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Ђачки парламент 
вам представља свој  

програм рада за школску 2013/ 2014. 
 

Желимо да главна одлика нашег одрастања буду 

дружења, лепе речи и позитивне мисли и да међу 
ученицима нема вређања, свађа и туча. Желимо да 
часови буду испуњени знањем и смехом, а дневници  

похвалама и добрим оценама. У том циљу Ђачки парламент осмишљава акције које томе 
доприносе и овом приликом вам представља свој планирани програм рада.  
 У прошлом броју “Школске крстарице” поклонили смо вам “Поруке пријатељства”, 
а у овом броју открићемо вам нове и продуктивне идеје које ће допринети лепшем и 
успешнијем школовању сваког ученика. 
 

ПРАВИЛА ДЕЖУРСТВА 
 
Треба јасно одредити правила дежурства, која подразумевају обавезе дежурних 

ученика и посетилаца школе. 
 
УПОТРЕБА ОРМАРИЋА У ШКОЛИ 
 
Ђачки парламент ће своје идеје везане за ово питање представити Школском одбору,    

од кога се очекује адекватно решење овог питања. 
 
ОДВАЈАЊЕ МЛАЂИХ УЧЕНИКА ОД СТАРИЈИХ 
 
Ради повећања безбедности Вршњачки тим је предложио да се један део дворишта 

резервише искључиво за млађе ученике. 
 
ОСНИВАЊЕ ШКОЛСКОГ БЕНДА 
 
Наша школа се може похвалити великим бројем ученика који поседују бројне таленте 

и зато је дошла на идеју да те таленте негује и подстиче.  
 
РАДИОНИЦА „ДЕЧИЈА И ЉУДСКА ПРАВА” 
 
Радионица ће се одвијати у свим одељењима од IV  до VIII разреда и имаће за циљ да 

ученике наше школе упозна са њиховим законским правима , али и обавезама. 
 
БИРАЈ РЕЧИ, ХЕЈТ СПРЕЧИ ! 
 
Ученици велики део свог слободног времена проводе на друштвеним  
       мрежама. Стога, ове године Вршњачки тим је осмислио радионицу „Бирај речи, 

хејт спречи” , која се бави питањем сузбијања дигиталног насиља. 



 1 e   ’’SCHOOL CRUISER’’ 

 

‘‘Pupil’s parliament’‘ 
is presenting its program of activities for a 

new school year of 2013/14 

We wish that the main feature of our growing up is 

spending great time together, kind words, positive 

thinking, no fights, no bad words, no insulting. We wish our lessons are filled with 

knowledge and laughter, and grade books full of excellent grades and praises. In order 

to accomplish all that our pupil’s parliament suggests several activities that 

can lead to those goals in its annual program of activities for this school year.  

  

 In the last issue of our school journal, “CRUISER”, we gave you a couple 

of “friendship messages” and in the issue, we are giving you several new and 

productive ideas in order to spend better time in your school: 

 

 SOME SUGGESTIONS FOR YOU WHEN YOU ARE ON DUTY IN SCHOOL-

HOW TO USE YOUR LOCKERS  

 HOW TO SEPARATE OLDER FROM YOUNGES PUPILS 

 HOW TO MAKE SCHOOL MUSIC BAND 

 A WORKSHOP “CHILDREN’S AND HUMAN RIGHTS” 

*    HOW TO BEHAVE ON SICIAL NETWORKS:  “CHOOSE WORDS, HATE PREVENT’’ 
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Питали смо директора школе, 
господина Милана Пушицу: 

Које су по Вашем мишљењу,  најважније 

активности које су обележиле школску 
2012/2013 годину? 

 

• Бавили смо се унапређивањем васпитно - образовног 

рада у свим доменима: настава и ваннаставне 

активности, стручно усавршавање наставника, набавка 
опреме и учила, безбедност ученика, функционално и 

естетско уређење простора, јачање културних 
активности. 

• И ове године су наши ученици постигли изванредне 

резултате и успешно се уписали у жељене средње 
школе.  

• У оквиру Асоцијације основних школа ''Краљ 

Александар I'', реализована је ликовна колонија на 

Белом Двору, коју је организовао ЊКВ 
Престолонаследник Александар II Карађорђевић.  РТС 

је медијски пропратила овај догађај.  

 • Школа је учествовала у акцији Министарства: ''Мала 
матура - велико срце'', чији је циљ успостављање 

трајних веза ученика основних школа Београда и 
њихових гостију, вршњака са Косова. 

• Школа је у својству менторске школе укључена у 

пројекат ''Професионална оријентација'',' намењен 
оснаживању ученика 7. и 8. разреда за доношење 

адекватне одлуке при избору средње школе и 

будућег занимања.  

• У оквиру манифестације ''Радост Европе'' школа је 
била домаћин деци са Кипра. Ученици школе су 

угостили једанаест девојчица и једног дечака у 
периоду од 30. септембра до 6. октобра 2012. 

године. 

•  Oстварeна је међународна сарадња са кипарском 
основном школом ,,Агиои Омологитес"из Никозије. 

Ученици наше школе били су крајем маја 2013. у 
шестодневној посети својим вршњацима са Кипра. 

Ова посета је плод сарадње остварене током 

манифестације ''Радост Европе''. Представници наше 
школе су у Никозији посетили школу домаћина и 

културно-историјске знаменитости.  

•  Приликом ове посете делегацију наше школе 
угостио је амбасадор Републике Србије на Кипру, 

господин Саво Ђурица, који је био одушевљен 

успостављањем сарадње и понудио сваку помоћ за 
наставак ове сарадње. 

•  Током првог полугодишта успешно је завршен рад 

на пројектима ШБН и школског ДИЛС пројекта 
''Заједно смо и лепши и јачи''. 

•  Настављено је са реализацијом заједничких и 

индивидуалних ''Отворених врата''. 

•  Организоване су бројне акције Ученичког 
парламента и Вршњачког тима, као и васпитни 

програми који промовишу позитивне вредности и 
смањују насиље.  

•  Десет ученика 7. и 8. разреда укључени су у рад 

Регионалног центра за таленте, где су показали 

запажене резултате. 

•  Ученици трећег разреда имали су једномесечни курс 

тениса у реализацији ТК ''Класик'', који користи 

ресурсе школе. 

•  У школи је успешно организовано и реализовано 
општинско такмичење из математике. Учествовало је 

19 новобеоградских основних школа, око 1400 ученика 
од 3. до 8. разреда, 70 наставника на дежурству и 

прегледу тестова, подељено око 400 диплома. Овом 
приликом успостављена је још боља сарадња са ОШ 

''Душко Радовић'', која нам је помогла да реализујемо 

овако важно и масовно такмичење. 

•  Ученици су учествовали на многим смотрама и 

такмичењима и освојили бројна признања и награде 

од школског до државног нивоа.  

 Представници наше школе испред улаза  у  кипарску 

pатријаршију у Никозији. 
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We have asked Mr. Milan Pusica, the 
school principal: 

“What are, in your opinion, the most im-

portant activities in our school, in the school 
year of 2013/14?” 

