
 

Питали смо... 
Ђачки парламент и Вршњачки тим су дошли на 

идеју да спроведу анкету која би одговорила на веома 

битно питање - Које су праве људске вредности? 

Успели смо да сазнамо које особине ђаци наше 

школе највише поштују. У анкети су учествовали 

ученици од 5. до 8. разреда обе смене, као и неколико 

наставника. Да бисмо добили искрене одговоре, 

одлучили смо да анкета буде анонимна? 

Сваки учесник анкете добио је папирић са 

наведеним људским вредностима, од којих је требало да 

заокружи три које су по његовом/њеном мишљењу 

најбитније. Вредности које смо набројали су, хуманост, 

праведност, доброта, мудрост, љубазност, спремност да 

се другима помогне, искреност, поштовање, 

саосећајност, отвореност, добродушност, лепота, 

богатство, пожртвованост, неисквареност, толеранција, 

скромност, оптимизам, просвећеност и духовитост.  

По мишљењу наших ученика и наставника, 

најцењенија људска вредност је искреност. Учесници 

анкете, такође, веома цене: љубазност, спремност да се 

другима помогне, поштовање, саосећајност и 

неисквареност. У одговорима су присутне и остале 

врлине: хуманост, праведност, доброта, отвореност, 

добродушност, скромност и оптимизам. Вредности које 

нико није заокружио су: мудрост, лепота, богатство, 

пожртвованост, толеранција, просвећеност и 

духовитост. 

Шта ви мислите, да ли је искреност, као најцењенија 

вредност, присутна у нашој школи и да ли се слажете са 

резултатима ове анкетe? 

Милица Мијаиловић VIII4. 

 

ТЕМА БРОЈА: 

Вредности које желимо да 

негујемо  

Ученички парламент и Вршњачки тим 

Ученички парламент у сарадњи са Вршњачким 

тимом је обележио стогодишњицу почетка 

Првог светског рата акцијом „Дело чини 

човека“. Ученици су били инспираисани 

људима који су својом хуманошћу, 

родољубљем, часношћу, пожртвовањем, 

пријатељством, оптимизмом, храброшћу и 

истрајношћу дали непроцењив допринос 

нашем народу у Великом рату,  

Опширније на страни  бр.3 



        * Чланови Ђачког парламента су на свечаној приредби поводом обележавања Дана школе и током наставе   

         ученицима, наставницима и гостима школе делили наведене картице.  

Обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата инспирисало је чланове Ђачког парламента да 
овогодишњем обележавању Дана школе дају допринос осмишљавањем и спровођењем акције “Дело чини 
човека”. 

Имајући за пример дело војводе Живојина Мишића, Милунке Савић, Флоре Сандс, Арчибалда Рајса, 
Милутина Бојића, Надежде Петровић и Михајла Пупина, који су се у време, до тада највећег и најразорнијег 
страдања у историји човечанства, својим животним делом златним словима уписали на странице врлине и 
вредности, желели смо да се сви заједно подсетимо да оно што нас пре свега одређује нису ни пол, ни 
професија, ни припадност одређеној нацији, већ наш вредносни систем и поступци који из њега проистичу. 

  Сетимо се ових великих људи, који снажно и безкомпромисно, сведоче блистав пример хуманости, 
часности, родољубља, пријатељства, праведности, истинољубља, оптимизма, посвећености, истрајности, 
разборитости, пожртвованости, храбрости и скромности.  

Водимо се завештањем које су нам оставили! 

Акција Ђачког парламентаАкција Ђачког парламентаАкција Ђачког парламента   
“Дело чини човека” 
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Вредности које желимо да негујемоВредности које желимо да негујемоВредности које желимо да негујемо   

Ученички парламент и Вршњачки тим  

 Вршњачки тим у сарадњи са Ученичким парламентом, обележио је стогодишњицу почетка 

Првог светског рата акцијом „Дело чини човека“. Ученици су били инспираисани људима који су 

дали непроцењив допринос нашем народу у Великом рату, својом пожртвованошћу, 

хуманошћу, пријатељством, оптимизмом, храброшћу и скормношћу. 

 Вршњачки тим се придружио обележавању стогодишњице Великог рата промовисањем 

Конвенције о дечијим правима. Настанак Конвенције о дечјим правима сматра се делом 

енглескиње Еглатине Џеб, која је 1923. године створила огранизацију “Спасимо децу” која се   

по први пут у историји бавила правима деце. 

 Већ 1924. године, на основу предлога Еглантине Џеб, настаје прва деклерација о правима 

детета коју је усвојила генерална скупштина Друштва народа. У оквиру овог документа 

садржани су принципи на којима су се касније градиле идеје о дечијим правима 1989. године.  

 После десет година рада, у оквиру организације Уједињених нација, усвојена је Конвенција о 

правима детета, као први међународни инструмент који се посебно бави децом и који има 

обавезујући карактер за државе које га ратификују.  

 Као симбол страдања у  Великом рату, ученици су узели пример Момчила Гаврића, 

најмлађег војника у Првом светском рату код нас. 

 Његове вредности: храброст, пожртвованост, несебичност, хуманост, другарство су врлине и 

вредности које ми желимо да промовишемо у нашој школи, оне нису заборављене, само треба 

да их се подсетимо и подстичемо код ученика. 

 Ученици су израдили паное који су били изложени за Дан школе: ''Вредности које негујемо-

Деца у Првом светском рату'' и ''Настанак Дечијих права за време рата''.  

 Вршњачки тим је ове године изабрао најбољег друга и другарицу. На основу одређених 

критеријума изабрали су ученике осмих разреда, Марина Ђокић 8/4 и Василије Веруловић 8/1. 

 Вредности које смо промовисали у нашој школи при избору најбољег друга и другарице које 

су ученици  Ученичког парламента и Вршњачког тима одредили су: ''Другарство напољу, а  не 

преко интернета'', искреност, поштење, толеранција, правичност, поштовање старијих, 

примерно владање, смисао за хумор, хуманост, добра комуникација, стрпљивост, 

поузданост, спремност да се помогне, љубав, доброта... 
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Момчило Гаврић 
 најмлађи војник Првог светског рата 

Грци су му поставили златну плочу на Крфу. Преживео 
голготу и у ратовима и у миру.  Био је храбар, 

пожртвован и добар друг. 

ДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ   

Момчило Гаврић - најмлађи војник 

Првог светског рата 

На почетку Првог светског рата имао је непуних 

осам година.
 

Почетком августа 1914. 

године аустроугарски војници из Хрватске 

домобранске 42. дивизије (познате и као „Вражја 

дивизија“) су му убили оца, мајку, три сестре, 

четири брата и бабу, а кућу запалили. Преживео 

је захваљујући оцу који га је послао код стрица 

да нађе запрегу.
 
Оставши и без породице и без 

дома, пошао је на Гучево да тражи српску војску.
 

Пронашао је Шести артиљеријски пук Дринске 

дивизије
 
 којим је командовао мајор Стеван 

Туцовић. 

Момчило Гаврић (Трбушница, 1. мај 1906 -

Београд, 28. април 1993.) је био 

поднаредник Шестог артиљерског пука Дринске 

дивизије и најмлађи подофицир на свету у 

току Првог светског рата.
 

Био је 

учесник Солунског фронта где је и рањен. После 

церске битке, 1914. године, са осам година је 

стекао чин каплара, а војвода Живојин Мишић га 

је на Кајмакчалану, 1916. године, у десетој 

години унапредио у чин поднаредника. 

Момчило Гаврић са својим оцем у Првом светском рату Текстове о раду Ученичког парламента и Вршњачког тима, приредиле  

Сандра Удовичић , Снежана Цвејић и Ведрана Берлековић 

http://рат
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1993
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://рат
http://фронт
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83
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ДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ДЕЦА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ    

Живот у окупираној Србији за време Првог 

Анка Ђуровић, болничарка која је спашавала рањенике и децу у 
Балканским ратовима и Првом светском рату. Као мајка спасила 
је тројицу својих синова од болести рањавања и одликована је 

орденом Флоренс Најтингел за храброст, пожртваност и хуманост. 

Сирочићи у Првом светском рату у Србији 

Подела таина деци у ослобођеним 

крајевима после Кајмакчаланске битке 

Иако се на фотографијама виде и девојчице, http://

www.alo.rs/, је дошао до података о групи од 26 српских 

дечака, старих између 12 и 17 година, који су уточиште 

нашли у школи Џорџ Хериот, где су се школовали до краја рата. Они су били део 

групе од 3000 избеглица које су, после преласка албанских гудура, стигли у 

Велику Британију, која је тада била савезник Србије. 

Остало је забележено да су сви до једног били одлични ђаци, а истицали су се и 

спортским активностима, нарочито атлетици и фудбалу. Непосредно пре 

повратка у ратом Разорену Србију српски дечаци су замолили управника школе 

да им дозволи да у трпезарији окаче таблу са изјавом захвалности. Наравно, 

управник је пристао. На табли је писало: 

„Ова табла је симбол вечне захвалности двадесет и шест српских дечака-

избеглица, који су за време Првог светског рата били слободни и 

великодушно посвећени свим привилегијама учења ове часне Фондације“ 

Испод, на српском језику, дописан је цитат из библије: 

„Заиста вам кажем, све што учинисте једноме од моје најмање браће, мени учинисте.“ 

Деца у школи у окупираној Србији у близини Чачка 

 Деца у Првом светском рату су велика, до сад 

необрађена тема. Један део те приче је податак о 

школовању око четири хиљаде деце/младих из Србије уз 

материјалну помоћ Француске Владе и разних 

удружења. Прве године рата скупштина Француске је 

одлучила да окупи и школује децу палих српских бораца 

у својој држави. У Ници Болијеу постојали су посебни 

наставни планови за српске ђаке, које је касније 

надгледало Министарство просвете Србије, смештено на 

До септембра 1915. погинуло је 170.000 бораца. Прелазак Албаније није преживело 77.000 

војника. На Солунском фронту живот је изгубило 36.000 Срба. У заробљеништву, живот је 

оставило 80.000 ратника. А број 

цивила који нису сачекали 

ослобођење пење се на преко 

840.000. Србија је у мир и опоравак 

кренула са око 500.000 ратних 

сирочади 

 

Деца прелазе Албанију 1916. год. 

Српска деца која су 

прешла Голготу 

1916. и пребачена  у 

Велику Британију 

Текст приредила  Сандра Удовичић, наставник историје и грађанског васпитања. 
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Као што се кућа зида од темеља, тако се личност гради током детињства у примарној породици. Ако су темељи 
добри, нема тог лошег друштва које може да пољуља оно добро у човеку.  

Разне животне ситуације преиспитују успостављен систем вредности, нарочито током адолесценције, који се затим 
учвршћује и представља базу идентитета. Иако се на први поглед системи вредности у прошлости и садашњости потпуно 
разликују, базичне потребе су остале исте (потреба за љубављу, сигурношћу, припадањем, разумевањем), променио се 
само начин њиховог испољавања и задовољења. 

Један од најважнијих васпитних циљева је научити младе стрпљењу и упорности, односно одлагању потреба и 
задовољства. На томе се заснива процес учења, које је најефикасније када се базира на унутрашњој (интризичкој) 
мотивацији. Међутим, до таквог стања духа и мотивације се не долази одједном. Тешко је појаснити детету да је боље да 
прво заврши домаћи па да се игра, зато је боље учење учинити забавним и тако повећати мотивацију. То се постиже ако се 
пред њега поставе задаци који су мало сложенији од оних које може тренутно да реши, али који нису претешки, већ га 

мотивишу да их савлада што повећава самопоуздање. 

Скупљање играчака је забавније кад није под притиском већ ако се 
на пример организује такмичење, при чему свако добије да скупља 
играчке одређене боје или величине. Забавније је учити језик кроз 
песму и игру, него сувопарне речи, исто као што је боље учити нове 
појмове повезивањем са већ постојећим кроз цртеж и сличне 
асоцијације. 

Особе код којих је учење битан елемент система вредности имају 
проактиван приступ, унутрашњи локус контроле и већу ефикасност у 
неочекиваним и кризним ситуацијама. Боље реагују на неуспех, 
прихватају га као саставни део живота и упорнији су. Они који нису 
навикли да улажу напор углавном друге криве за неуспех, склонији 
су зависти него акцији, у кризним ситуацијама се пасивизирају. Док 
се први труде да остваре оно што им је потребно, стога и успевају у 

томе, други очекују да добију оно што им припада, а испод привидног самопоуздања је изразита несигурност. 

