студио Б и РТС. Они су снимили изгорелу кућу.
Многи су нам после тога помогли. Има добрих људи. Помогла нам је
Општна Звездара, Скупштина Београда и наравно ученици моје школе који
су сакупили новац.
Данас станујем у кући која се налази на истом месту где је била и
изгорела кућа, у Одејској улици број 26, на Звездари.
Кућа се разликује од оне у којој сам раније живела. Од новембра месеца
до фебруара становали смо код комшинице. Гледала сам сваког дана како
се гради моја нова кућа. Морам признати да је лепша од оне изгореле.
Моји другари су били веома пажљиви према мени. Две седмице
нисам ишла у школу. Било ми је тешко да кренем. Осећала сам неку
бојазан. Међутим, моја наставница Александра Тоскић и моје 3/5 су били
веома пажљиви, па је бојазан брзо нестала.
Анастасија Таушановић 5/4

Другарство је лепо као цвет
другарство је украс за цео
свет.
Другарство је љубав веома
снажна,
другарство је реч веома
важна.
Другарство се негује и чува,
и кад сунце греје и кад ветар
дува.
Другарство не познаје свађе
и лажи,
другарство
само
истину
тражи.
Лука Раденковић 2/5

Главу горе,ниси сам
Граби даље, живи сан!
Главу горе, ми смо ту
Бриши сузе,не мисли о
злу.
Главу горе, буди јак
Нађи храброст, дај нам
знак.
Главу
горе,светлост
нађи
И промени крај.
Главу
горе
вечност
Снаге себи дај!

живи

Андријана Пуача 7/1
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'огледног' пријатеља да на њему покажемо како не
треба да се понашамо према њему. Не брините,
нисмо га стварно: вукли за уши, бацали га било где
ЕКОЛОГИЈА
на под, остављали ма где и заборављали
на њега,
лепили му жваку у косу... Схватили смо да се
пријатељ чува, био он друг из клупе или књига. И
још смо закључили да није битно да ли је књига
ЗАШТИТИМО
ЈЕЛКЕ
наша или позајмљена од друга или из
библиотеке. У
сваку је уложен новац и љубав, брига оних који су
Када пружиш
да откинеш
грану
, па сету
тргнеш,
желели
да насруку
нечем
науче, па
купили
књигукад
за кренеш да продрмаш младо тек засађено стабло па
се предомислиш, када помислиш да бациш кесу са смећем кроз прозор, па се постидиш – значи да све време над
твојимнас.
поступцима бди твоја еколошки културна савест и опомиње те да све то не треба да радиш, да си ти еколошки
Приособа.
крају часа смо се мало дружили са
мислећа млада
Свако дете које пријатељем.
упозна екологију
никада од
више
неће по
газити траву ни ломити гране ни уништавати птице…
'новостеченим'
Једним
њих,
Екологија
ти помаже
да одбраниш
природу.
Екологија
је, преусвега, начин живота. Ову науку учимо на часовима
имену:
Чаробна
кућица на
дрвету:
Делфини
Чувари природе. Сазнања из екологије су нас оплеменила и надахнула да покажемо природи да је волимо. То смо
праскозорје.
показивали кроз разне еколошке акције.

ШКОЛСКИ ЖИВОТ/

Једна од тих акција је Заштитимо јелке.

Библиотекарка Ивана Ристић

Панчићеву оморику засадили смо у школском дворишту. Схватили смо да новогодишње дрво не мора бити
само у учионици.
МОЈЕ ПРВО ДРВО- како да га садиш:
1. Нађи широк, отворен простор, не близу кућа и асфалта, јер корење је 2 до 5 пута дуже од најдуже гране на дрвету.
2. Ископај рупу, која је 3 до 5 пута шира од саксије, а мало плића од висине саксије.
3. Када га посадиш, провери да ли стоји право.
4. Напуни рупу земљом до пола,па залиј водом, па напуни земљом до краја.
Наше новогодишње дрво било је окићено украсима који су уједно били и хранилице за птице. На тај начин помогли
смо и птицама станарицама, које у току хладне зиме немају дивољно хране.
Уживали смо у овим активностима.
Ми смо ученици другог пет одељења и волимо природу!
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
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ИНТЕРВЈУ/Цветанка Борисов, наставница математике

МАТЕМАТИКА НИЈЕ БАУК
Ако вам је математика баук, будите сигурни да
ће вам са наставницом Цветанком Борисов
она постати лака и занимљива. Наставница
Цветанка у нашој школи ради већ 23 године и
једна је од најомиљенијих наставница.

Највећи успех мојих ђака на такмичењима
јесте савезно такмичење. Такмичења су већи
успех самих ђака. Сматрам да је већи успех
тај што је много ученика поред мене
заволело математику.

Колико
математике?

Школовање се у Ваше време разликовало
од данашњег. Да ли сте у нашим годинама
ишли на такмичења?

година

сте

наставница

Скоро 30 година, још од треће године
студија и првих приватних часова.

Свакако, ишла сам на такмичења из
математике и физичког. Бавила сам се
рукометом и атлетиком.

Да ли то понекад уме и да буде напорно?

Свако од нас воли или не воли неки
предмет. Које предмете у школи нисте
волели?

Волим када предајем, када ученици питају,
сарађују, али умеју да буду јако нереални када
је оцена у питању тако да оцењивање може
да буде веома напорно. Међутим, не бих
издржала оволико година у овом послу да
не уживам у времену проведеним са вама.

Све сам могла да научим, али енглески ми је
понекад представљао проблем.Наравно, са
проблемима се треба борити и ја сам се
изборила.

Свака генерација се разликује пo нечему.
По чему их памтите?

уди се некада покају што се тиче избора
занимања. Да можете да се вратите на
факултет, шта бисте изабрали? Исти посао
или неки други?

Свака генерација је на свој начин на мене
оставила утисак, али наравно да ми је
најдража прва
генерација којој сам била
разрадна јер сам уз њих највише сазрела као
педагог. И данас одржавам контакте са неки
бившим ђацима.

Сада бих исто, али када сам завршила Шесту
београдску гимназију, хтела сам да студирам
биологију. Чак ми је и матурски био из
биологије! Испунила сам жељу своје мајке и
уписала математику на ПМФ-у.
Ана Кнежевић 5/4

Велики број Ваших ђака иде на такмичења.
Који је највећи успех Ваших ђака?
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БИБЛИОТЕКА
Може ли књига да буде најбољи пријатељ?
Причала сам са ученицима другог разреда о томе ко су нам пријатељи и шта са њима можемо да
радимо. Закључили смо да је то неко с ким је, између осталог, лепо провести време, неко с ким
се доживљавају пустоловине и коме можемо да поверимо скоро сваку своју тајну.
Затим смо се запитали да ли књига може да буде пријатељ. Већина нас је мислила да
може. Ретки су сматрали да књига не може да буде пријатељ јер није жива. Пошто смо ми остали
мислили да то није довољно уверљив разлог, покушали смо да докажемо да и књига може да
буде као жива.
На пример, да и са њом може пријатно да се проведе време, да се доживи пустоловина. И
успели смо то да докажемо. Закључили смо да је лепо дружити се са књигом јер свака прича
неку своју занимљиву причу, јер је поучна, забавна и јер са њом можемо да се смејемо и плачемо
као са 'правим', живим пријатељем.
Разговарали смо и о томе како се поступа са пријатељем. У ту сврху изабрали смо једног
'огледног' пријатеља да на њему покажемо како не треба да се понашамо према њему. Не
брините, нисмо га стварно: вукли за уши, бацали га било где на под, остављали ма где и
заборављали на њега, лепили му жваку у косу... Схватили смо да се пријатељ чува, био он друг
из клупе или књига. И још смо закључили да није битно да ли је књига наша или позајмљена од
друга или из библиотеке. У сваку је уложен новац и љубав, брига оних који су желели да нас
нечем науче, па купили ту књигу за нас.
При крају часа смо се мало дружили са 'новостеченим' пријатељем. Једним од њих, по
имену: Чаробна кућица на дрвету: Делфини у праскозорје.
Библиотекарка Ивана Ристић