This is what he said: 

- in the last school year, we did a great deal in an educa-
tional improvement in all its domains   

-our pupils again achieved excellent results in all school 
internal and external activities   

-within the  association of all schools called “King Aleksan-
dar I”, we took part in an “artistic colony” held in White 
Court in Belgrade, under the sponsorship of  His Majesty 

Heir to the Throne Aleksandar II Karadjordjevic. The en-

tire event was covered by RadioTV Serbia   

-we also took  part in a humanitarian  manifestation called 
“Small prom, big heart”, sponsored by Serbian Ministry of 

Education, with the aim to connect  Belgrade and Kosovo  
i Metohija school children  

-our school was included into the project: “Professional 
orientation“ for  the 7th and 8th grade pupils, sponsored by 
Serbian Ministry of  Education in order to help them  to 

choose right profession in the future 

 -within the manifestation “Joy of Europe”, our school 

was the host to children, eleven girls and one boy, from 
Cyprus, in the period of  September 30th through Octo-

ber 6th 2012  

-we  realized an international cooperation with a Cyprus 
primary school “Agioi Omologites” from Nicosia. The 

pupils of our school visited their friends and peers from 
the school “Agioi Omologites” in Nicosia, Cyprus, and 

spent six days there. The visit was a result of a friend-

ship established between the two schools during the 
“Joy of  Europe” manifestation, held in Belgrade. The 

representatives of our school visited the mentioned 
school on Cyprus as well as different cultural and histor-

ical monuments and sites. During this visit, our repre-
sentatives also visited Serbian Embassy and Serbian 

ambassador Mr. Savo  Djurica was delighted because of  

this cooperation  and offered any help needed to im-
prove it furthermore 

 

-during the first semester, the project “School without vio-

lence” as well as “DILS”, the project on the inclusion of 
children with special needs into schools, were successfully 

completed in our school 

-we continued with the realization of both joint and indi-
vidual “open door for parents” 

 -a lot of activities of ‘Pupil’s parliament’ as well as ‘Peers’ 

team’ were accomplished 

-ten pupils of the 7th and 8th grade were included in the 

Regional Center for talents and achieved excellent results  

-the pupils of the 3rd grade had a month tennis course in 
the tennis club Classic that is located at the school lot 

-our school was also a host and organized a mathematics 
competition for 19 schools from New Belgrade municipali-

ty, in which 1400 pupils from the 3rd grade through the 8th 

grade took part, about 70 teachers were on duty or en-
gaged in checking the tests, about 400 diplomas were 

given to the competitors, we had a great help and assis-
tance during this very important and mass competition by 

an  elementary   school “Dusko Radovic”, and thus we 

improved our cooperation 

-our pupils also took part in various competitions and 

manifestations and achieved very good results. 

 The representatives of our school in front of the entrance to Cyprus 

patriarchy in Nicosia 
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КИПАР 
 Кипар је острвска држава која се налази у источном делу Средоземног мора, на раскршћу 

Европе, Азије и Африке. Подељена је на грчки и турски део. Главни град је Никозија.  

Некада колонија Велике Британије, Кипар је стекао независност 1960. године. Службени језик је 

грчки, а Кипар је једина држава на свету која на застави има свој географски облик. 

Треће острво по величини у Средоземном мору Кипар називамо још и Афродитиним острвом, јер се 

ту, по легенди, из морске пене родила богиња љубави Афродита. Симбол Кипра је бакар и по њему 

је ово острво добило име (латински назив – Cuprum). Средњим и јужним делом острва доминира 

планина Тродос. Веома је значајна,  јер се  на планини налазе знаменитости које су под заштитом 

светске баштине UNESCO-a. Због свог положаја, повољне медитеранске климе, великог броја 

сунчаних дана и најлепших плажа медитеранског поднебља, Кипар је једно од најатрактивнијих туристичких 

дестинација за летовање. 
Тијана Весић VII4 

Домаћини и гости 

Посета амбасади Републике Србије на Кипру 

На улазу у средњевековну 

тврђаву у Ларнаки 

Археолошки музеј 

Евангелија Караламбуди (заменица директора школе домаћина), 

Гордана Ковачевић, Ведрана Берлековић,  Акилеас Цангаридес 

(наставник музичког) и Милан  Пушица директор наше школе 

Добродошлицу у ОШ ‘’Агиои Омологитес’’,  

Пожелела нам је  директорка школе  Маламо 

Пирили 
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CYPRUS 
 

Cyprus is an island, located in the eastern part of the Mediterranean Sea, at the crossroad of 
Europe, Asia and Africa. It is divided into a Greek and a Turkish part. The capital is Nicosia. Pre-

viously, a colony of Great Britain, it became an independent country in 1960. Official language is 
Greek language and Cyprus is the only country in the world that has its geographical image on 

its flag. It is the third biggest island in the Mediterranean Sea, also called Aphrodite’s island, be-

cause, according to a legend, the island was the place where Aphrodite was born out of sea 
foam. Its symbol is copper and the name of the island was given to it thanks to copper (lat. cu-

prum). Trodos mountain dominates in the middle and southern part of the island and is very im-
portant because of numerous monuments being under UNESCO protection. Due to its location, 

mild Mediterranean climate, a big number of sunny days and the most beautiful beaches at the Mediterranean Sea, 

Cyprus is one of the most attractive tourist destinations. 
          Tijana Vesic VII4 

Hosts and guests  

The visit of the Cyprus Embassy of Republic Serbia 

At the entrance to the medieval for-

tress in Larnaca 

Cyprus Archaeological Museum 

Evanggelia Charalamboudi (vice principal of the host school), Gorda-

na Kovacevic, Vedrana Berlekovic, Achilleas Tsangarides (music 

teacher) and Milan Pusica, principal of our school 

A welcome speech was given by the school principal 

Mrs. Malamo Pyrilli 
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правилној  и безбедној употреби Интернета. 

П о с е т а  KИПРУ  

- успостављање међународне сарадње са 

ОШ   ,,Агиои Омологитес"  из Никозије 

У оквиру манифестације ,,Радост Европе", 

највеће и најстарије међународне манифестације 

дечјег стваралаштва у Србији,  ОШ “Краљ Александар 

I” је била домаћин наставницима и деци ОШ ,,Агиои 

Омологитес" из Никозије. Запослени и ученици школе 

угостили су троје наставника, једанаест девојчица и 

једног дечака у периоду од 30. септембра до 6. 

октобра 2012. године. По завршетку веома успешне 

сарадње наша школа је добила позив представника 

ОШ,,Агиои Омологитес" за узвратну посету.  

 

 Након више-

месечних припрема једа-

наесторо ученика (Елена 

Пушица, Ана и Анђела 

Јевтовић, Сташа Жуј-

ковић, Јана Крагуљ, Ана 

Булајић, Мина Томић, 

Срна Ђорђевић, Никола 

Лажетић, Маријана Ми-

тровић и Јелена Суботић) 

предвођено директором 

школе Миланом Пушицом, психологом школе 

Ведраном Берлековић и наставницом историје 

Горданом Ковачевић посетило је ОШ ,,Агиои 

Омологитес" Током боравка на Кипру делегација наше 

школе наишла је на изузетно топао и срдачан пријем, 

како од управе школе на челу са директорком школе 

госпођом Маламо Пирили, Евангелијом Караламбуди, 

заменицом директора, Акилеасом Цангаридесом, 

наставником музичке културе,  тако и од стране 

Асоцииације родитеља школе.  

 

Боравећи на Кипру имали смо прилику да 

посетимо бројне културно- историјске знаменитости 

Никозије, Ларнаке и Лимасола.  

Као посебно значајне издвајамо посету цркви 

светог Лазара из 9. века у Ларнаки, подигнуту над 

гробницом светог Лазара из Витиније, Кипарском 

археолошком му-

зеју у Никозији, 

познатом по нај-

богатијој и најве-

ћој колекција ки-

парских антиквитета на 

свету, као и посету Лима-

солској средњовековној 

тврђави из 12. века у којој је у току Крсташких похода 

боравио енглески краљ Ричард Лавље срце.  

 

Међу бројним активностима наводимо посету 

седишту лимасолске митрополије, где смо имали 

прилику да добијемо благослов од Његовог 

Високопреосвештенства Митрополита лималског 

господина Атанасија, као и посету амбасади 

Републике Србије на Кипру у којој смо срдачно 

примљени од стране амбасадора господина Саве 

Ђурице и саветнице амбасадора госпође Иване 

Голубовић-Дубоке. Амбасадор наше земље истакао је 

одушевљење успостављањем овог вида сарадње 

између два пријатељска народа и понудио сваку помоћ 

у даљем одржавању односа две школе.  

 

По завршетку посете направљен је договор о 

наставку сарадње и даљем грађењу пријатељских од -

носа измеду ОШ ,,Краљ Александар I" и ОШ ,,Агиои 

Омологитес"  у складу са традицијом пријатељства 

које су нам наши преци оставили у наслеђе.  