Основни морални принципи се такође уче у породици, при чему је важније како се родитељи понашају, какав 
лични пример дају него шта причају. Наравно, свако време и свака генерација носи одређене специфичности, али оно што 
је генерално добро, на чему се заснива хуманост у правом смислу те речи је универзално и безвремено. Бити правичан, не 
чинити другом оно што не желиш да неко чини теби, ако не можеш неком да помогнеш бар му немој одмагати, нико нема 
права да суди другом и слично, само су неки од опште прихваћених постулата понашања. Наравно да ће увек бити оних 
који их не поштују и који успостављају егоцентрична правила, али то није ни разлог нити изговор да се особа баш на њих 
угледа. Све је питање избора и личне одлуке. 

Деца уче по моделу, прави су мали „упијачи”. Родитељи треба да буду свесни да их деца стално посматрају па је 
важније како се понашају, него шта причају, јер тако формирају мишљење о томе шта (не)треба чинити. Поверење је 
обострано и оно се изграђује: ако се родитељи понашају у складу са оним што говоре, васпитна порука ће бити адекватно 
пренета. Не може се очекивати да деца схвате значај учења ако родитељи стално коментаришу како боље пролазе дрски 
људи без дана школе. Такве двоструке поруке збуњују децу и наводе их да иду лакшим путем, без улагања напора. 
Гаранције нема, али треба бити стрпљив и упоран у остваривању циљева. 

Због савременог темпа живота највише трпи породица: све је теже запослити се па се одлаже заснивање породице, а 
када се посао нађе због продуженог радног времена деца углавном време проводе у вртићима и школама, а слободно 
време испред ТВ-а и компјутера. Све више деце „васпитавају” медији па се тако формира систем вредности. Децу треба 
усмеравати на квалитетно провођење времена, боравак у природи, разговор о свему. То је питање приоритета и 
организације времена. 

написала: Јасна Булајић-Степановић, психолог-психотерапеут 

 

Систем вредности  

 Када бих некоме из далеког света желела да опишем своју земљу, 
било би то прилично једноставно. Србија је мала држава на брдовитом 
Балкану са умереном климом где се смењују осунчана, расцветана 
пролећа, жарка лета, плодне јесени раскошних боја и снежни пејзажи 
благих зима. Планински предели су шумовити, прошарани шаренилом 
цветних висоравни  и зеленим пашњацима. Реке су широке и моћне у 
равницама, а плаховите у планинама. Скривени потоци су још увек чисти, 
бистри, са леденом питком и здравом водом која од давнина лечи болесне. Плодни теписи војвођанских 
равница су непрегледни. На истоку из њих се буди сунце у магловитим јутрима и својим благородним 
зрацима обасјава житнице током дана. У сумрак се поново уморно спушта на починак тамо негде међу 
њивама на западном хоризонту. Док се сунчеви зраци  гасе, на широком небу већ се пале милиони звезда 
као ситна ноћна кандила. Још када има месечине све подсећа на пејзаж из старе бајке. Странац би можда 
помислио: има таквих предела широм света. Зато бих му објаснила зашто је моја земља другачија и 
посебна, зашто сам толико поносна на њу и зашто је толико волим. 

 Србија има хиљадугодишњу историју каквом се може похвалити мало њих у свету. Срби су стари 
словенски народ широке душе. Зато овде у миру и слози живи на десетине народа разних националности и 
вера. Мој народ се вековима борио за своју слободу. Краси га храброст и јунаштво који су описани у многим 
народним песмама. Овде се славе и велике изгубљене битке, а највећа од њих је Косовски бој. Оне говоре 
о поносу и љубави према отаџбини, најсветлијим особинама за које је част погинути. Вишевековни  
манастири су расути по целој земљи попут највреднијих бисера и сведоче о историји и култури мог народа. 
Они и данас тврдоглаво стоје попут усамљених старих храстова тамо на Косову и не дају да се заборави да 
је Косово колевка српског народа. Дешавало се да у ратовима изгине половина мушког становништва. 
Народ  се ипак неким чудом опорави и настави да живи на својим огњиштима.  

 Данас живимо и у градовима и у селима. Али, где год да живимо, надалеко је позната наша 
гостољубивост. Свакога сачекамо и понудимо најбољим што имамо у кући, обрадујемо му се као да нам је 
род рођени. А кад је невоља, несебично помажемо једни другима. Чак и онда када се нема много ми 
дајемо иако нисмо богат народ. Јесам ли рекла – ''нисмо богат народ''?  Kако сам у тренутку погрешила! 
Има ли већег богатства од најлепших залазака сунца у равници, цвркута скривених птица у шумовитим 
планинама, жубора потока, зелених ливада, широких река, снежних пејзажа? Има ли игде неба тако 
раскошно осветљеног месечином и звездама? Има ли игде оволико топлине у обичним људима, оволико 

радости и смеха међу мојим другарима? Чујем од старијих да све 
више странаца долази у моју земљу. Не зато што је за њих 
најлепша, већ зато што им је овде много, много лепо. О томе вам и 
говорим. Ко год једном дође, увек ће пожелети да се врати у моју 
Србију. Зато што су људи оно највредније што има. Да ли у свима 
нама чучи неки храбри предак и јуначина? Појма немам. Да ли у 
свима нама чучи неки обични поштени човек из србијанског села 
или са војвођанског салаша? Сигурно!  

 Јесам ли странцу објаснила каква је моја земља, зашто је тако 
посебна и зашто је волим? Проверићу када сретнем првог кога 
упознам. 