Препоручујемо за читање – Клементина, аутор Сара Пенипакер
Главна јунакиња овог романа има осам година. По речима комшинице, мајке
Клементинине најбоље другарице Маргарете, она је оно 'теже' дете. За разлику од свог
млађег брата, који је 'лакше', то јест са којим је лакше изаћи на крај...
Клементина често има фе-но-ме-нал-но-о-дли-чне идеје. Често упада у неприлике, али
то је зато што жели да помогне: другарици, родитељима, чак и директорки своје школе.
И није њена кривица што њене идеје не доносе увек најбоље резултате. Кад је
Маргарета случајно одсекла прамен своје косе, па затим и сав остатак, Клементинина
идеја да јој офарба главу фломастером можда није била добра по свачијем мишљењу,
али по њиховом јесте.
Клементина током ове приче посматра свет око себе и доноси разне закључке: о
важности спољног изгледа, о томе да родитељи понекад могу да буду најбољи другари,
о најбољим начинима да се помириш с другарицом. Она схвата да су понекад
једноставна решења проблема, најбоља решења. И да добре намере понекад бивају
награђене...
За тинејџере: Буба, Градимир Стојковић (и за девојчице и за дечаке), Матилда, Роалда
Дала (више за девојчице), Месец у бакарној трави, Верослава Ранчића (више за
девојчице), едиција Интернет детективи (Пуним једрима, Бег с мреже и Бандити у
мрежи) Мајкла Колмана (више за дечаке), а мој син (8.разред) се одушевио књигом
Уроша Петровића, Авен и зајопаз у Земљи Ваука.
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ПУТОВАЊА/ЕКСКУРЗИЈА ОСМИХ РАЗРЕДА
Ах, само да је трајало дуже!
Пoлaкo сe ближи крaj нaшeм oсмoгoдишњeм дружeњу кoje ћeмo пaмтити пo лeпим ствaримa кao штo су
излети у млaђим рaзрeдимa и екскурзијама у стaриjим. Maдa, нajвишe ћe нaм oстaти у сeћaњу двoднeвнa
eкскурзиja у oсмoм рaзрeду.
Сa узбуђeњeм смo брojaли дaнe дo пoлaскa и били смo jaкo нeстрпљиви.У шкoли смo били непажљиви jeр
смo нeпрeстaнo мислили и мaштaли o eкскурзиjи.Свe смo исплaнирaли (кo ћe с ким бити у сoби, кo ћe
сeдeти с ким у aутoбусу) и пo причaмa стaриjих рaзрeдa знaли смo дa ћe бити нeзaбoрaвнo. Taкo je и билo
- лудo и нeзaбoрaвнo.
. Сви смo били срeћни и пуни eнeргиje штo нaпoкoн идeмo нa дугo плaнирaну eкскурзиjу. Убрзo смo сe
смeстили.Осмo три je билo сaмo у aутoбусу, aли тo њимa ниje смeтaлo, дoк су oстaлa oдeљeњa дoбилa
прилику дa буду зajeднo у aутoбусу нa спрaт. Aутoбуси су крeнули и зajeднo сa њимa започело je нaшe
путoвaњe и нaши дoживљajи.У aутoбусу нaм je билo вeoмa зaбaвнo, иaкo смo били пoмaлo пoспaни, тo
нaс ниje спрeчилo дa сe дoбрo зaбaвљaмo. Слушaли смo музику,причaли смo и углaвнoм врeмe нaм je
брзo прoшлo када смo стигли нa нaшe првo oдрeдиштe - Срeбрнo jeзeрo.
Лeпoтa и сjaj oвoг вeштaчкoг jeзeрa нaс je oчaрaла. Призoр je биo диван.Прoвeли смo слoбoднo врeмe
шeтajући пoрeд jeзeрa - нaрaвнo дeвojчицe су сe сликaлe (ипaк нe би билe дeвojчицe дa сe нe сликajу), дoк
су дeчaци били типични дeчaци и oдмaх oтишли нa aутoмoбилчићe.
. Крoз прoзoр смo мoгли примeтити Дунaв кojи кao дa сe крeтaо упoрeдo сa нaмa. Био je вeлики и
вeличaнствeн. Рaзрeднa нaм je рeклa дa ћeмo ускoрo имaти прилику дa видимo дeo гдe рeкa изглeдa кao
jaдрaнски зaлив.
Нaшe слeдeћe oдрeдиште - Лeпeнски вир. Нaшли смo сe у jeднoj вeликoj и свeтлoj сaли гдe смo пoглeдaли
крaтaк филм o aрхeoлoшкoм нaлaзишту тj. Лeпeнскoм виру. Поред археолоших ископина видeли смо
кaкo je изглeдaлo сeлo нeкaдaшњих плeмeнa. Билo je очаравајуће.
Дaн je пoлaкo прoлaзиo и ми смo сe нaпoкoн зaпутили кa хoтeлу. Били смo пуни утисaкa и пoмaлo
нeстрпљиви дa дoђeмo и смeстимo се. Кaдa смo дошли, мoрaли смo дa сaчeкaмo рaзрeднe стaрeшинe дa
нaс увeду и рaспoрeдe. Нaмa je изглeдaлo кao дa сe чeкaњe oдужилo. Убрзo смo сe рaспoрeдили пo сoбaмa
иaкo je билo мaлoг нeспoрaзумa (jeр смo сви мислили дa су сoбe двoкрeвeтнe, a били су трoкрeвeтнe тaкo
дa смo мoрaли дa сe дeлимo). Сишли смo нa вeчeру и убрзo пoслe вeчeрe знa сe штa je слeдилo дискoтeкa! У нaшим сoбaмa смo сe сви спрeмaли, дeвojчицe пoгoтoвo. Oнe су сe шминкaлe, прaвилe
фризурe и трчaлe из jeднe сoбe у другу дa видe кaкo oстaли изглeдajу. Бaш су сe пoтрудилe jeр су свe билe
прeлeпe. Дискoтeкa је могла дa пoчнe!
Врeмe je тaкo брзo прoлaзилo да нисмo мoгли дa вeруjeмo дa сe пoлaкo ближи крaj. Сви смo били румeни
у лицу, aли упркoс тoмe ми смo плeсaли и дивнo сe прoвoдили. Кaзaљкe нa чaсoвнику су сe вeoмa брзo
oкрeтaлe и вeћ je билo jeдaнaeст сaти.
Пoслe тoгa смo били зajeднo у сoбaмa.Нeки су слушали музику, нeки причaли, игрaли фoтe и joш мнoгo
тoгa.Mнoги су пoкушaвaли дa зaспe, aли им тo ниje ишлo зa рукoм, jeр увeк je биo нeкo дa их
oмeтa.Зaспaли смo нeгдe oкo пeт сaти ,a мoрaли дa устaнeмo у пoлa oсaм. Нисмo били нaспaвaни и имaли
смo пoдoчњaкe .
Дoручкoвaли смo и крeнули кa Ђeрдaпу.У путу смo уживaли глeдajући крoз прoзoр прeдивнe крaшкe
oбликe. Причa o хидрoцeнтрaли je билa занимљива ,мaдa je пoлoвинa учeникa скоро ,,зaспaлa”. Jeдвa смo
чeкaли дa сe врaтимo у aутoбус дa сe мaкaр joш мaлo oдмoримo (кoликo je тo билo мoгућe) .Врaтили смo
сe у хoтeл нa ручaк,а затим нaстaвили пут кa Рajкoвoj пeћини.
Унутaр пeћинe je билo jaкo хлaднo, aли билo je oчaрaвajућe. Moгли смo зaпaзити брojнe стaлaктитe и
стaлaгмитe.Примeтили смо чак и слeпoг мишa.Ствaрнo је нeвeрoвaтнo штa свe прирoдa можe дa
ствoри!Следеће одредиште био нам је Виминацијум.
Пут нaм je брзo прoшao jeр смo слушaли музику пo нaшeм избoру. Нисмo били свeсни дa смo стигли у
Виминaциjум. Били смo изнeнaђeни призoрoм aрeхeoлoшкoг нaлaзиштa у пoдзeмнoм свeту. Пoдeлили
смo сe у групе.Пoлaкo смo сe спуштaли мрaчним хoдницимa сa ниским плaфoнимa. Нa зидoвимa смо
видели фрeскe сaчувaнe из дoбa Римљaнa. Слушaли смo причу вoдичa кoja ниje билa нимало
дoсaднa.После обиласка Виминацијума укрцaли смo сe у aутoбусe .Нисмo дoзвoлили дa нaм пут будe
дoсaдaн! Ах,сaмo дa je дужe трajaлo!
Теута Никол Нинковић 8/3
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ПУТОВАЊА/ЕКСКУРЗИЈА
Било нам је лепо
У суботу 12. маја 2012. пошли смо на излет. Крајња дестинација била нам је
Виминацијум.
Прво смо обишли Љубичево. То је најпознатија ергела коња у Европи. Тамо
смо се возили фијакером. Мазили смо коње, што је био диван осећај.
После Љубичева отпутовали смо на Сребрно језеро. Тамо смо ручали. После
ручка смо се играли поред језера.
На повратку за Београд обишли смо Виминацијум. То је римски град и
утврђење из I века. Сазнали смо какав је некада био живот Римљана. Видели смо и
римско купатило.
Пут до једне гробнице је био прилично непријатан. Близу нас су се налазили
костури. Пролазили смо кроз мрачан тунел, држећи се за руке. Улазили смо у
гробнице украшене мозаиком. За време обиласка била сам мало уплашена.
Аутобусом смо се вратили до прве дестинације Виминацијума. Тамо сам купила два
сувенира, коцку и тацну. Куповином сувенира завршио се наш обилазак.
Око 20 часова допутовали смо у Београд. Наша разредна нам је рекла да смо
се лепо понашали. Када сам изашла из аутобуса, осетила сам радост што смо се
срећно вратили, али и тугу што се овај диван дан завршио.
Анастасија Таушановић V/4