Ведрана Берлековић, школски психолог  

 

Лимасол 

Директорка школе домаћина и 

психолог  наше школе 

Ученици са митрополитом 

Атанасијем 
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A VISIT TO CYPRUS 
-establishing an international cooperation with school 

“Agioi Omologites" in Nicosia, Cyprus 

 

 Within the manifestation “Joy of Europe”, the biggest 

and oldest international manifestation od children’s crea-

tivity in Serbia, primary school “King Alexander I” was the 

host to the teachers and pupils of a primary school “Agioi 

Omologites" from Nicosia, Cyprus. The staff and pupils of 

our school hosted three teachers and eleven girls and one 

boy in the period of September 30th through October 6th, 

2012. After a very successful cooperation, our school re-

ceived an invitation from our guests  to return the visit and 

come to Cyprus.  

After  several months of  

preparations, eleven our 

pupils  (Elena Pusica, Ana  

and Andjela Jevtovic, Stasa 

Zujkovic, Jana Kragulj, Ana 

Bulajic, Mina Tomic, Srna 

Djordjevic, Nikola Lazetic, 

Marijana Mitrovic and Jele-

na Subotic)  together with the 

school principal Mr. Milan Pusi-

ca, history teacher Ms. Gordana Kovacevic and school psy-

chologist Ms. Vedrana Brlekovic, visited  the primary 

school “Agioi Omologites" in Nicosia, Cyprus. During the 

visit to Cyprus, or delegation experienced a very warm and 

hearty reception by both the Cyprus school principal Mala-

mo Pyrilli,  Evanggelia Charalamboudi, vice principal, 

Аchilleas Tsangarides, music teacher as well as Association 

of parents. 

During our visit, we had an anopportunity to visit 

numerous cultural and historical sites of Nicosia, Larnaca 

and Limassol. Particularly significant was the visit to the 

Church of St. Lazarus from 9th century, built over the 

tomb of St. Lazarus of Bithynia in Larnaca, as well as the 

visit to the Cyprus Archaeological Museum in Nicosia, well 

known for the richest and largest collection of Cypriot an-

tiques in the world 

and the visit to Li-

massol medieval 

fortress from the 

12th century, one 

of the residences of Eng-

lish King Richard the Lion 

Heart during the Crusades. 

 

Among many activities we’d like to point up the visit 

to Limassol’s Mitropoliya, where we were blessed by His 

Holy Excellency Metropolitan Athanasios of Limassol, as 

well as the visit to the Embassy of Republic of Serbia in 

Cyprus where we were warmly welcomed by our Ambassa-

dor Mr. Sava Đurica and Counsellor Mrs. Ivana Golubovic - 

Duboka. The ambassador of our country expressed his 

delight over the establishment of this type of cooperation 

between the two friendly nations and offered an assis-

tance in future of relations between the two schools. 

 

Having in mind the tradition of a long-lasting friend-

ship and brotherhood that we had inherited from our an-

cestors, an agreement on further development of coopera-

tion and friendly relations between the elementary schools 

“King Alexander I" and “Agioi Omologites" was made upon 

the completion of the visit. 

   

 Vedrana Berlekovic, school psychologist 

Limassol 

The principal of the host school and 

psychologist of our school 

Pupils with Metropolitan Atha-

nasios of Limassol 



ИНТЕРВЈУ 

Ове године у мају ђаци и наставници наше 
школе били су у посети Кипру. Наставница 
историје Гордана Ковачевић ће поделити са 
нама утиске са овог путовања. 

Који град сте посетили на вашем путовању? 

-Посетили смо Никозију и Лимасол, а 
заједно са домаћинима смо имали прилику 
да се прошетамо по  кипарским плажама 
које се налазе у близини. 

Да ли Вам је пријало путовање? 

-Веома.Успели смо да се упознамо, дружимо 
и забавимо са нашим кипарским 
домаћинима. 

    Како су вас дочекали васи домаћини? 

Дочек је био  топао и срдачан иако смо 
стигли веома рано. Наши домаћини, заједно 
са својим родитељима, сачекали су нас и 
угостили, тако да смо имали 
прилику да се одморимо од пута 
пре почетка манифестације. 

Можете ли нам, бар делом, 
дочарати план и програм? 

- Одвели су нас у школу, где су 
нас путем видео-бима  упознали  
са знаменитостима Кипра, као и 
са својом установом. Након ове 
презентације, оркестар кипарске 
полиције нам је приредио 
посебан концерт добродошлице. 

Нешто касније имали смо 
прилику да представимо  нашу 
школу  и земљу из које потичемо. 

Наредне дане искористили смо за 
разгледање  улица града и 
посетили летовалиште 
„Паралима“. 

Да ли сте се упознали са неким 
интересантним делом кипарске културе? 

-Храна је била врло егзотична. Ретко који 
туриста је имао прилику да окуси 
специјалитете кипарске кухиње које су 
спремали посебно за нас. 

      Шта је на Вас оставило најјачи утисак? 

-Била сам импресионирана добротом и 
љубазношћу, како наших домаћина, тако и  
осталих људи  са којима смо се сретали. 

      Да ли Вам је нешто недостајало? 

-Наши домаћини су се својски трудили да се 
не осетимо запостављено и усамљено и 
били су нам потпуно посвећени. Поред 
веома забавног и садржајног програма, 
мислим да нико није успео да нађе места за 
носталгију. 

Јован Шијачки VIII3 
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INTERVIEW 

This year in May, pupils and teachers from our 
school have visited Cyprus. The history teacher 
Gordana Kovacevic will share with us her im-
pressions from this trip. 

-What towns did you visit during this trip?  

We visited Nicosia and Limassol, and together 
with our hosts, we had an opportunity to take 
a walk along the beaches in the area we visit-
ed. 

-Did you have a good time? 

Very much so. We managed to get to know 
each others, spend time and have fun with our 
Cyprus hosts. 

-How was the reception of your hosts? 

Their welcome was so warm and hearty even 
though we had arrived there very 
early in the morning. Our pupils- 
hosts, together with their parents, 
waited for us and hosted us so we 
had an opportunity to rest before 
the beginning of the manifestation. 

-Could you describe at least a little 
of the program of the visit for us? 

They took us to the school where 
they, on video screen, presented 
Cyprus’s points of interest as well 
as their school. After the presenta-
tion, the Orchestra of Cyprus Police 
had a special welcome concert for 
us. A little after that, we had a brief 
presentation on our school and 
country. 

The next few days, we spent sight-
seeing the town and we also visited 
“Paralima” tourist place. 

 

 

-Did you learn about any interesting things 
about Cyprus culture? 

The food was very exotic. Very few tourists had 
an opportunity to taste Cyprus specialties that 
they were preparing especially for us. 

-What is your strongest impression? 

I was so impressed by their kindness, warmth 
and goodness - both our hosts and all other 
people we met there. 

-Did you miss anything? 

Our hosts made such an effort to make us feel 
at home, not to be lonely and feel neglected – 
they were completely devoted to us. Besides a 
very good and rich program, I think that no 
one felt homesick during the visit. 

        

 Jovan Sijacki, VIII3  
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О СУСРЕТУ АСОЦИЈАЦИЈЕ ШКОЛА  

 
КРАЉ АЛЕКСАНДАР  ПРВИ  

 
 

 Традиционални сусрет Асоцијације 

школа Краљ Александар I, ове године одржан 
је у Белом двору у Београду 10. маја.  

Домаћин овогодишњег дружења био је 
Његово Височанство Принц Александар 

Карађорђевић, а средишња активност сусрета 

била је мала ученичка ликовна колонија, у 
којој су учествовали ученици Асоцијације 

школа из Београда, Горњег Милановца, 
Пожаревца и мачванског Прњавора.  

Представнике школа са ученицима 
срдачно су примили принц Александар и 

принцеза Катарина а сусрет је забележила и 

емитовала екипа РТС-а. 
По завршетку званичног дела сусрета, 

улогу домаћина преузела је наша школа, па се 
дружење у нешто опуштенијој атмосфери 

наставило у Новом Београду. Добру сарадњу и 

пријатељство између школа Асоцијације, 
потврдио је и обогатио и овогодишњи сусрет. 