                                      Софија Мишковић VI3  
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 Једном, не тако давно, ту негде пред крај 
јесени, сасвим случајно, на наговор пријатеља, 
пошао сам у обилазак Музеја науке и технике. Мој 
пријатељ Ђорђе, иначе инжењер електротехнике, 
успут ми је објашњавао како има посебну 
привилегију да уђе у посебну салу, где су изложени 
неки изуми од којих се одустало из неких чудних 
разлога и како би то за мене као новинара могло 
бити занимљиво. Док смо пролазили  кроз 
изложбени простор, видео сам многе изуме славног 
Николе Тесле и многих других. Напокон, дошли смо 
до великих масивних дрвених врата испред којих је 
стајао један мало повећи господин. „Молим вашу 
легитимацију.“ Ђорђе извади некакво парче папира, 
чувар погледа и рече: „Изволите, млада господо.“ У 
просторији која је имала облик дванаестоугла је на 
посебним постољима стајало шест уређаја, а сваки је 
био чуднијег изгледа од претходног. Ђорђе се одмах 
поздрави са својим професором магистром 
Срећковићем, једним од најбољих предавача 
електротехнике. Пошто су они причали о неким 
стварима које ја нисам баш најбоље разумео, ја се 
измакох и почех гледати уређаје један по један и 
тако дођох до чудне машине, ако се може тако 
назвати. Био је то уређај облика ваљка, са много 
некаквих жица и једним точком на левој страни. 
Гледао сам и ни сад не знам из ког разлога, као да је 
рука сама пошла, полако сам завртео точак. За трен 
настаде општа збрка и паника, а око мене настаде 
некакав вртлог муња и магле.  

 Одједном се нађох у друштву старијег 
господина чудне углађене фризуре и раштрканих 
бркова. Погледа ме унезвереним погледом и рече: 
„Грешка, велика грешка.“ Нисам га баш разумео и 
чим сам дошао себи, представих се: „Ја сам Алекса 
Миливојевић, новинар. Хоћете ли бити љубазни па 
ми рећи са ким имам част и шта се ово побогу 
дешава?“ „Полако, синко, и ја сам изненађен, требало 
је да пребацим електромагнетне таласе са једног 
места на друго, а твој долазак из неког другог 
времена, рекао бих, ни мени није јасан“, рече, онда се 
наслони на сто и ухвати за главу. Цела ситуација ми 
је најпре била чудна, кад ме он погледа и рече: „Ах, 
да, ја сам Михајло Идворски Пупин.“ Упитах 
изненађено: „Баш Пупин, онај Пупин? Мора бити да је 
неспоразум, господине, Михајло Пупин је живео, 
колико знам, у 19. и 20. веку, а сада је 2014. година.“ 
„Кажеш 2014. година... Приђи овамо“, рече и помери 
завесу са прозора. „Је л' ти ово личи на ту твоју 
2014?“ Приђох, видех, и на тренутак ми застаде дах. 
„Шта се дешава, господине Михајло, и где нестаде мој 

град?“ Онда схватих да не само да нисам у 
свом времену, већ нисам ни у свом граду. 
„Добро“, рекох, „како мислите да се вратим у 
свој град? Ви сте ипак научник, па ваљда могу 
тамо, ако сам могао овамо.“ „Бојим се да то неће 
ићи тако лако“, рече, слегну раменима и одлута 
погледом. „Ка... овај, како неће ићи, па мора ићи, 
ако се не вратим кући до пола једанаест, жена има да 
полуди. Пазите, моја жена је врло опасна, и по мене и 
по друге.“ „Жена“, рече, па ме збуњено погледа, „ма 
пусти сад жену, младићу, успео сам да пребацим 
особу са једног места на друго, очито кроз некакав 
тунел, а Ви бринете о жени. Пазите, ја сам свој живот 
посветио електричним таласима јер сматрам  да ће у 
будућности бити могуће слати поруке, ако не и 
причати са људима који су међусобно километрима 
удаљени. Још од дана мог рођења, 9. октобра 1858, у 
мом родном Идвору, тадашњем Аустријском царству, 
па преко детињства, младости, одласка на 
школовање у Праг, па до доласка у Америку, читавог 
свог живота био сам доследан, вредан и упоран. 
Желим да иза себе оставим нешто што ће користити 
човечанству. Ово што се десило  са тобом младићу је 
још интересантније гледано из угла научника.“ 
„Необично ми је драго“, рекох, „ал' где нађосте баш 
мене за лабораторијског 
пацова!“ „То јесте право 
питање, шта сте тачно 
урадили пре него што се 
све ово догодило?“ „Да 
размислим’’ као и сваки 
други дан, устао сам, 
попио кафу, отишао на 
посао, попио кафу, 
дошао кући, опет попио 
кафу...“ „Чекајте, чекајте, 
младићу, пустите кафу. 
Помињали сте одлазак у 
музеј, шта сте тамо 
тачно радили?“ „Па да, па то је то, Ви сте геније, 
господине Михајло! Код једног изума сам био застао 
и завртео некакав точак.“ „Точак, кажете. Пратите ме, 
молим Вас.“ Кренуо сам за њим кроз ходник па лево, 
онда горе, па десно и на крају ходника прођосмо кроз 
узак пролаз иза ког се појави просторија са некаквим 
машинама. „Тај точак, да ли је личио на овај?“, упита 
показујући прстом на исту ону машину код које сам 
застао у музеју. Пришао сам. „Па да“, рекох, „и само 
сам овај точак завртео и то је све.“ „Видиш, младићу, 
по логици ствари сад би требало тај точак завртети у 
другу страну, но пре тога морамо подесити добро 

уређај, бар како ја мислим, требало би што не мора 
бити тачно како би требало...“ „Чекајте“, упитах, „па 
Ви нисте баш најсигурнији у вези са тим.“ „Не, 
наравно да нисам, све ово је само још једна фаза 
експеримента.“ „Баш ми је драго“, рекох. 

Господин Пупин приђе уређају, поче окретати 
некакве прекидаче и померати антене. „Ево, 
младићу, мислим да је то то, можеш прићи и 
окренути точак. Ако сам ја у праву, требало би да те 
пребаци у твоје време, на исто оно место одакле си 
дошао.“ „Добро, а ако нисте?“ „Ако нисам, онда ни сам 
не знам где Вас шаљем.“ „Дивно“, помислих у себи. 
Поздравио сам се са њим, помолио се Богу, пришао и 
завртео точак. Трајало је, чини ми се, трен, зачу се 
некаква грмљавина, севну муња и ето ме! Био сам 
опет у Музеју науке и технике, некако задовољан 
што сам опет ту где припадам и још задовољнији што 
сам упознао творца многих ствари без којих 
данашњи живот не би био такав какав јесте. 
Захваљујући нашем Михајлу Идворском Пупину, 
данас имамо мобилну и фиксну телефонију, 
телеграф, могућност коришћења електричних таласа 
у медицинске и друге сврхе, разведену електричну 
енергију и још много тога. 
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Седела сам у соби и завршавала своју 

машину за повратак у прошлост, коју правим већ 

три године. Склопила сам последњи делић и 

напокон завршила. 