16

ПУТОВАЊА/РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА

На планини Јавор
У априлу смо били на рекреативној настави на планини Јавор. Прве ноћи нико није
могао да спава од узбуђења.
Сваког дана смо ишли у дуге шетње, па једном замало да стигнемо у Ивањицу.
Скоро сваког дана је падала киша, али она нас није спречила да боравимо у природи.
Свако вече смо ишли у дискотеку. Увек је био другачији програм. Када смо имали
такмичење за најоригиналнију фризуру, дечаци су заборавили гел за косу па је нашем
другу пало на памет да искористи пасту за зубе уместо гела.
Једне вечери наша другарица Наталија је играла игрице. Када је наставница ушла у
собу, она је искључила игрицу, сви смо легли и правили се да спавамо. После је
наставница изашла, а ми смо наставили да се играмо.
Храна је била укусна и собе су биле уредне. Сви смо се лепо провели, само је Давид
био болестан. Надамо се да ће следећа рекреативна бити још боља.
Невена Живанов 3/3
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ПУТОВАЊА

Путујем, запажам, бележим
Путујући по Србији и свету, више пута сам видео пределе који
својом лепотом и необичношћу заустављају дах. За њих ти се чини
да би могао цео дан да их гледаш и да ти ни једног тренутка не
досади. Барселона је пуна таквих предмета и објеката.
Из већег дела града види се његово срце, Саграда Фамилиа
(Света породица). То је величанствена катедрала која целом граду
даје некакав виши смисао, као да остатак света не би могао без ње.
У првом плану су четири огромне куле, које представљају апостоле
евангелисте. У њиховој унутрашњости или у простору између њих
(на зидићима који их спајају) налази се све остало, златни кип
Мојсија и многи сликовити догађаји из Библије. Ноћу светлост
катедрале грли цео град и вуче га ка себи. Саграда није ни изблиза
завршена, иако је њена изградња почела пре више од осамдесет
година. Потребно је подићи још осам кула, да би се добио жељени
број од дванаест апостола, као што су и Исус Христос и Богородица
Марија огромних размера. Вероватно ће за педесет година моћи да
се види и из околних места.
Велики утисак на мене оставио је и „Ноу Камп“, храм
фудбала. Видео сам пехаре и слике садашњих, доскорашњих, али и
легендарних играча Барселоне. Вероватно се ниједан не може
поредити са Дијегом Марадоном. У стадиону налази се цео мали
свет. Ту су њихов мали музеј и капела у којој се играчи моле пред
утакмицу. Довукао сам пуно сувенира са стадиона. Такође, нову
димензију граду даје савремени акваријум. У њему се налазе
најопасније врсте ајкула, раже, корали и на стотине врста риба.
Изгледа чаробно када сва та створења пливају код стакла поред и
изнад тебе. Понекад ми је изгледало као да ја могу да их додирнем, а
да они желе мени нешто да кажу. Ни то сигурно никада нећу
заборавити.
Боравак у Барселони сам по себи био је чаробан, али има
много места која треба обићи. Желим да обиђем цео свет и да видим
туђе културе, обичаје и грађевине. Довиђења до следећег путовања!
Василије Ђокић 7/4
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ТАЛЕНТИ/Ања Ђуричић
Виртуоз на виолини
У нашој држави има пуно талентоване деце. Моја је срећа да у свом окружењу познајем Ању
Ђуричић која је прави пример за причу о талентима. Ања је ђак одељења VII/5, ученица пете
године Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ и члан Филхармоније младих „Борислав Пашћан“.
Који инструмент свираш?
Свирам виолину.
Због чега си изабрала баш тај инструмент?
На телевизији сам слушала неке концерте, а мени је виолина од свих инструмената звучала
најлепше.
У коју музичку школу идеш? Колико година свираш?
Идем у музичку школу „Владимир Ђорђевић“. Свирам већ шест година, од када сам пошла у
први разред.
Како ти је било у почетку? Колико времена дневно вежбаш?
У почетку ми је било забавно и лако, с обзиром да је то било нешто ново за мене, али како сам
добијала све више и више задатака, постајало је све теже и теже. Свакодневно вежбам два
сата, а када имам неки концерт морам да вежбам много више.
Јеси ли добила неку награду?
Јесам, наравно, освајала сам првa и друга места. Путовала сам са својим оркестром у
Шведску, Смедерево, на Уб, Сребрно језеро и још неке градове у Србији.
У ком оркестру свираш?
Свирам у Филхармонији младих „Борислав Пашћан“.
Планираш ли да се професионално бавиш свирањем виолине?
Да, планирам да свирам вилоину читав живот зато што је волим и уживам док свирам.
Можеш ли све да постигнеш?
Имам времена све да научим, а и наставници имају разумевања и често ми излазе у сусрет.
Ана Кнежевић V/4
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Судбина часописа Јелена