Раде Шалипуровић, вероучитељ 

Погледајте прилог РТС-а, Београдска хроника на нашем сајту  преко линка  

http://skolakraljaleksandar.edu.rs/vesti ,  или на  Youtube –у  

преко линка http://www.youtube.com/watch?v=NtrGZ4pP9u4  

Ускршња продајна 
изложба у продуженом 
боравку 
  

 Поводом празника Ускрса, 26.4.2013. ученици 

и учитељи  у продуженом боравку приредили су  у 
холу школе продајну изложбу ускршњих јаја и 

украса. Интересовање родитеља и осталих ученика 
школе било је изнад очекивања.  

 До изражаја је дошла креативност и 

домишљатост ученика и наставника јер је добар 
део реквизита израђен од рециклираног материјала 

што доприноси развијању еколошке свести ученика 
и очувању природе.  

 Прикупљени новац искористили смо за 
куповину музичког и ДВД уређаја за потребе 

боравка, као и за куповину ситних реквизита за 

игре у дворишту чиме смо обогатили време које 
ученици проведу у продуженом боравку. 

 
  Ученици и учитељице у боравку:  

Тамара, Сања, Јелена, Маријана, Здравка и Мира 
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ЛИТВАНИЈА 
 

 Република   Литванија је највећа од  три 
балтичке државе и бивша чланица Савеза 
Совјетских Социјалистичких Република 
или СССР-а. Граничи се на северу са 
Летонијом, на југоистоку  са Белорусијом, 
на југу са Пољском и  на југозападу  са 
Руском Федерацијом. Од 1569. године 
била је у заједничкој држави  са Пољском, 
док је у XVIII веку остала без већег дела 
своје територије. Током 40-их година 
прошлог века била је окупирана и од 
стране СССР-а и од стране Хитлерове 
Немачке.Коначно је 11.03.1990. обновила  
своју независност и прва изашла из 
Савеза Совјетских Социјалистичких 
Република. Данас је чланица Европске 
Уније, НАТО пакта  и Савета Европе. 
Престоница Литваније  је град Вилнус, 
који  је 2009. године  проглашен 
европском престоницом културе ,а исте 
године је и славио хиљаду година под тим 
именом. Највећа лука у 
Литванији је Клајпеда, чије се 
обале не леде током целе 
године.  
Између осталог Литванија је и 
земља кошарке; освојила је  
три бронзане медаље на 
Олимпијским играма и једну на 
Светском првенству.  На 
Европском првенству, такође у 
кошарци, освојила  је три 
златне, једну сребрну и једну 
бронзану медаљу. 
 
 

Литванија поседује много културних 
знаменитости: Грутас парк, Музеј ђавола у 
Каунасу, Гедиминас замак у Вилнусу, прелепе 
цркве широм земље, концертне хале и 
спортске дворане, које сигурно вреди 
посетити. 

Стеван Манојловић   VII3                                                                                                                             
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РАДОСТ ЕВРОПЕ 2013/14. 
 И ове године манифестација Радост Европе  одржана 
је  у  Београду почетком октобра окупивши децу из многих 
европских земаља. Овогодишњи учесници манифестације, 
који су посетили  ОШ  ”Краљ Александар  I” , била су деца 
из Литваније.  Ученице седмог разреда Јелена и Ивана 
Реџић,  угостиле  су  једну од учесница и са нама радо 
поделиле своје утиске . 
 
1. Реците нам ваше прве утиске о гошћи која је боравила 

код вас?  
        -Била је веома повучена и тиха, али смо сваким даном 
откривали да је једна врло интересантна и забавна особа. 
  
2. Какав је био програм манифестације Радост Европе ? 
         -Пошто је било лоше време, нисмо стигли да им 
покажемо сву лепоту Београда, али смо зато наше госте из 
Литваније уверили да смо један врло гостољубив и 
креативан народ. То су закључили након вишедневних 
посета  Дечијем културном центру у ком су организовани 
разни програми веома занимљивог садржаја.       
3. Да ли сте и даље у контакту са девојчицом? 
         -У контакту смо, сваког дана се дописујемо преко 
фејсбука и  имејла. 
 
4. Који је разлог примања ваше гошће? 
       -Први разлог је да упознамо децу из других крајева 
Европе и упознамо културу њихове државе, а други је да не 
бисмо ишле у школу. 

       5. Да ли вас је гошћа научила нешто ново о њеном 
граду и култури? 
    -Научила нас је да је Виљнус под заштитом УНЕСKО-а и да 
је један од најстаријих и најлепших градова. 
      6. Шта вам се највише свидело код гошће? 
    -Свидело нам се што слушамо исту музику и то што је 
веома расположена за  дружење.  
     7. Да ли сте се добро споразумевале са гошћом? 
   -Споразумевале смо се на енглеском, али научиле смо је и 
неке српске речи : да, не ,лаку ноћ, добар дан, хвала...  
    8. Да ли вас је  гошћа позвала да посетите њен град? 
    -Позвала нас је . Једва чекамо да нам се пружи прилика 
да се поново видимо и дружимо, јер смо стекле још једну 
другарицу за коју смо се заиста везале.                                                   

    Ања Ољача VII4 

  

Интервју       
  

Мој данашњи саговорник је наша другарица, Срна 
Ђорђевић, која је била домаћин двема девојчицама поводом 
''Радости Европе'' и чак била гост једне од њих. 
 
Одакле су долазиле девојчице? 
-Ове године девојчица је дошла из Литваније, а прошле са 
Кипра. 

Како сте се споразумевале? 
-Споразумевале смо се на енглеском и имале смо 
преводиоца,али нам није био потребан јер обе знамо  
енглески. 
 
Зашто си се одлучила да примиш девојчице? 
-Прошле године сам била неодлучна, али сам хтела да 
пробам и видим како је то, а  ове зато што ми се први пут 
јако свидело. ''Радост Европе'' је јако лепа манифестација и 
мислим да свако треба да проба. 
 
Опиши нам како ти је било на Кипру. 
-Било ми је јако лепо. Била сам код другарице која је била 
код мене и лепо смо се дружиле. Показала ми је Никозију. 
 
Како се зову девојчице и да ли си у контакту са њима? 
-Девојчица са Кипра зове се Софији, а звали смо је Софи.  

Девојчица из Литваније зове се Јусте. У контакту сам са 
њима, али мало више са Јусте. 
 
Хоћеш ли ићи у Литванију? 
-Ако ме позове, хоћу. 
 
Да ли планираш и следеће године да примиш дете из 
стране земље? 
-Не знам, морам да се договорим са родитељима, али бих 
јако волела.                                        
       Милица Шарац 7/1                                                                                               
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РАДОСТ ЕВРОПЕ 2013/14. 
 
И ове године манифестација Радост Европе  одржана је  у  
Београду почетком октобра окупивши децу из многих 
европских земаља. Овогодишњи учесници манифестације, 
који су посетили  ОШ  ”Краљ Александар  I” , била су деца 
из Литваније.  Ученице седмог разреда Јелена и Ивана 
Реџић,  угостиле  су  једну од учесница и са нама радо 
поделиле своје утиске . 
1. Реците нам ваше прве утиске о гошћи која је боравила 

код вас?  
        -Била је веома повучена и тиха, али смо сваким даном 
откривали да је једна врло интересантна и забавна особа. 
  
2. Какав је био програм манифестације Радост Европе ? 
         -Пошто је било лоше време, нисмо стигли да им 
покажемо сву лепоту Београда, али смо зато наше госте 
из Литваније уверили да смо један врло гостољубив и 
креативан народ. То су закључили након вишедневних 
посета  Дечијем културном центру у ком су организовани 
разни програми веома занимљивог садржаја.       
3. Да ли сте и даље у контакту са девојчицом? 
         -У контакту смо, сваког дана се дописујемо преко 
фејсбука и  имејла. 
 
4. Који је разлог примања ваше гошће? 
       -Први разлог је да упознамо децу из других крајева 
Европе и упознамо културу њихове државе, а други је да 
не бисмо ишле у школу. 