Желела сам да проверим како машина 

ради, па сам притиснула плаво дугме. На мом 

„изуму“ плаво дугме је значило отварање врата.  

Ушла сам унутра. Притиснула сам жуто, а 

затим зелено дугме. Машина је кренула... Била је 

веома брза, а потом је почела да успорава. 

Понестало ми је горива, па сам се зауставила у 

хиљаду деветсто двадесет и четвртој години, у 

Њујорку. Изашла сам из кабине и затекла 

Михајла Пупина како се шета тротоаром. Нисам 

могла да верујем својим очима да сам у хиљаду 

деветсто двадесет и четвртој и да се испред мене 

налази Михајло Пупин, онај познати научник, 

проналазач, професор на Факултету Колумбија, 

носилац југословенског одликовања „Бели орао 

првога реда“ и почасни конзул Србије у 

Сједињеним Америчким Државама. Пришла сам 

му и објаснила ко сам, из ког доба долазим и шта 

ми се десило. Михајло ми је рекао да би могао 

да ми напуни резервоар, али да ће пуњење горива 

из хиљаду деветсто двадесет и четврте трајати 

око три часа. Захвалила сам му се и кренула са 

њим. Ни сама нисам знала куда идем, нити да је 

он тренутно завршио писање своје 

аутобиографије под називом „Од пашњака до 

научењака“. Он ми је причао о проналаску 

калемова, о електротехници и разним другим 

стварима. Ја сам њему причала о свакодневном 

животу у двехиљадитима, како је он постао 

познат, како се један булевар, у чијој близини 

живим, зове по њему. Стигли смо у једну 

штампарију где се штампало стотину примерака 

његове аутобиографије. Михајло ми је рекао да 

добија Пулицерову награду за то дело. Прослава 

поводом доделе награде почињала је за тридесет 

минута, али већ је било прошло четири сата од 

почетка пуњења горива. Била сам тужна зато што 

нећу ићи на прославу и поздравила сам се са 

Михајлом Пупином.  

Михајло ми је поклонио један примерак 

своје аутобиографије. Била сам пресрећна. 

Захвалила сам му се и вратила се у две хиљаде и 

четрнаесту годину.  

Софиjа Вранић 6/1 
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 Текст приредила Ведрана Берлековић, психолог школе 
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Поводом прославе Дана школе имали смо привилегију да у нашој школи 

угостимо госпођу Александру Нинковић-Ташић, потпредседницу Образовно-

истраживачког друштва Михајло Пупин, која је поводом обележавања 

стогодишњице од почетка Великог рата и 160 година од рођења Михајла 

Пупина, ученицима, родитељима и наставницима школе одржала предавање 

„У потрази за заштитником“.  

На овом предавању имали смо прилику да сазнамо многе значајне и 

јавности мало познате чињенице о животу нашег великог добротвора, 

научника и дипломате Михајла 

Пупина, као и о улози жена у Првом 

светском рату које су, како је то рекао 

француски новинар Анри Барби, 

својом храброшћу и патњом 

заслужиле поштовање читавог света. 

Поменимо само неке: Милунка Савић, 

др Елис Инглис, др Елизабет Рос, 

Флора Сандс, др Харијет Кокберн, 

Надежда Петровић, Софија Јовановић, 

Василија Вукотић, Јелена Шаулић, 

Лујза Џордан, Маргарет Фрејзер... 

 

Пажњи читалаца препоручујемо да обавезно посете сајт Образовно 

истраживачког друштва Михајло Пупин - http://mihajlopupin.rs/ на коме ће 

имати прилику да посете виртуелни музеј и презентацију завичајног комплекса 

Михајла Идворског Пупина и сазнају прегршт информација о овом великом 

човеку који је својим животним делом немерљиво задужио српски народ. 

http://mihajlopupin.rs/
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 Процес доношења Конвенције о правима детета био је доста тежак и 

дуготрајан процес. Многе ствари су претходиле као и неки други документи и 

уговори који су, посредно или непосредно, говорили о правима која млади имају. 

Навешћемо неке од основних историјских обележја и дешавања која су довела 

до усвајања овог међународног уговора.  

   

1918. година  

Ове године завршио се Први светски рат. Многи животи су изгубљени, 

многе породице су разорене, а деца су остала без својих ближњих.  

   

1923. година  

Након ужаса рата нова нада за бољу будућност се појавила. Еглатина Џеб 

оснива прву организацију у свету “Save the Children”  (Спасимо децу) која се 

бави питањима права детета.  

   

1924. година  

На основу предлога Еглатина Џеб настаје прва декларација о правима детета 

коју усваја генерална скупштина Друштва народа. У оквиру овог документа 

садржани су принципи на којима се касније градио систем и јачала идеја о 

правима детета.  

  

       1944. година  

Током Другог светског рата деца поново постају жртве хаоса. Неки од њих 

чак и учествују у самим борбама. 

   

1945. година  

Настају Уједињене нације са циљем промоције међународног мира и 

заштите свих људи. Ова организација је најзаслужнија за развој идеје, 

доношење докумената и унапређење права детета.  

   

1959. година  

У оквиру Уједињених нација усвојена је Декларација о правима детета која 

садржи 10 основних принципа у којима се деца издвајају као посебно 

осетљива група.  

1989. година  

После десет година рада, у оквиру организације Уједињених 

нација, усвојена је Конвенција о правима детета, као први 

међународни инструмент који се посебно бави децом и који има 

обавезујући карактер за државе које га ратификују.  

 

1990. година 

Ове године Конвенција ступа на снагу пошто ју је потписало 20 

земаља.  

   

1992. година  

СР Југославија преузима обавезе из свих ратификованих 

међународних уговора, а тиме из Конвенције о правима детета.   

   

1998. година  

Конвенцију о правима детета ратификује 191 земља, чиме овај 

међународни уговор постаје најприхваћенији документ. Ниједна 

друга Конвенција није била у толикој мери прихваћена.   
   

  Дечја права – откуд то    

✓ Конвенција о правима детета је документ који је у 

данашње време широко прихваћен и који је у великој 

мери променио наше погледе на схватање права и 

слобода детета. 