Жири у саставу: Босиљка Милић, Злата Златановић, Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Вељко
Брборић и Бошко Сувајџић, на Конкурсу за најбоље основношколске и средњошколске листове
и часописе у школској 2010/2011. години доделио је прву награду часопису Јелена .
Први број часопса Јелена изашао је 1974. године. Настао је из велике љубави према новинарству
и жеље да се оствари образовна функција часописа.
-У њему су ученици и после неколико година могли нешто да науче о својој историји- речи су
учитеља Пере Симћа који је најзаслужнији за излажење часописа. У часопису није било
фотографија, нити су слова била права штампарска, али све што је било написано, написано је
топлим ђачким речима. Његову редакцију чинили су главни уредник, учитељ Петар Симић,
родитељ Мија Јакшић и шесторо ученика. Родитељи не само да су помагали издавање листа, већ
су заједно са учитељем и ђацима утврђивали оријентацију листа. Лист је био тематски уређен.
Први број је био посвећен Јелени Ћетковић.
Јуна 1975.године лист је награђен од Савета за васпитање и бригу о деци СРСрбије са 4000 динара.
Лист се слао и школама у Улцињу и Крапини са којима је школа била збратимљена.У оба часописа
уложено је скромних 600 динара.
Под називом Јелена часопис је излазио до 1995. године. Од 1995.до 1999. излазили су часописи
Цветна стаза, Нова генерација, Супер.
На иницијативу тадашње директорке Светлане Гмитровић и уз помоћ родитеља Миодрага
Палића, школске 2007. године излази поново први број часописа под називом Наша школа.
Уредник тог часописа била је наставница српског језика Ана Мучалица, а технички уредник
Миодраг Палић. Часопис је садржао углавном ученичке литерарне радове. Већ следеће године
часопису се враћа стари назив Јелена. Уводе се нове информативне и забавне рубрике. Од 2007.
до данас изашло је пет бројева. Уредник часописа је Славица Обрадовић.
Мало је школа у Србији које имају свој часопис јер су за његово штампање потребна значајна
финансијска средства. Данас је Јелена модеран школски часопис чије штампање подржава
Школски одбор. У изради часописа учествују ученици од петог до осмог разреда, уз сталну
сарадњу са ученицима и учитељима млађих разреда и наставницима српског језика, информатике,
ликовне културе и библиотекарима. За сада Јелена излази једном годишње у тиражу од 500
примерака и представља комбинацију информативних, образовних, литерарних и забавних
садржаја. Планирамо да на сајту школе освану и електронске новине.
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ТАКМИЧЕЊА
Математика
Општинско такмичење
Ива Нинчић 3/4, 1. место
Тадија Ђорђевић Теодоровић 3/2, 1. место
Ирина Шевић 4/1, 1. место
Огњен Савић 5/3, 1. место
Денис Ковачевић 5/4, 1. место
Јана Вранеш 8/2, 1. место
Милица Лазић 8/2, 1. место
Етир Цхалаби 8/3, 1. место
Никола Тасић 4/4, 2. место
Милета Јовановић 4/2, 2. место
Урош Вулетић 4/2, 2. место
Јована Стијепић 4/1, 2. место
Данило Којић 6/4, 2. место
Јован Ивковић 6/4, 2. место
Милица Милошевић 7/2, 2. место
Алекса Малков.3/5, 3. место
Невена Живанов 3/3, 3. место
Матија Живановић 3/1, 3. место
Вања Стјепановић 4/1, 3. место
Никола Давидов 4/3, 3. место
Илија Кочинац 5/2, 3. место
Иван Тодоровић 5/2, 3.место
Ана Марија Ћеранић 6/2, 3. место
Петар Вујичић 7/3, 3. место
Вук Вуковић 7/2, 3. место
Вук Вученовић 8/4, 3. место

Српски језик
Општинско такмичење
Исидора Капор 5/1, 2. место
Ана Катић 5/2 , 2.место
Денис Ковачевић 5/4, 2.место
Милош Јокић 6/2, 2. место
Данило Којић 6/4, 2. место
Олга Блануша 8/3, 2.место
Дијана Дожић 6/4, 3. место
Ања Радојичић 5/1, 3. место
Анђела Кашћелан 7/5, 3. место
Марија Чича 7/4, 1. место на литерарном конкурсу
Смех као лек
Мина Пејoвић 5/5, 1. место на Општинском
такмичењу Ђачка песничка сусретања
Градско такмичење
Ања Радојичић 5/1, 2. место
Милош Јокић 6/2, 2. Место
Мина Пејoвић 5/5, 2. место на Градском
такмичењу Ђачка песничка сусретања
Републичко такмичење
Часопис Јелена 1. награда
Енглески језик
Општинско такмичење
Јелена Јеремић 8/1, 1. место
Милица Лазић 8/2, 1. место
Филип Павловић 8/1, 2. место
Јана Вранеш 8/2, 2. место
Олга Блануша 8/3, 2. место
Нађа Петрић 8/3, 2. место
Марија Митровски 8/4, 3. место
Милош Ненадовић 8/2 3. место
Градско такмичење
Милица Лазић 8/2, 1. место
Јана вранеш 8/2, 3. место
Јелена Јеремић8/1, 3. Место
Физика
Општинско такмичење
Јован Ивковић 6/4, 2. место
Данило Којић 6/4, 2. место
Јана Вранеш 8/2, 2. место
Ана Марија Ћеранић 6/2, 3. место
Градско такмичење
Јован Ивковић 6/4, 2. место
Републичко такмичење
Јован Ивковић 6/4, 1. место
Техничко и информатичко образовање
Општинско такмичење
Петар Вујичић 7/3, 2. место
Теодора Анђелковић 7/3, 2. место
Етир Цхалаби 8/3, 2. место