       5. Да ли вас је гошћа научила нешто ново о њеном 
граду и култури? 
    -Научила нас је да је Виљнус под заштитом УНЕСKО-а и 
да је један од најстаријих и најлепших градова. 
      6. Шта вам се највише свидело код гошће? 
    -Свидело нам се што слушамо исту музику и то што је 
веома расположена за  дружење.  
     7. Да ли сте се добро споразумевале са гошћом? 
   -Споразумевале смо се на енглеском, али научиле смо је и 
неке српске речи : да, не ,лаку ноћ, добар дан, хвала...  
    8. Да ли вас је  гошћа позвала да посетите њен град? 
    -Позвала нас је . Једва чекамо да нам се пружи прилика 
да се поново видимо и дружимо, јер смо стекле још једну 
другарицу за коју смо се заиста везале.  

 Ања Ољача VII4 

"Joy of Europe"2013/14 

 Interview 
 
Today, I am talking to our friend Srna Djordjevic, who was the 
host to two girls, the participants of Joy of Europe, and also 
visited one of them.  
- Where were the girls from? 
This year, the girl was from Lithuania and last year, the girl was 
from Cyprus. 
- How did you communicate? 

We communicated in English and we also had a translator, but 
we didn’t need the translation because we both can speak Eng-
lish. 
 
-Why did you decide to be a host to the participants of 
the Joy of Europe. 
Last year I was not very sure and had second thoughts, but 
still, I wanted to try and see what it’s all about, and this year, I 
have done it because of a great experience from the last year. 
Joy of Europe is such a great manifestation and everyone 
should host the participants. 
 
-Tell us how your visit to Cyprus was. 
It was very good. I stayed at my friend’s, the girl that was my 
guest in Serbia, we had a great time together and she showed 
me Nicosia. 
 

-What are the names of the girls and are you in the con-
tact with them? 
The girl from Cyprus is Sophia, and we called her Sophie. The 
girl from Lithuania is Juste. Yes, we are in contact, a little more 
with Juste. 
-Do you intend to visit Lithuania? 
Yes, if she invites me. 
-Do you plan to be a host to another JoE participant 
from abroad next year?  
I don’t know. I have to ask my parents, but I would love to. 

Milica Sarac, VII-1 



Драги родитељи,  
 
Помозитe својој деци. Будите ту за 
њих и олакшајте им школске дане. 

Сетите се, нису ни вама били лаки. Овде ћете наћи 
неке корисне савете које можете применити и 
помоћи вашем детету да му школа буде лакша а 
самопоуздање веће.  
 

Одговорност- Поступно, али сигурно, препустите 
одговорност за школу детету. Нека већ у првом разреду почне 
само да пакује књиге, да се буди ујутру, организује своје 
учење и израду домаћих задатака. Наравно, прискочите ако је 
помоћ потребна, али нека дете схвати да у школу иде због 
себе и своје будућности, а не да би удовољило родитељу. 

Радне навике- Са радним навикама се нико није родио, 
оне се стичу. Помозите вашем детету да их стекне. Заједно 
планирајте време за учење, место за учење, ритам учења и 
пауза, награде за успешно обављене задатке. Уложите труд у 

то на почетку, касније ће постати рутина и нећете више 
морати да се бринете. 

Реалност- Немојте очекивати више него што ваше дете 
може. Ако је дете често суочено са придикама типа „зашто 4, 
зашто не 5”, изгубиће веру у себе и постаће демотивисано за 
рад. Имајте у виду и ограниченост времена концентрације- 
дозвољавајући чешће а краће паузе омогућавате већу 
продуктивност код вашег детета. 

Награде и казне- Немојте дете кажњавати или грдити 
чим нешто не уради добро, заборави домаћи или пожели да се 
игра уместо да учи. Много ефикаснији начин је да дете 
мотивишете а не заплашите. Понудите му награду ако испуни 
свој део договора- након периода учења обезбедите му нешто 

што жели да добије (сладолед, албум са сличицама, одлазак у 
парк, играње игрице). Иако звучи као неки вид уцене, метод 
награде је код неке деце изузетно успешан док кажњавање 
углавном изазива контра ефекат. На овај начин дете такође 
учи важност поштовања договора, као и  да одлаже 
задовољство и трпи непријатност „сада” како би добило нешто 
„после”.  

Похвала- Поред избегавања казни, јако је важно да 
дете често хвалите. Похвалите га за сваки труд који уложи у 
учење, за сваку оцену која одговара његовим могућностима, за 
сваки добар и другарски поступак у школи. 
Наградите га за успехе али и за лепо понашање и на 
тај начин ћете га мотивисати да се и у будућности 

труди, лепо понаша и тражи позитивну пажњу. Не 
верујте народној пословици- ко се хвали тај се квари. 
Она није истинита! И још важније, не шаљите детету 
поруке које говоре да оно не вреди. Избаците изјаве 
као што су: „То се само теби дешава” „Не буди 
глупа!”„Како то не разумеш!?Укључи мало мозак” „Ма 
ти си ленчуга!”. На овај начин детету рушите 
самопоштовање и самопоуздање те га демотивишете 
за даље покушаје.  

Заинтересованост- Питајте своје дете да ли 

му је тешка школа. Ако јесте, понудите помоћ. 
Ако му је лака, предложите да помогне 
другарима којима теже иде. На тај начин не 
само да ће утврдити градиво већ ће и 
развијати позитивне особине као што су 
несебичност, радост дељења и добар однос са 
друговима. А показаћете и да вас интересује како се ваше дете 
осећа.  

Ометање- Природно је да деци све друго буде 
забавније од учења. Помозите му да се фокусира, да буде што 
мање ствари које ће му одвраћати пажњу. Ако вам дете 
превише времена проводи за рачунаром, преузмите 
одговорност и ограничите му то. Ставите шифру на компјутер 
или на интернету временски ограничите приступ одређеним 
сајтовима. Тиме ћете детету учинити велику услугу- не само да 
ће учити боље већ ће се потрудити да се у 
слободно време забави на здравији и 
креативнији начин.  

Учење напамет- Поред тога што није 
корисно, учење напамет подсећа на учење 
телефонског именика- досадно је, тешко и 
бесмислено. Зато подстичите дете да поставља 
питања, да нађе смисао и корисност у ономе што учи, да 
повеже са стварним животом и нађе му практичну примену. 
Учење је континуирани део нашег живота а свет око нас је пун 
прилика за учење. Помозите детету да те прилике уочи и да их 
искористи. 

Дружење, поверење, слушање- На 
крају свега, ипак не дозволите да оцене буду 
главна животна преокупација и једина важна 
ствар у животу вашег детета. У данашње време 
се често школи и оценама придаје превелики 
значај. Далеко од тога да успех и оцене нису важне, али нису 
најважније. У школи се, поред оцена, догађа још много тога- 

пријатељи, заљубљивања, односи с учитељима, занимљиви 
или досадни часови, игрице и догађаји с вршњацима изван 
школе. Салушајте дете када жели да прича о томе. Укључите 
се у проблеме на које наилази у школи и помозите му да их на 
конструктиван и ненасилан начин реши. Покажите им да ништа 
није непоправљиво и неопростиво и да је увек најбоље 
проблем поделити са особом којој је највише стало до њих, а 
то сте ви. Похвалите га за добре поступке и леп однос са 
другарима, упутите му комплимент, бодрите га, не дозволите 
да дете помисли да су вам само оцене важне. Водите честе, 

н а о к о  б е з н а ч а ј н е 
разговоре са вашим 
дететом -  тиме ћете 

развити поверење и дете 
ће доћи код вас када буде 
био потребан „озбиљан” 
разговор.  Слушајући 
свакодневне теме, детету 
шаљемо поруку да нам је 
оно важно, да је вредно и 
да смо ту за њега. 
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Савети за бољи успех, 
уз мало мање учења а мало више забаве  

 

 

 Тешко ти је да почнеш да учиш? Кажеш ’’за 5 минута ћу”, а сат времена након тога ти и даље гледаш у 
рачунар? И онда седнеш, читаш, подвлачиш а ништа ти не улази у главу? Можда ипак нешто не радиш 

добро...или би могао боље. Ево неколико савета како да време које проведеш учећи буде што продуктивније и 
боље искоришћено. 