✓ Конвенција представља документ који признаје 

специфичне потребе које дете има, као и права која му 

по овом основу припадају. 

✓ Права детета нису нешто што држава или породица 

даје детету. Самим рођењњем ова права припадају деци 

и нико не може да им их одузме.  

✓ Основни циљ Конвенције је да мења ставове који постоје према деци и да се из 

заштитничког (а у неким друштвима и негативног) односа пређе на идеју једнакости 

детета са свим другим људским бићима.  

Часопис ученика ОШ ’’Краљ Александар I’’ - Нови Београд      16  

Текст приредила  Сандра Удовичић, наставник историје и грађанског васпитања. 
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У нашој школи и ове године, низом активности 

обележена је Дечја недеља - пријемом првака у Дечји савез, 

прогласом, разговором и радионицама о дечјим правима у 

оквиру ОЗ и израдом паноа, јесењим маскенбалом, 

“Шкрабалицом” - цртање у дворишту на тему “Свако дете 

срећног лица - чува једна породица” 

Професори разредне наставе организовали су 

међуодељенско такмичење у лепом писању поводом 

рођендана и 150 - годишњице смрти Вука Караџића 

Учешће на ликовном конкурсу “За сунчану старост” и у 

хуманитарним акцијама “Трка за срећније детињство” и 

“Један пакетић-пуно љубави” 

У боравку је организовано новогодишње уређење 

простора, као и продајни базар, при чему ће прикупљени 

новац бити искористити за набавку средстава за боравак 

Дружење са песникињом Љиљаном Нинковић Мргић и 

представљање књиге “Молим учитељице”. 

Посете биоскопима и позориштима “Бошко Буха” и 

“Душко Радовић”, организована су дружења поводом Нове 

године у холу школе, Дечјем културном центру, 

новогодишњој позоришној представи “Заврзламе” . 

МАСКЕМБАЛ - Својим вредним ручицама уз 

помоћ учитеља направили су на часовима 

слободних активности и ликовне културе 

раскошне маске које су представљале јесење 

плодове. Приказ костима уприличили су лепом, 

веселом шетњом у околини школе. 



Поводом 70-годишњице ослобођења 
Београда у Другом светском рату,  Србију je 
посетио Владимир Владимирович Путин, 
актуелни председник Руске Федерације. Oн 
је 16.10.2014. слетео у наш главни град у 
ком је боравио шест сати. Поред 
државничких разговора које је водио, био је 
и почасни гост велике војне параде. 
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 Путин је Рус православне вере, рођен  7. октобра  1952. у Лењинграду (данашњем Санкт 
Петербургу). Два пута је био председник и премијер Русије, a последњи  пут је победио на 
изборима 2012. године. Путин је своје школовање, укључујући основну, средњу хемијску школу и 
правни факултет, завршио у Лењинграду. Дипломирао је 1975. године. Након дипломирања 
примљен је у КГБ, где је радио у Директорату КГБ Лењинграда и Лењинградске области. Током 
своје службе у КГБ-у Путин је био на дужности у Дрездену у Источној Немачкој. Боравак тамо му је 
помогао да усаврши своје знање немачког. После пада Берлинског зида вратио се у Совјетски 
Савез. Путин званично престаје да ради у државној безбедности 1991. током државног удара који је 
КГБ предводио против совјетског председника Михаила Горбачова.У наредним годинама Путин је 
радио више послова на Лењинградском државном универзитету и у градској власти Санкт 
Петербурга. Године 1996. Путин се сели у Москву и постаје члан администрације председника 
Бориса Јељцина.У то време је био шеф руске обавештајне службе и секретар службе безбедности. 
Коначно, Владимир Путин први пут постаје премијер Русије у августу 1999. На то место га је 
поставио Борис Јељцин.Тада нико није могао да претпостави да ће Путин ускоро постати 
најпопуларнији политичар у Руској Федерацији. Путин први пут постаје председник после 
неочекиване оставке председника Јељцина, који је Путина одредио за свог привременог 
наследника. Избори за председника су одржани 2000.године. Тада је Путин победио на изборима у 
већини губернија, осим у Чеченији. После истека првог мандата, Путин се поново кандидовао за 
председника 2004. године и поново је победио већином гласова. На изборима 2008. године  за 
председника Русије изабран је Дмитриј Медведев, а Путин је именован за премијера други пут. 
Исте године Владимир Путин је прихватио да постане председник владајуће странке у Русији- 
Јединствене Русије. На изборима 2012. године Путин је поново постао председник Руске 
Федерације, што је и данас.  

 Путин ужива популарност широм Русије и у многим државама света, нарочито у земљама у 
развоју. У више православних земаља Путин је цењен због свог рада на рехабилитацији 
православне цркве у Русији. Путин је популаран међу становништвом у Србији и Републици 
Српској због става Русије о одбрани суверенитета Србије. Српска православна црква је Путину 
уручила највише црквено одликовање орден Светог Саве првог реда за љубав према нашој цркви и 
за драгоцену подршку да Косово и Метохија остану у саставу Републике Србије. Владимир  Путин је 
одувек био, a надамо се да ће и остати велики пријатељ Србије и Срба зато што његова подршка у 
данашње време много значи. Србији је била част да угости овакву личност на 70- годишњици 
ослобођења своје престонице јер нема много људи као што је Владимир Путин. 

Стеван Манојловић VIII3 

Турска је држава у југозападној Азији и њен главни град је Анкара, иако је 

највећи град Истанбул. Налази на обалама Црног, Егејског и Средоземног мора, 

што је чини занимљивим туристичким одредиштем. Последњих година, туризам 

је доживео нагли успон, а Турска се сврстала у двадесет најзначајнијих светских 

туристичких дестинација. У свету је позната и по својој чувеној традиционалној 

кухињи. 

Земља која спаја исток и запад, два континента, била је дом за многе 

значајне културе и светске цивилизације више од десет хиљада година. 

Званичан језик је турски, који говори више од 80% становништва. Користе се 

још и курдски, арапски, као и остали језици мањина. По уређењу је република, а 

званична валута је лира. 