Окружно такмичење
Денис Ковачевић 5/4,1. место
Јован Ивковић 6/4, 1. место
Јана Вранеш 8/2, 1. место
Етир Цхалаби 8/3, 1. место
Ирина Шевић 4/1, 2. место
Огњен Савић 5/3, 2. место
Милица Лазић 8/2, 2. место
Данило Којић 6/4, 3. место
Републичко такмичење
Јана Вранеш 8/2. 2. место, пласирала се на Српску
математичку олимпијаду
Јован Ивковић 6/4,3. место
Кенгур без граница
Милић Рајко ,2/1,бронза
Тадија Ђорђевић Теодоровић 3/2,бронза
Илија Џипковић 4/1, бронза
Илија Кончинац 5/2, бронза
Јован Ивковић 6/4, бронза
Данило Којић,6/4, бронза
Јана Вранеш,8/2, бронза
Милица Лазић 8/2, бронза
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ТАКМИЧЕЊА
Информатика
Општинско такмичење
Вук Вуковић 7/2, 1. место
Историја
Општинско такмичење
Гвозден Илић 7/4, 3. место
Милица Лазић 872, 3 место
Петар Андрић 5/1, 3. место
Никола Васиљевич 5/3,3. место
Анђела Манић 8/1, 3. место
Богдан Глигић 7, 3. место

Ликовна култура
Општинско такмичење
Исидора Капор 5/1, конкурс У сусрет Ускрсу, 1.
место
Милица Тодоровић 5/3, конкурс У сусрет Ускрсу, 2.
место
Групни рад 5/1, конкурс У сусрет Ускрсу, 1. место
Републичко такмичење
Катарина Трбојевић, Ауторски стрип, специјална
диплома
Ана Синанић 8/3, Алтернативна мобилност, 1.
награда, пласман на светско такмичење
Дијана Смодлака 8/3, Алтернативна мобилност,
2. награда,пласман на светско такмичење

Градско такмичење
Гвозден Илић 7/4,3. место
Географија
Општинско такмичење
Гвозден Илић 7/4, 2. место
Етир Цхалаби 8/3, 2. место
Матеја Илић 8/3, 2. место
Милош Ненадовић 8/2, 3. место
Градско такмичење
Гвозден Илић 7/4, 2. место
Музичка култура
Општинско такмичење
Млађи оркестар 5. и 6. разред ,1. место
Старији оркестар 7. и 8. разред, 1. место
Јована Пантелић 3/4 , соло певање, 1. место
Ива Кричак 2/5, соло певање, 2. место
Одељење 3/3, 2. место, Најраспеванија одељењска
заједница
Градско такмичење
Млађи оркестар 5. и 6. разред, 1. место
Старији оркестар 7.и 8. разред 1. специјална
награда
Физичко васпитање
Рукомет
Општинско такмичење
5.и 6. разред девојчице ,3. место
Мали фудбал
5. и 6. разред девојчице, 3. место
Кошарка
7.и 8.разред девојчице, 2. место
7. и 8. разред дечаци, 3. место
Спортико
Општинско такмичење 1. разред , 1. место
Градско такмичење 1. разред, 2. Место

Међународно такмичење
Ива Кричак 2/5, Сликај своје лето 2012, 1. награда
Биологија
Општинско такмичење
Мина Мандић 5/3, 2.место
Давид Ђумић 5/5, 2.место
Јанко Ћулафић 5/3, 2.место
Јелена Ђуричић 5/3, 2. место
Милош Катић 7/2, 2.место
Елена Лазић 7/1, 2.место
Марко Кулиш 7/2, 2.место
Соња Кнежевић 7/5, 3.место
Васић Теодора, 6/3, 3.место
Етир Цхалаби 8/3, 3.место
Стефан Миленковић 8/3, 3. Место
Хемија
Општинско такмичење
Владимир Симендић 7/3, 2.место
Лазар Михаиловић 7/3, 3.место
Стеван Ђилович 7/1, 3.место
Ружица Стаменковић 7/5, 3.место
Лука Милекић 7/5, 3.место
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Хоће ли будућност имати хероје?
О херојима из давне прошлости читамо у књигама и учимо на часовима историје. Њихова дела су велика,
недоступна, скоро немогућа. Читамо о грчким ратовима, персиjским освајањима, јунаштвима великих
освајача и мислим како су то херојства која се никада више не могу поновити. Онда погледам нашу
историју и дивим се хајдуцима сиромашним голоруким људима који се супротстављају моћним војскама.
Дивим се храбрим борцима у светским ратовима. Победили су далеко снажније од себе.
Али, човечанство се не ствара само ратовима. Може се победити и у миру. Зар нису хероји они који су
подизали градове, стварали за људе око себе, откривали нове истине? Има, чини ми се, разних
победа:уметничких, научних, спортских.Шта је, заправо, херојство? Рекао бих да је то увек неко дело које
превазилази обичне моћи. Огромна храброст. А шта је онда са нама, обичним људима? Да ли и ми
можемо да будемо хероји? Кад тако размишљам схватам да ми се у глави увек врзма реч ,,моћ“. Неко је
моћан, неко немоћан, неко нешто може, а неко не. Онда кажем себи: ,,Херој је онај ко има моћ да победи
своје могућности“. Знам, звучи помало чудно, али мислим да је тако. А ако је тако, онда свако од нас
може да буде херој. Свако ко се потруди да победи себе.Али...Бити храбар према себи јесте нешто, али
није довољно за херојство.Да бисмо били хероји треба да чинимо другима. Треба да то што побеђујемо
себе буде добро и за људе око нас.
Зато мислим да ће будућност имати хероје. Као што их је имала прошлост и као што их има садашње
време. Можда неће бити освајачи, хероји великих битака и ратова. Можда их нека каснија историја неће
упамтити. Али, ако као људи будемо научили да се трудимо, да победимо своје могућности и учинимо
нешто добро за друге - бићемо хероји сигурно!
Павле Алексић 7/4
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Стари занат
Двадесет први је век. Машине увелико
замењују људе у различитим пословима.
Заборављају се стари занати. Нема више
крзнара, сајџија, кујунџија.
Једног облачног дана док сам шетао
градом,
мала,
у
црвено
обојена
продавница, привукла ми је пажњу. То је
била четкарска радња. Излог није био
претерано велики, сасвим довољан да у
њега може да стане тридесетак четки.
Људи су углавном пролазили поред ње не
обраћајући пажњу шта има у њој. Сви су
улазили у оближње бутике. Полако сам
отворио врата и мало звонце окачено о
врата је зазвонило. Око мене на попуцалим
зидовима биле су окачене веће четке.
Мање, за рибање и чишћење, биле су на
полицама. На средини просторије налазио
се дрвени сто где је стајала стара каса. Из
мале одаје у којој су биле недовршене
четке, изашао је четкар. Обрадовао се што
је видео неког. Рекао ми је да је последњих
месеци само троје људи дошло у његову
радњу. Људи углавном купују јефтиније
четке. Да би ми показао колико су
квалитетније ручно направљене четке, узео
је једно фино обрађено дрво са тридесетак
рупа. Затим је дохватио колут коњске
длаке. У изради могу да се користе и
свињска длака и длака јазавца. Лагано је
узео почетак колута и пажљиво длаку
провлачио кроз рупице. Четка није смела
да буде ни предебела, ни претанка. Четкар
ми је понудио да се опробам у прављењу
четке. За почетника сам био добар. Тада
сам схватио колико они треба да буду
умешни и стрпљиви. Данас, ретко где
може да се нађе овакав четкар. Раније су
они били цењени.
Овај занат ми се свиђа зато што за њега
није потебна снага, већ знање и умеће.
Мислим да би требало много више људи да
се бави занатима, него да проводе време за
рачунаром и телефоном.
Лука Милекић 7/5