 
Олакшај себи у старту- Слушај добро шта се прича на часу, било да професор предаје или испитује. 

Ако већ тако много времена проводиш у школи, искористи га паметно, запамти што више те ћеш код куће много 

мање времена провести над књигом. А онда истог дана, док су информације свеже, 
прочитај нову лекцију из књиге. Када је будеш учио биће ти много лакше. 

Кутак за учење- Направи свој „ћошак за учење” и увек учи у њему. На тај начин ће се 
твој мозак, чим седнеш на столицу, аутоматски препознати да је време за учење и биће 

му лакше да прими информације. Важно је да тај ћошак буде удобан, довољно светао, 

да имаш релативно удобну столицу на којој можеш правилно седети, а с 
радног стола уклони све оно што би могло да утиче на концентрацију. 

Угаси тон на мобилном. 
План учења- Супер, сео си. Сада учење може да почне. Али има превише градива! Не 

знаш шта ћеш пре! Мислиш „најбоље је да ставим на гомилу све што треба да научим, па да 
кренем по реду”. То је погрешно! Када видиш толику гомилу књига неће ти бити ни до чега. 

Много је боље да направиш план учења. И то реалан и јасан план! Подели градиво у целине а након сваке 

дозволи себи паузу и награди себе нечим што волиш да радиш. Тако ћеш једва чекати да испуниш задати 
задатак како би могао да одиграш омиљену игрицу,  прочиташ неколико страница књиге, погледаш неколико 

видео спотова или одеш на пола сата у парк. Такође, планирај тако да између два предмета 
које учиш усмено, читајући, радиш нешто оловком (домаћи, цртање, математику). План 

направи тако да слична градива буду доста временски удаљена једно од другог како се не би 

помешала.  
Читај и подвлачи- Пре учења увек прочитај целу лекцију како би схватио о чему се 

ради и имао неку причу за коју можеш да вежеш чињенице. Онда читај други пут и подвлачи 
само важне речи које ће ти помоћи током преслишавања. Тада одговори на питања на крају 

лекције, размисли о томе што си научио, повежи лекцију са сопственим искуством. Онда се 

преслишавај понављајући суштину лекције или тако што ћеш да постављаш себи питања 
онако како би то професор могао да чини; а ако не можеш да се сетиш нека ти помогну подвучене речи. 

Учи са разумевањем - Размишљај док учиш. Повежи са ситуацијама у којима си био, размисли шта од 
постојећег знања можеш да искористиш, како би то могао да примениш у животу, измисли 

причицу везану за градиво. Помоћи ће ти да запамтиш. Обавезно разјасни све термине и 
чињенице, немој да учиш напамет оно што не разумеш. Провери и друге изворе- 

енциклопедије, компијутер, Интернет; научићеш нешто занимљиво а градиво ће ти бити 

јасније. 
Одмор- Кад осетиш умор, обавезно направи паузу, отвори прозор и дубоко удахни. Направи 

неколико чучњева, истегни руке, прошетај по соби. Дужина времена проведеног 
над књигом није битна; немој да дозволиш да те особе које проводе дан непрестано учећи убеде 

да се понашаш погрешно. Сат времена ефективног учења је много боље проведено време, од 

узалудног вишесатног зурења у књигу. 
Мисли позитивно- Веруј у себе. Црне мисли типа „ја то не могу, то је сувише тешко” 

одмах одбаци. Могли су толики пре тебе, можеш и ти. Увери се да ћеш на контролном или 
испитивању супер проћи и да ћеш све знати. Бићеш опуштенији а трема ће бити под контролом. 

Немој да се нервираш- стрес само погоршава ситуацију. 
Понављај- И на крају, оно што би већина ученика најрадије прескочила-  једном 

научено градиво треба редовно обнављати. 

Мирјана Роглић—педагог и  

Јелена Вуковић-психолог 
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ПОСЕТА МУЗЕЈУ 
 

Поводом 160 година од оснивања прве хемијске лабораторије у 

Србији је отворена изложба у Галерији науке и технике САНУ. 

Са наставницом хемије, Горданом Јовић, посетили смо ову 

изложбу 15. новембра ове године.  

Изложбу су приредили: Хемијски факултет Универзитета у 

Београду, Галерија науке и технике САНУ и хемијско друштво. 

Ђаци су посетили ову изложбу,упознали су се са старим 

хемијским прибором, са научницима који су оставили трага у хемији и са њиховим 

делима. Ђаци су имали прилике да носе беле мантиле,  хемијске наочаре и да испробају 

неке инструменте.  Било је занимљиво видети како су некада изгледала аван са тучком, 

микроскоп, тас (вага), епрувете...  Сазнали смо ко су били др Марко Леко, Сима 

Лозанић, Михајло Рашковић, др Вукић Мићовић, др Миливоје Лозанић и др Милорад 

Јовичић. Овај излет са наставницом хемије улепшали су посета Калемегдану, Кнез 

Михајловој и наравно посета Мек Доналд-у. 

С обзиром да су ђаци уживали, наставница хемије је обећала да ће нам ускоро опет 

приуштити овакав леп провод. 

Нина Милићевић,  Мила Павловић и Јована Николић, ученице VII2 

Odlazak u pozorište 

 
Učenici odeljenja V2 OŠ "Kralj Aleksandar I" su u petak, 

22.11.2013. godine sa razrednim starešinom išli u pozorište 

"Duško Radović". Gledali su predstavu "Miljakovac, to jest 

Novi Zeland". Osim V2, išla su i deca iz odeljenja V1. 

Predstava je trajala oko sat vremena, a deca su bila 

oduševljena.  

Predstava govori o dečaku Jovanu koji ima paralizu, ali pored 

toga, on uspeva da stekne prijatelja - devojčicu Milicu, kao 

i da sa njom otputuje na Miljakovac. Jovan ima i druga koji 

je nindža. Njega može da vidi samo Jovan, a njih dvojica 

obožavaju Naruta. Jovan i nindža se stalno igraju Naruta. 

Međutim, Jovanov drug nindža ume da bude i pomalo 

dosadan i da pruveličava stvari. Milica je devojčica koja je 

ranije, dok se nije preselila, živela na Miljakovcu. Milica i 

Jovan žele da odu na Novi Zeland i da tamo otvore veteri-

narsku ordinaciju, kao i da istražuju gejzire i vulkane. 

Takođe bi voleli da odu na Miljakovac i da tamo otvore 

veterinarsku ambulantu jer je Novi Zeland ipak jako da-

leko. Jovan ima i doktorku kod koje ide svakog dana i 

vežba sa njom. Ali, tu postoji i negativan lik koji će sve 

pokušati da preokrene. To je dečak Dušan. On mnogo 

nervira Milicu i Jovana. Sve vreme se podsmeva Jovanu 

zato što ima paralizu i zove ga "Kljaka". Dušan je zamolio 

Milicu da i on pođe sa njima na Miljakovac, a Milica mu je 

ispunila želju, iako je on mnogo nervira. Sa sobom je poneo 

i dži-pi-es, ali su ga Milica i Jovan pokvarili, pa se Dušan 

razljutio. Na kraju predstave, Jovan, Milica i Dušan su se 

vratili sa Miljakovca, a Milica je obećala Jovanu da će 

sledeći put ići na Viline vode. Zatim je Jovan otišao kod 

doktorke, nastavio da vežba i saopštio joj da je bio na 

Miljakovcu. Doktorka je bila ponosna na Jovana. 

Eto, imali smo priliku da vidimo neke od naših glumaca, od 

kojih je jedna Vladislava Vaca Djordjević koja pozajmljuje 

glas Sunđer Bobu, glavnom liku istoimenog crtaća.  

    Nevena Berberović V2  

 11       Посети сајт https://sr-rs.facebook.com/kliknibezbedno и 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА  
Од 7 – 13. Октобра 2013. 