                                                                                                                                 Тијана Весић VIII4 

Истанбул 
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МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ “РАДОСТ ЕВРОПЕ” 

У оквиру манифестације „Радост Европе“ угостили смо фолклорни анасмбл „Hacettepe“ 
универзитета из  Анкаре. У периоду од 1. до 6. окотобра у гостима нам је било четрнаесторо 
ученика (шест дечака и осам девојчица) и четири наставника.  

Током богатог и разноврсног дружења ученици наше школе заједно са гостима били 
су учесници Карневала, Сусрета пријатељства, Гала концерта, као и пријема код 
председника Републике у Палати Србија. Такође, у част наших гостију у холу школе 
организована је приредба на којој су ученици имали прилику да виде сјајан наступ гостију 
из Турске који су извели Анадолски и Балкански плес и перформанс са бубњевима. Наша 
школа представила се наступом соло певача Јелене Митачек и Богдана Лазетића, хором 
одељенске заједнице 3/3 учитељице Милке Жижић, дворским играма ученика одељенске 
заједнице 6/3, који су извели Дорћолку, Краљево коло и Коло српских сестрара, као и 
заједничким наступом одељенске заједнице 2/3 и ученика 6/3, а све у организацији и 
реализацији учитељице Гордане Радојевић.  

На растанку гости су се захвалили школи и породицама ученика на изузетно топлом и 
срдачном пријему, изразили наду да ће се остварено пријатељство између ђака наставити 
да траје у будућности, као и да ће ученици наше школе посетити своје вршњаке у Турској. 

Ведрана Берлековић, психолог школе  

Манифестација “Радост Европе” 

И ове године ОШ “Краљ Александар I”  била је учесник манифестације “Радост Европе”. Овај 

међународни дечији сусрет се одржао четрдесет и пети пут, а наша земља  је угостила децу из 

Турске. Наши домаћини су срдачно дочекали своје вршњаке, дружили се, научили нешто о турској 

култури, представили знаменитости своје земље.  

У холу школе организована је приредба на којој су ученици имали прилику да уживају у сјајном 

наступу гостију из Турске, који су показали завидно умеће у плесу и свирању бубњева. 

 Ања Ољача  VIII4 
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СТАВОВИ ДОМАЋИНА О ОВОГОДИШЊОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ  

“РАДОСТ ЕВРОПЕ” 

 

 ЗА МЕНЕ “РАДОСТ ЕВРОПЕ“ ПРЕДСТАВЉА СКЛАПАЊЕ ПРИЈАТЕЉСТАВА 

ИЗМЕЂУ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТИХ КУЛТУРА, ВЕРА И НАЦИОНАЛНОСТИ 

 ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ БИЛО БОЉЕ НЕГО ИКАДА, БИЛО ЈЕ МНОГО ДЕЦЕ И СВИ СУ 

БИЛИ ДРУЖЕЉУБИВИ 

 ТУРЦИ И СРБИ ИМАЈУ ИСТОРИЈУ НЕПРИЈАТЕЉСТВА, АЛИ И ПОРЕД ТОГА 

СТЕКЛИ СМО НЕЗАБОРАВНО ПРИЈАТЕЉСТВО 

 КОНЦЕПТ ДОГАЂАЈА БИО ЈЕ ВЕОМА ЛЕПО ОРГАНИЗОВАН, УСПЕЛИ СМО  

ДРУГАРЕ ИЗ ТУРСКЕ ДА УПОЗНАМО СА ЈОШ МНОГО НАШИХ ДРУГАРА ИЗ СРБИЈЕ 

 ГОСТИ БИ ТРЕБАЛО ДА ОСТАНУ ДВЕ НЕДЕЉЕ УМЕСТО САМО НЕКОЛИКО ДАНА 

 ЗАХВАЉУЈУЋИ “РАДОСТИ ЕВРОПЕ” У ПРИЛИЦИ СМО ДА СТЕКНЕМО 

ПРИЈАТЕЉЕ ЗА ЦЕО ЖИВОТ И ДА УПОЗНАМО РАЗЛИЧИТЕ КУЛТУРЕ СВЕТА 

 УТИСЦИ СУ БЕОМА ДОБРИ ЗБОГ СКЛОПЉЕНИХ ПРИЈАТЕЉСТАВА И СА ДЕЦОМ 

ИЗ БЕОГАДА, НЕ САМО ИЗ ТУРСКЕ 

 НАЈЛЕПШИ ДЕО МАНИФЕСТАЦИЈЕ СУ: ДРУЖЕЊЕ, ПОКЛОНИ ОД ГОСТИЈУ И 

ЗАБАВНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ НА АДИ 

 СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ОЧЕКУЈЕМO ДОЛАЗАК ДИВНЕ ДЕЦЕ И ЛЕПО ДРУЖЕЊЕ СА 

ЊИМА! 

 

* Домаћини овогодишње манифестације били су: Милица Паројчић, 

Данило Стојановић, Софиа Вранић, Јана Крагуљ, Матеја Милошевић, Петар 

Познанић, Ана Булајић, Анђела Росуљаш, Мина Томић, Стефан Нешић, Срна 

Ђорђевић, Ивана и Јелена Реџић, Никола Лажетић и Стеван Манојловић. 

          

Весна Василијевић и Тијана Стаменковић VI/3   
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Moj сусрет са дечаком из Турске 
 

Сваке године у нашу школу долазе деца поводом манифестације „Радост Европе“. Ове године су нас 
посетила деца из Турске. Ја се нисам пријавила да будем домаћин некој девојчици, али сам била веома 
узбуђена јер сам знала неколико турских речи и хтела сам да их употребим и упознам нове пријатеље. 

Наши другари из Турске су стигли у среду, али због школе ја нисам имала времена да их видим. Срела 
сам их у четвртак у холу док су се пресвлачили након приредбе. Успела  сам само да се јавим једној 
девојичици и дечаку коме нисам добро видела лице. У петак увече од друга сам сазнала да се враћају са 
представе. Трком сам кренула ка школи и угледала групу дечака која ми је ишла у сусрет. Пошла сам за 
њима, али сви су се убрзо разбежали. Остао је само један. Схватила сам да је то онај дечак коме сам се 
јавила дан пре.  И сад је био погнуте главе, али приметила сам да има дивну смеђу косу и смеђе очи.  Када 
је одлазио, јавила сам му се, а он се окренуо, срдачно осмехнуо и махнуо. Одмах сам видела да је веома 
леп и културан. Следећег дана  сам га срела само у пролазу. 