Младост -лудост
За време ускршњих празника присуствовала сам
декином сусрету са другом из основне школе са
којим се није видео скоро тридесет година.
Животни путеву су им се разишли и сада живе у
две државе.
Сусрет је био врло сдрачан и пријатељски. Ја
сам седела поред њих, пијуцкала сок и слушала
њихов разговор. Врло брзо, кроз причу, вратили
су се у своје детињство и подсетили се на један
догађај који су обојица добро упамтили.
Кад су они били деца , сваке године, на дан 25.
маја, прослављали су празник Дан младости.
Славили су тада на разне начине, али су
обавезно палили логорску ватру и то на неком
брду које се налазило у близини. Обично су то
радили заједно са својим учитељима и после
тога се враћали кући, обично уз песму.Али те,
неке давне године, када су стигли и запалили
ватру, почело је страшно невреме.За кратко
време, надвили су се црни облаци, почело је да
грми, сева, а густа магла се спустила свуда око
њих. Киша још није падала, али само што није.
Уплашили су се кише, а њих двојица са још
једним другом, одлуче да крену раније кући,
сами, док је још дан.Рекли су учитељима да
знају пут и да се не плаше.
Убрзо су кренули кроз шуму и удаљавали се од
ватре. Како су ишли даље, магла је била све
гушћа, а почела је да пада и киша. Негде су
промашили пут, нису више знали где иду, а све
више их је притискао страх. Киша је падала све
јаче, били су потпуно мокри . Путовали су дуго,
можда сат или два, а никако да стигну. Плашили
су се и најмањег шума и стално видели испред
себе неку звер, иако није било ничега. Понека
птичица пролети која се исто плашила.Надали
су се да су већ близу, али одједном су се нашли
на месту где ја горела ватра, одакле су и
кренули, али са супротне стране. Схватили су да
су све време ишли у круг и да нису много
одмакли.Када су угледали ватру и остале
учеснике, који су још били ту, били су јако
срећни. Убрзо се и време поправило па су се сви
заједно вратили кући.
Декин друг Божа је рекао:,,Младост, лудост”.
Увече, кад сам легла, дуго сам размишљала о
томе како су се изгубили у шуми. Мислим да
нису смели да крену сами, без неког старијег
кроз шуму по тако лошем времену . На крају,
ипак су имали среће, закључила сам и била
срећна због тога, а онда заспала.
Милица Петровић 3/4
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Шта се догодило са Малим Принцом?
Ова планета је тако усамљена откако је он отишао.Сама сам са своја четири трна .Тако
ми недостаје! Он ме је чувао, бринуо о мени и овој нашој маленој планети. Чистио је све
вулкане, па чак и онај угашени. Заливао ме је редовно, причао са мном, штитио ме од
ветра. Водио је рачуна да редовно чупа коров баобаба.
Уживао је у сваком заласку сунца. Био је пун љубави и радости и тако радознао! Никада
није одустајао од тражења одговора на своја питања. Мислио је да сам ја једини овакав
цвет, најлепши на свету. За њега сам то и постала, али да ли бих за неког другог?
Признајем да сам била себична, незахвална, уображена. Тек када изгубиш некога, видиш
колико ти је значио. Сада бих била другачија, само када би се вратио дечак златне косе.
Имао је тако мило лице! Шта ли му се догодило?
Мина Јеремић 7/3

Наталија
Николин отац је приметио да је његов син постао несрећан и повучен.Никола је
сате проводио сам у својој соби , гледајући у плафон, слушајући музику. Био је
замишљен, нико није знао о чему се ради.
Овакво Николино понашање трајало је већ дуго. Забринути отац реши да
открије Николин проблем. Једном док су шетали улицом отац рече Николи:,, Ако
имаш неки проблрм слободно ми реци. Да ли те неко малтретира у школи? Да ли
си добио неку лошу оцену? Молим те бар ми наговести.” Никола одговори : ,,
Рећи ћу ти ако ми обећаш да нећеш одати моју тајну.“ Отац одговори :
,,Обећавам.“ Затим Никола рече : ,,Добро,заљубљен сам, Она се зове Наталија.
Заљубљен сам у њу већ дуго,али она ме не примећује. Она је најпопуларнија у
школи, мислим да не зна ни како се зовем“. Отац се осмехну са олакшљњем :
,,Хм... Смислићеш ти већ начин да те примети!“.
Следећег дана Никола се вратио из школе са осмехом на лицу.То се није често
дешавало. Притрча оцу и рече му да има идеју. Учествоваће на школском
такмичењу бендова и тако ће га она приметити. Знао је да свира гитару, али
недовољно добро. Од тог дана сате је проводио у својој соби вежбајући свирање
гитаре. Чинило му се да никада ништа није толико желео.
Дошао је дан такмичења, Никола је био спремнији него икада . Изашао је на бину,
свирао је најбоље што је умео за њу из срца, непрестајно ју је гледао. Наталија је
имало дугачку плаву косу, зелене очи и предиван осмех. На крају наступа Никола
је рекао : ,,Наталија,волим те!“
Када је сишао са бине Наталија га је пољубила у образ и рекла му:,, Волим и ја
тебе“.
Петра Којић VI4
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Ма где баш ти
Еј ти, ти, ти што се правиш да ме не видиш,
где си баш ти нашао да ми се свидиш?

Извини

Па ја никада нисам волела такве типове,
који по цео дан изводе трикове.
Правиш се важан на сваком ћошку,
док причаш са две-три девојчице о истом трошку.

Њу као да је донела златна рода,
У животу ми је потребна као изворска
вода.
Били смо у љубави већ годину дана,
Све док ме не обузме једна нова мана.
Почех да гледам девојке друге
Све док наша љубав не увену од туге.
Много се кајем што сам тако радио
И нашу нежну љубав сахранио.

Уместо што лажеш да ћеш освојити свет,
боље ми поклони неки цвет.
Одакле ти право да ми се свидиш тако,
сада ми уопште није лако.

Пролеће је дошло, све се буди,
Можда наша љубав опет полуди,
Па се расцвета у хиљаду боја,
А ти ћеш, надам се, опет бити моја.

Ништа, правићу се и ја важна,
иако ће то бити моја глума лажна.
Једном ћеш схватити да сам те волела.
прићи ћеш ми, а ја ћу ти рећи:
-Касно је, већ сам те преболела .