МОТО:''Слушајте мама и тата, желим сестру или брата!'' 

Током Дечје недеље имали смо доста лепих активности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Већ првог дана смо припремили приредбу ђацима првацима као добродошлицу у Дечји савез. 

У дворишту смо са другарима из II-1, I-1 i I-2 кредама цртали на тему овогодишње Дечје недеље. 

 

 

 

 

 

 

Кроз радионице смо се упознали са Букваром дечјих права. 

Деца су се са својим родитељима, у фискултурној сали, дружила, играла и такмичила у спретности и брзини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јадранка Слијепчевић, учитељица II-2 
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Данило Киш 
 

Данило Киш је рођен у Суботици 22.фебруара 1935. 

Отац му је био Мађар, Едуард Киш, а мајка 

Милица Драгићевић. До 1942.године живео је са 

родитељима у Новом Саду, где је похађао први 

разред основне школе, а затим је прешао у 

Мађарску,у очев родни крај, где је завршио 

основну школу и два разреда гимназије.Након 

одвођења његовог оца у Аушвиц 1944.године, са 

остатком породице премештен је у Цетиње 

посредством Црвеног крста. Тамо је Киш живео до 

краја школовања.     

   

На Филозофски факултет у Београду уписао се 

1954.године, а у септембру 1958. године је као 

први студент дипломирао на катедри за општу 

књижевност. Рано је постао врсни преводилац са 

француског и мађарског језика. Годинама је живео 

као слободни књижевник и преводилац, а једно 

време води и међународну сарадњу у Удружењу 

књижевника Србије. Низ година је радио и као 

лектор у Стразбуру, Бордоу и Лилу. За дописног 

члана Српске академије наука и уметности 

изабран је 1988.године. Последњих година живео 

је као књижевник у Паризу и Београду. Умро је у 

Паризу, од карцинома плућа, где се једно време и 

лечио. 

    

Писао је приповетке, романе, драме, песме, 

полемичке расправе. Преводио је са руског, 

мађарског, француског и енглеског језика. Његова 

прва књига је објављена 1962.године.  

 

Добио је низ угледних домаћих и престижних 

међународних награда: 

 1972. НИН-ова награда 

 1983.Андрићева награда 

 1988.Авнојева награда 

 

Позната дела која је написао су: ''Опроштај са 

мајком'', ''Сутра'', ''Црвени бик'', ''Одјек из 

детињства'', ''Сусрет са мајком у јесен''. 

                 Јелена Загорац 7/4 

 
 

200 година од рођења Петра II 

Петровића- Његоша 

 

 

 

 

 

180 година од рођења Јована 

Јовановића Змаја 

 

 

 

120 година од рођења Милоша 

Црњанског 

2013. ГОДИНА ВЕЛИКАНА... 
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ПРВА ЉУБАВ 
 
 Сунце је било необично високо за ово доба године. Јутро 
је, прошарано сунчевим зрацима још увек сањало дан који ће 
убрзо осванути у свом пуном сјају. Облаци се расплињаваше по 
небу, ваздушасти, чудесни, давајући слици трећу димензију. А 
целокупан призор био је нестваран - нежан и ведар, красио је цео 
град. 
 Какве ли је само среће један град што му данас освану 
баш овакво небо. С тек покојим питомим облаком и сунцем које ће 
сијати целог дана. Нема шансе да ће пасти киша. Дан који ће 
уследити биће идеалан за пуко ленчарење у природи и уживање у 
можда последњем блиставом дану ове године. Сасвим довољно 
за неког. 
 Довољно за задовољну трочлану породицу да их намами 
да изађу напоље. Мајка, релативно млада жена, запослена је и 
често заокупљена неким кућним послом, да би барем неки део 
свог слободног времена провела у природи. За оца се везује 
веома слична прича. Непотребно је замарати и њом. Укратко, 
праве сродне душе. Али оно што су обоје подједнако делили била 
је љубав према њиховој шестогодишњој кћерки. А она их је, иако 
тога можда није била свесна, сваким даном волела све више и 
више. Њен осмех након њихове одлуке да дан проведу у парку 
био је и остао најслађа потврда моје претходне тврдње. 
 Небо је и даље одузимало дах у свом свôм опијајућем 
сјају. Тако блистав дан, заиста... Питам се да ли је неко у животу 
икад видео лепши. У ствари, сигурно јесте. Сваки мудар човек 
наћи ће начина да живот испуни огромним бројем најлепших дана. 
А смисао сваког најлепшег дана је човек, сунце и... Упс, замало да 
откријем тајну. Ово ми је једном шапнуо један мудар човек, коме 
дугујем услугу да чувам тајну. Међутим можда ће вам на крају 
приче она бити потпуно јасна. 
 Дакле, исти дан, прелеп, само на другом крају града. Ретко 
се у граду виђају овакви призори: уске улице, прошаране 
дрворедима, обасјане сунчевим зрацима, делују тако тајновито. 
Један сасвим мали дечак играо се лоптом у једној од тих улица, 
непосредно пред својом кућом. Волео је овај крај града, сви су се 
међусобно познавали и имао је много другова. Док је тако 
трчкарао, размишљајући, није ни приметио када му се лопта 
откотрљала низ улицу, у жељи да побегне. Дечак је потрчао за 
њом, али је она била бржа. Бежала му је и бежала и таман кад је 
мислио да ју је ухватио, она би, неким чудом, наставила даље свој 
пут. 
 Девојчица се љуљала на једној љуљашци у парку, срећна 
што су је родитељи извели напоље. Такође, била је задовољна 
својим новим шналицама у облику цвета са бубамаром на њему, 
које су красиле њену дугу, бакарносмеђу косу. У једном тренутку, 
ветар је задувао јаче и она је почела да се креће веома брзо, а 
коса јој је полетела уназад, и, док је трепнула, ниједна од две 
шналице није била на свом месту. Сигурно их је ветар однео... 
Бацила је поглед на родитеље, смештене у оближњем кафићу. 
Они су јој махнули. А када се уверила да су скренули поглед, дала 
се у потрагу. 
 Лопта се и даље котрљала. Чудно је то како једна, 
истински мала и смешна лопта може толико закомпликовати један 
мали, озбиљан живот. Дечак је и даље ишао за лоптом, не 
одустајући, јер, знао је да ће се лопта ускоро зауставити. 
Уосталом, није могао далеко одлутати. Мама се засигурно још 
није вратила са пијаце, а тата још добавља намирнице за 
породичну продавницу. Бака је сигурно задремала у својој 
фотељи, а сестра је вероватно толико заузета својим сном, јер се 
синоћ касно вратила из клуба, тако да нико неће ни приметити да 
га нема. Док је тако размишљао, лопта је скренула у другу улицу. 
И он је потрчао, не би ли је сустигао.  
 Девојчица је и даље помно претраживала сваки кутак 
парка и, пошто га је прешла уздуж и попреко по неколико пута, 
одлучила је да настави потрагу мало даље. Ветар је шналицу, 
тако смешно лаку шналицу, могао однети било где. Родитељи су 
даље били заокупљени неком својом причом, а изгледа да су им 
се за столом придружили још неки људи. Па је пошла даље... 

 Одједном, после још неких пола сата тражења, девојчица 
је на тротоару угледала лопту. Била је то једна од оних лепих, 
малих, али савршено округлих лопти, шумскозелене боје. Баш 
такву је недавно тражила од родитеља. Била је савршена. 
Пришла јој је и узела је у руке. Није планирала крађу, или ишта 
слично, већ је само желела да зна какав је осећај држати једну од 
оваквих лопти. Када је подигла поглед, у контра светлу је 
угледала дечака својих година који је држао једну њену шналицу. 
„То је моје!“, у исто време повикаше обоје. А онда су пришли једно 
другом и заменили се. „Баш ми се свиђа твоја лопта“, рече 
девојчица. „И ја сам хтела такву, али мама и тата нису хтели да 
ми је купе.“ „Хвала“, рече дечак. „Данас сам се играо њоме и само 
се откотрљала и нисам могао да је ухватим, а онда си је ти 
ухватила.“ „Ово ми је нова шналица. Мама ми је купила. Била је 
још једна, али сам је изгубила.“ „А где су ти мама и тата?“, у исто 
време упиташе једно друго. „Ено их тамо, у кафићу, ту близу. А 
твоји?“ „Код куће.“ „А где ти је кућа?“ „Не знам. Толико сам јурио за 
лоптом и мислим да сам се изгубио.“ „Помоћи ће ти моја мама. 
Она мени увек помаже.“ 
 И тако су пошли, једно поред другог, једна сасвим мала 
девојчица и један подједнако мали дечак. Он је у руци држао 
лопту, а она шналицу. А у слободним рукама држали су руке једно 
другог. А дан који је протицао изнад њихових глава, био је, иако у 
тренутку то можда нису спознали, најлепши у њиховим животима. 
     Ивана Динић,  8/1 

Ђачко доба 

 
Сви су на свет малени дошли, 

новорођене бебе што не престају да 

плачу, 

срећу донели кад год су пошли 

баки и деки у наручје да скачу. 

 

Никоше тада и први зуби 

имали смо играчке фирме Кико 

к'о деца фурали смо оне крагне буби, 

није нам могао удовољити нико. 

 

Наступи затим доба вртића, 

игра и учење првих слова, 

у међувремену довољно смо стасали 

да у крила знања прими нас установа 

школа. 

 

А време клизи дан по дан, 

прате нас успеси и друге ствари, 

једноставно ниси могао бити сам - 

у свему подржавали су те другари. 

 

С осмехом гледам на прошле дане 

с радошћу хрлим куд год да ходам 

верујем сада у приче старе 

да најлепше је то ђачко доба.  

 

 

Маша Манић 8/1 
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Писац Слободан Станишић је 

посетио ученике првог разреда 

и поделио са њима занимљиве 

приче које пише за децу. 

 

Ево и утиска Сергеја Николића, 

ученика првог три: 

" Био сам срећан што је дошао. Књиге 

су ми се веома допале.и Апатрапа и 

Цвонки су необичне и занимљиве 

књиге. Постављали смо питања писцу 

и сазнали како је почео да пише. Било 

је забавно и волео бих чешће 

сусрете са писцима. 

 

Гордана Радојевић, професор разредне 

наставе  

ВИЛА 

Волела бих да сам добра вила, 

да чаробним штапићем 

пружим срећу свима. 

 

Гладнима да дам храну, 

храбрима снагу, 

паметнима моћ, 

совама дугу ноћ. 

 

Утеху бих пружила свима, 

авионима дала снажна крила, 

ах, кад бих добра вила била. 

 

Свој деци овога света, 

милион шарених конфета, 

џак бомбона  

и испуњење свих снова. 

 

Пружила бих срећу свима, 

Ма колико она скупа била. 

Небу, земљи, цвету, 

Целоме свету. 

Ах, кад бих добра вила била. 

Нина Пантелић 7/1 

Jesen 

Ode nama naše leto 
a ptice na jug. 

Evo stiže nova jesen 
kao drugu drug. 

Lišće sada stalno pada. 

Braonkasto-žuto, 
radijatori sad' greju 

a oblaci ljuto. 
Brzo,hajde:kapu na glavu 

obavezno jakne. 
Nemoj ni slučajno 

da t' hladnoća takne. 

Oblači se toplo jer 
je sada hladno. 

Više nije leto 
nego vreme gadno. 

Sad se vreme provodi kod kuće 

čokolada nije zdrava. 
Uskoro će pasti sneg: 

strava,strava,strava!!! 
Andrej Milošević IV/4 

 
Jesenja pesma 

 

Pozdravite leto i lepo vreme, 
jer sada stiže nevreme! 

Oblaci ljuti plove po nebu, 
dok kiša jaka juri ka dole. 

Lišće šušti i boji prirodu, 

dok laste jure na jug. 
Jutra sada hladna su, 

a večeri još više! 
Tako da jakne,kape i prsluke 

brzo da obučete!!! 

Tara Stokanić IV/4 

МОЈА МАЈКА 

Ти имаш најчистије 

Срце на свету 

Најлепша си  

И најмилија. 

 

Ово је бајка, 

Али најлепше  

Срце има 

Моја мајка. 

 

Тебе сунце 

Стално греје 

Јер си пуна 

Доброте и љубави. 

 

Ти си шарени цвет, 

Ти си зелена трава 

У твојим очима љубав спава 

У твоме срцу љубав  

за мене се крије. 

 

У твом 

Загрљају 

Никад 

Нема краја. 

 

Ива Марковић 7/1 



Посети сајт https://www.facebook.com/BirajReciHejtSpreci и обавести се о  16 

правилној  и безбедној употреби Интернета. 

 

У понедељак 9. децембра 2013. године одиграна је одбојкашка утакмица  

између ученика 8. разреда наше школе и ОШ ''Иван Гундулић''.  

Утакмица се играла у 2 добијена сета до 25 поена. С обзиром да је  

резултат био нерешен 1:1, ученици су одиграли и 3. сет до 25 поена.  

Коначан резултат утакмице је 2:1 за ученике наше школе.  

ОШ ''Краљ Александар I'' -  ОШ ''Иван Гундулић''    2:1              

                  (25:14, 18:25, 25:19)                                                           

Одбојкашку екипу наше школе су чинили: Димитрије Милић 8/3,  

Марко Краљевић 8/3, Драгољуб Марјановић 8/3, Максим Јокић 8/3,  

Младен Андрић 8/3 и Милутин Петковић 8/2. 

                                                             Организатор и реализатор утакмице: 

                                                                        Александра Баланџић 
                                                                     наставник физичког васпитања 

 

 
У четвртак, 12.12.2013.године одигране је кошаркашке утакмице  

између ученика 7. и 8. разреда ОШ ‘’Краљ Александар I’’,  

ОШ ‘’Филип Филиповић’’ и ОШ ‘’Лаза Костић’’.  
 

7. разред, 
‘’Краљ Александар I’’ - ОШ ‘’Филип Филиповић’’  

   ( 63 : 42 ) 

8.разред 
‘’Краљ Александар I’’ - ОШ ‘’Лаза Костић’’  

   ( 43 : 47 ) 
 

                                     Организатор и реализатор утакмица: 

                                                                        Жељко Чаравеша 
                                                                     наставник физичког васпитања 

ИЗВЕШТАЈ СА ТРАДИЦИОНАЛНОГ 

ТУРНИРА ''КРАЉ'' 

КОШАРКА 

ОДБОЈКА 

Из пера нашег спортског репортера... 
  

 Дана 21.11.2013. ученице 7.разреда одиграле су одбојкашку утакмицу у сали ОШ ‘’Краљ Александар 

I’’ на Новом Београду. Ученице су захтевале да одиграју утакмицу, како би виделе које је одељење 

најбоље. Утакмица је прошла без инцидената. 

   Прво место освојиле су ученице из 7/2 храбро се борећи, док на зачељу табеле остале ученице 7/3. 

Ученице 7/2 изјавиле су да су се веома радовале неочекиваној победи. 

Мила Павловић 7/2  



ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА одељење 

Aлексић Мина 8/1 

Динић Ања 8/1 

Динић Ивана 8/1 

Јанковић Огњен 8/1 

Јевтовић Ања 8/1 

Манић Маша 8/1 

Николић Мила 8/1 

Пандрц Јелена 8/1 

Станковић Исидора 8/1 

Александровић Ђорђе 8/2 

Грујичић Марија 8/2 

Манић Лазар 8/2 

Ристић Милена 8/2 

Стoкић Александра 8/2 

Златковић Вук 8/3 

Јанковић Анђела 8/3 

Илић Алекса 8/3 

Гуан Qи Милан 8/3 

Вранеш Марко 8/4 

Вучковић Марија 8/4 

Марковић Павле 8/4 

Милошевић Александар 8/4 

Мартиновић Ана 8/4 

Станивук Синиша 8/4 

    

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ:   

Милошевић Александар 8/4 

    

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ: 

Мартиновић Ана 8/4 