Лука Бијеловић 5/2

Mина Пејовић, 5/5
Песма је добила 1. награду на Општинском и
2.награду на Градском такмичењу
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Најбоља школа на свету
Моје име је Сава Мајић и ђак сам 1/3 разреда најбоље школе на свету,,,Јелене Ћетковић“. Ако
се питате зашто је ово најбоља школа, објаснићу вам.
Двориште моје школе је велико и у њему расте пуно високог дрвећа. Моја школа је пуна
цвећа, као ретко која. Звоно у мој школи највеселије звони. Моја школа има најбоље
учитељице од којих је најлепша и најпаметнија моја, Ружица Цигарчић. Моја школа има
најбоље другаре који увек деле ужину.
Можда све ово и није тако важно за неког другог, али за мене јесте. Ако вас нисам
убедио, дођите слободно да видите.
Сава Мајић 1/3

Мој водич кроз пубертет – правила са објашњењем
I Никадa се не хвалим у друштву – зато што је то лоша особина коју нико не воли, и она ме може
избацити из друштва.
II Никад не потцењујем себе или било кога другог – то је честа мана многих која мени не треба,
зато што то може некога повредити.
III Трудим се да будем толерантан у зависности од тога колико је неко толерантан према мени –
наравно да се не може све толерисати. Постоје одређене границе које нису исте за све.
IV Истрајан сам у сваком послу – зато што не треба стати на пола пута од свог зацртаног циља.
V Саслушам старије кад желе да ме посаветују – зато што су старији људи већ једном или више
пута били у ситуацијама као ја и знају шта треба да се ради.
VI Никад не „забадам нос тамо где му није место“ – зато што други људи то не воле и могу их
ставити у непријатну ситуацију, а и поред тога не морам све ја да знам.
Моје седмо правило је можда чак и најбитније за мене и мој развој. VII Увек учи на туђим
грешкама – ово је најбитније правило зато што човек учи целога живота и треба да искористи
туђе грешке како их не би поновио на себи.
Ето, ово би било тих седам правила којих ћу се увек придржавати и која ће се мењати у
зависности од мог сазревања.
Милош Катић VII2
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Смех као лек
Сваки смех је различит, свако се смешка друкчије.Има неког шарма у тим малим веселим
рупицама што висе као облачићи на крајевима дуге – осмеха. Понекад се човек и лажно насмеје.
Није то грех. Свако понекад пожели да слаже, макар само да би свет био бољи, да се и ови око вас
насмеше тихо, за себе, да смех буде и постане наш свет, доступан сваком усамљеном сиротану.
Тужно је то кад се неко изнова и изнова лажно смеје. Заборави живот ван окриља хладног,
стакленог звона окрутне лажи. Криви јадне, невине усне по затегнутном, пластичном шаблону.
Сав живот истече из образа, а поглед постаје презрив и одсечан.
Тужно је то кад је осмех сетан, меланхоличан. Неко се смеши, мисли му плове другом васионом,
заноси се лагано, маштајући о нечему свом, само свом што нипошто неће ни са ким поделити. А и
што би? Да се овај претвара да разуме нешто њему непојмљиво? Да пластични смех замени
искреним? А тај истински је баш онај кад имате осећај да бисте га могли чути и са друге стране
океана, с друге стране земље. Друге стране сна ил’ мисли.
Громки, весели гласић што поиграва неуморно у небесима када мислите да је цео свет ваш, да
имате душу створену за слободу, када сте сигурни да све има свој смисао и да припадате баш ту
где јесте. Да можете учинити све што сте одувек желели, кад заборавите све мале животне јаде, и
препустите се једноставном , безбрижном смејењу.Знате да сте дете, ма колико стари били,
помислите да ћете заувек живети у срећи и хармонији. Или можда онда када сазнате неку малу
тајну, па се кикоћете као мале девојчице, сетите се детињства и пожелите де седнете на најближу
камену оградицу и препустите се ужитку.
Смех није само трен среће што трепери у ваздуху. То је танани ветрић који удишемо што
је делио срећу с неким другим. Ситан и небитан у датом тренутку, а опет огроман корак ка
свестраном савршенству. Понекад је чак и тешко насмешити се, а онда дође коштуњави новинар
који пише по магазинима за беспослене домаћице и каже вам да смех продужава живот. Управо
тада наступа лажни смех, шири се светом, заразан и блажено опојан и људима он постане
саставни део живота.
А раније – исто тако. Можда мало мање лажног смеха. Да, људи се јесу смејали другим
стварима – али другачије не. Још увек нас неки смех утопли, а неки смрзне. Још увек се задрхти
кад се види онај утешни осмејак и злокобне очи пуне прекора. И увек ће тако бити. Смех је
одувек био део личности човекове; нечији је заразан, нечији празан одзвања, а нечији громак и
бујан. Очи су огледала душе. С друге стране огледала налази се осмех.
Марија Чича 7/4
Рад је добио прву награду на конкурсу Смех као лек
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Пролеће

Пролеће је стигло,
пробудило се цвеће,
нема више снега,
град блиста од среће.

Вратиле се ласте,
са родама скупа,
штит од листа правижаба није глупа.

Киша често пада,
зелени се трава,
лето се приближава,
стиже радост права.

Отоплило време,
деца се веселе,
сада после школе,

ПРОЛЕЋЕ
Диван је дан!
Да ли је то сан?
Пробуди ме, јој, птица диван пој!

стално у парк желе.

Бојана Ђорговић 3/1

Птице звонко певају,
птићи у гнездима зевају,
чекају црвића неког бар
да добију на дар.
Мали лептир хоће да се жени,
цвеће се шарени.
Пчелице нежно зује,
бумбари опасно брује.
Моја куца весело скакуће
јер воли пролеће
на руку ми лептир слеће
ура, дошло је пролеће!
Матија Пајевић 3/4
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Једно село у Банату
Сва банатска села личе једно на друго, једино што их чини различитим су људи
који живе у њима. Тако и ово село поп-Ћире и поп-Спире о коме нам је писао Стеван
Сремац, подсећало је на свако друго село.
Село је било велико, са великим сокаком и мноштвом малих. У сваком сокаку
налазио се раскошан дрворед. У центру села била је црква у коју је веома побожан народ
овог села ишао скоро сваки дан.. Испред сваке куће стајале су дрвене клупе, где су
седели стари и пућкали у луле. Зидови кућа су најчешће били окречени у бело.
Домаћини су их редовно бојили и тиме су доприносили да село увек буде лепо и уредно.
Капије су углавном биле направљене од дрвета, а имућнији мештани су могли себи да
приуште и капије од гвожђа. Скоро по правилу капија се једном страном наслањала на
кућу и када би се отворила увек би се чула пригушена шкрипа. Проласком кроз дворишну
капију одмах се могао осетити опојан мирис негованог цвећа разних боја, којим су се
домаћице поносиле и радо га показивале својим комшиницама. По пространом сунцем
окупаном дворишту, могло се видети мноштво пернатих животиња:кокошке, патке и гуске
шетале су се слободно по дворишту и кљуцале шта стигну. По нека од њих ношена
радозналошћу, у тај мах када би се капија отворила изјурила би да види шта се дешава
на сокаку. Газде би је појуриле и вратиле брзо у назад у двориште. Баште у којима се
гајило разно воће и поврће налазиле су се иза куће. Биле су уредне и сређене са
земљом окопаном до савршенства.
У смирај топлог летњег дана полако би утихнуло све у селу. Чуо би се само звекет
бунарског ланца и тихи жубор воде којом су се заливале баште и дворишта. Када падне
ноћ, кроз прозоре кућа стидљиво је допирала светлост петролејских лампи. Уморни
мештани су рано одлазили на починак и светлост лампи је нестајала једна, по једна.
Једино је сеоски боктер уредно најављивао сате дувањем у рог и бдио над уснулим
селом.
Марија Дрина Пантелић VII/4
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Добро нам дошло све оно што је испред нас
Вероватно као и сва друга деца и ја често себе ухватим у размишљању о многим
жељама која бих волела да ми се остваре у будућности. Неке од тих идеја су ближе
стварности, а неке су ипак само моје наде и снови.
После прошлогодишњег одласка у град светлости - Париз и разгледања
културноисторијских знаменитости, у мени се јавила огромна жеља да и ја једнога дана
студирам на престижном Универзитету Сорбона у Паризу. Слушајући објашњења нашег
водича ко је све дипломирао на овом универзитету и колико су ти људи касније
допринели развоју светске науке, помислила сам да бих и ја волела да дипломирам на
том економском факултету и вратим се се у моју Србију да допринесем развоју наше
земље.
Свакодневно слушајући проблеме са којима се наша земља суочава и не схватајући
многе теме о којима се говори, покушавам да видим себе као особу која ће пронаћи
нови начин да сви људи раде и да лепо живе од свог рада, а да ја останем упамћена као
особа која је то омогућила.
Иако је безбрижно детињство најлепши дар живота,
иако је оно испуњено
несташлуцима, радозналошћу и маштаријама о нечем далеком и непознатом,
разговарајући са татом о мојој жељи да студирам на Сорбони, схватила сам да то не
мора да остане једина нада, једини циљ коме тежим. Уз топлину, љубав и подршку коју
ми пружају моји родитељи и знање које свакодневно стичем у школи, трудићу се да
добијем стипендију престижних факултета и на тај начин своје снове претворим у
стварност. Зато, добро нам дошло све оно што је испред нас!
Jована Парежанин 7/2
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Срео сам малог ванземаљца који ме је одвео у свој свет
Једног дана сам на улици угледала зелено чудовиште. На смрт сам се препала.
Чудовиште ме је радознало гледало љубичастим очима. Из главе су му вириле
антене. Дунуо је снажан ветар који нас је одвукао у свет од сладоледа са много
зелених чудовишта са корнетима на глави. То су били ванземаљци!
Купали су се у сладоледу и били спремни за игру. Уживала сам док нисам схватила
да се моја породица брине за мене и молила сам ванземаљце за помоћ да се вратим
кући. По повратку кући, сви су били пресрећни.
Ово путовање нећу заборавити, јер је било јединствено, забавно и узбудљиво.
Мина Петровић III2
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ЉУБAВ

Деца

Љубaв oд пeт слoвa рeч ниje
Tу сe нeштo вишe криje
Нeкa тajнa кojу нe знa свaкo
Jeр oткрити je ниje лaкo

Кад су тужна,
деца плачу,
најсрећнија су
када јуре, скачу.
Деца се играју,
уживају, певају,
кад су поспани,
дремају, зевају.

Сaмo oни кojи у срцу нeкoг чувajу
Oни ту тajну знajу
Oни вoлe oсoбу ту
И чувajу у сeби срeћу сву

Деца су мала,
али вредно уче,
некад им је лако,
а некад се и муче.

Сa oсмeхoм глeдajу свeт
Срцeм дoдируjу сваки цвeт
Висoкo глeдajу у oблaкe бeлe
И птицe кoje сe нa jуг сeлe

Деца су красна,
чудесно лепа,
деца су богатство
целога света.

Глeдajу свe сa лeпшe стрaнe
Кao дa никo нeмa мaнe
Свe им je у нeкoj дивнoj бojи
Jeр им нeчиje имe у срцу стojи

Никола Давидов
Дарија Марко
4/3

Кaд сe и ти будeш oсeћao oвaкo
тeби ћe дa зaвиди свaкo
jeр oкo тeбe ћe увeк љубaв дa сиja
oнa нajлeпшa, нajмилиja
Jaнa Пeтрoвић 6/1
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ

Римљани су веровали да зелена салата успављује људе , па су је давали царевима
пред спавање.
Мики Маус се у Италији зове Тополино.
Пацов може дуже да издржи без воде него камила.
Ракун има обичај да , пре него што почне да једе , умочи храну у блато или муљ.
Црни носорог је најугроженија животињска врста на планети.
Ево једне занимљиве рачунице. Да ли сте знали да је 111.111.111x 111.111.111=
12.345.678.987.654.321?
Сова може да окрене главу за 270 степени.
Сунце је ближе Земљи током зиме него лети , а ипак нам је тада хладније.
И поврће и воће може послужити да бисте послали поруку без речи:
Кромпир- благонаклоност
Јагода- елеганција , перфекција
Печурка- сумња
Игуана може издржати под водом 28 минута.
Даница Николић 6/4
Горостасна корњача
Горостасна корњача једна је од малобројних које су преживеле . То је једна од највећих
корњача на свету. Тежи до две стотине килограма. Њен оклоп у који се повлачи кад год се
осети угроженом, дугачак је преко једног метра. Велики штит се састоји од од дубоко урезаних
рубова. Корњачина глава је заштићена рожастим плочама које покривају кратке стубасте ноге.
Пошто обожава топлоту, корњача почиње потрагу за храном у првим дневним сатима. Храни се
травом и различитим биљкама. Када сунце одвећ огреје, она се повлачи у хлад или улази у
рупе које је сама себи ископала. Кад зађе сунце престаје свака њјена активност. Та животиња
обично нема потребу да пије ,сок из биља којим се храни служи јој истовремено као јело и
пиће . Само за време суше одлази до баре где ће се напити и весело изваљати у блату. Хране
се воћем, листовима зеља и салатом коју јако воли. Горостасна корњача једна је од највећих
атракција у зоолошким вртовима. Пошто лако подноси терет, понекад је дресирају да на
леђима носи децу.
Петра Којић 6/4

34

ШАРЕНЕ СТРАНЕ
Бонтон у гостима

КВИЗОМАНИЈА

Без најаве, без куцања и без дозволе

Када је одржано прво светско првенство у
фудбалу?
а) 1890.
б) 1930.
в) 1950.

никада немој улазити у кућу других
људи. Када стижеш код некога прво
што би требало да урадиш јесте да
обришеш ципеле о отирач.

Један од ових глумаца није играо у филму
„Монтевидео, Бог те видео“:
а) Предраг Васић
б) Милош Биковић
в) Драган Бјелогрлић

Ако си болестан или прехлађен, не
иди у госте и не примај друге код
себе.

Колико падежа има у латинском језику?
а) седам
б) пет
в) четири

Када ти дођу гости у кућу, не
глупирај се и не труди се да будеш у
центру пажње.

Oсновна јединица за дужину је:
а) килограм
б) метар
в) дециметар

У школи
Школе постоје због ђака, али ђаци
не би требало да долазе у школу

Главни град Финске је:
а) Хелсинки
б) Москва
в) Копенхаген

само ради дружења са вршњацима,
већ и да нешто науче.
Са поштовањем се односи према

Јевреји су били у дуготрајном ропству под:
а) Грцима
б) Немцима
в) Турцима

свима који раде у школи, како према
директору и наставнику, тако исто и
према теткици и домару.

Шта спаја северни и јужни пол?
а) меридијани
б) екватор
в) паралеле

Када неко од наставника или било ко
други уђе у учионицу, поздрављајте
га устајањем. Када устајеш, труди се
да будеш што тиши, не вуци

Из ког језика потиче реч рељеф?
а) из румунског
б) из латинског
в) из француског

столицу, не ослањај се о клупу.
Даница Филиповић
Дијана Дожић
6/4
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