У недељу увече била сам напољу са осталом децом, то је било последње вече њиховог боравка. 
Седела сам на љуљашци са другарицом и посматрала га. Тад сам сазнала да се зове Чари. Све време је 
трчао около-наоколо, погледи су нам се сталнно сретали. Очи су му се цаклиле. Одједном су сви дечаци 
сели на клупу, а ми смо се окупиле око њих и причали, они на турском, а ми на српском. Гледао ме је 
непрестано. Осетила сам топлину у срцу, желела сам да Чари никада не оде. Ипак, морала сам да кренем, а 
он је на турском само тихо рекао: „Лаку ноћ“. Била сам срећна и тужна у исто време. Кад сам стигла кући, 
легла сам и размишљала о њему. Нисам била сигурна да ли нешто осећам, али сваки пут кад бих погледала 
његову слику, присећала сам се сваког тренутка с њим и сузе су лагано текле. 

Освануо је нови школски дан. Имала сам договор са другарицом да, чим се заврше часови, прошетамо 
са другарима из Турске. Одбројавала сам сате, минуте, секунде... Коначно се школа завршила и ми смо се 
упутиле ка хотелу Југославија. Срце је тукло као лудо када сам га угледала. Јавили смо се једно другом и 
отишли у парк. Села сам на место где је седео претходне вечери и непрестано га гледала. Другарице око 
мене су се расплакале, а ја нисам хтела иако сам била тужна. У једном тренутку ме је нежно погледао и 
руком прошао кроз своју бујну косу, а ја нисам могла да задржим сузе и сакријем шта осећам. Другарице су 
покушавале да ме развеселе, али осмех је бежао са мог лица. Сузе су лиле и лиле. Нисам хтела да иде. Кад 
сам се вратила, пришао ми је и понудио чоколаду. Тад му је лице било тачно испред мог. Погледала сам га, 
одбила и окренула се. Другу поред себе је рекао да не разуме зашто плачем. Хтела сам да викнем: “Због 
тебе!“, али стид ме је савладао. 

Дошло је време за растанак. Већ сам видела кофере и децу са ранчевима. Њега није било. Седела сам 
и чекала, а онда сам га приметила ужурбаног и насмејаног. Емоције су биле јаче од мене, поново сузе. Сви 
су били напољу и сликали се, а ја сам посматрала. На наговор другарице питала сам га да се 
фотографишемо, а он је само стао поред мене и осмехнуо се. Успела сам да задржим сузе и захвалила се. 
Угледала сам аутобус који је дошао по њих, а наставник је дао знак за полазак. Грлили смо их, 
поздрављали, говорили да не иду... Последњи пут су нам се срели погледи. Кроз прозоре сви су показивали 
срца. Погледом сам пратила аутобус све док није нестао иза угла. 

У том тренутку сам схватила да сам последњи пут видела то мило лице широког осмеха и крупних 
смеђих очију. Он  је био прва особа коју сам за тако кратко време заволела и коју ћу памтити још дуго. 

И сада, сваки пут када одем у парк, присећам се тренутака проведених са њим, гледам његове слике и 
мислим о њему. Чекам кад ће одговорити на поруку и кад ћу скупити снаге да му кажем шта осећам.   

    

                                                                                 Вања Шутиловић VIII/4 
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’’Већ на први, површан поглед може се видети 

жеља да Сајам буде отворен прозор са двоструким 

видиком, са видиком за нашег човека у страни свет 

књиге и видиком за странца на пут и развитак 

књиге у књижевностима наших народа. Поред 

издања на језицима свих наших народа и 

народности, на њему учествује око 70 излагача из 

18 земаља..." Ово је давне 1970.-те године рекао Иво 

Андрић. 

 

 Овогодишња 58. манифестација одржана у част књиге трајала је од 26. октобра 

до 2. новембра. Титула почасног госта ове године припала је најмногољуднијој земљи 

света, Кини. 

Четвртак је традиционално школски дан посете Сајму још од 2005.год. Овај дан 

посвећен је ученицима, професорима, библиотекарима... Многе школе, међу којима је 

и наша групно су посетиле овогодишњи Сајам књига. Рекордна посета ђака 

обележила је и овај школски дан, па је  гужву било тешко избећи... Међутим, то није 

спречило наше ученике, који су са библиотекарком Божанком Станишић и 

наставницом Вером Николић, уживали у куповини 

књига и разговору са познатим ауторима. 

Јована Живковић VIII3 

Сусрет са књижевницом 

Виолетом Бабић 

Наши ученици са библиотекаром школе 

Божанком Станишић 

Наши ученици на промоцији књиге 

Слободана Станишића 

 Петоро ученика наше школе имало је ту част да, заједно са 
библиотекарком Божанком Станишић, присуствују прослави 
поводом објављивања стоте књиге познатог дечијег писца 
Слободана Станишића.  

Прослава се одржавала у ''Дечијем културном центру'' и на њој 
су чествовале бројне познате личности - Леонтина 

Вукомановић, Биља Крстић, Жика Николић... 

Слободан Станишић је рођен 1939. у Великој Градуши. Један је од најпродуктивнијих и најчитанијих 
српских писаца за децу и младе. Добитник је бројних награда као што су: "Доситејево перо", награда 
"Политикин забавник", "Златно Перо"... Поред песама и прича, пише и позоришне комаде, монодраме, 
радио драме, афоризме, аутор је бројних стрипова, који су такође били део изложбе на прослави поред 
осталих сто књига . Ту су се издвили разни наслови као што су : "Игор у Лејкерсима", "Срцологија", 
"Роботи", “Цвонки” и тд. Посебно нас је заинтригирао његов серијал "Деца читају српску историју" који 
на сликовит и забаван начин учи децу о српској историји. Управо Станишићева стота књига "Стефан 
Немања добија сина Растка" припада том серијалу. Колико је овај серијал успешан и поучан доказује да 
је управо он добио награду за најбољу дечију књигу/едицију на овогодишњем Сајму књига. 

Овом успешном писцу успели смо да поставимо два питања која су нас посебно интересовала. 

Због чега сте одлучили да пишете за децу, а не за одрасле? 

Сасвим случајно. Кад сам био млад као ти, учествовао сам на конкурсу Радио Београда и то је веома 
успешно прошло. Тражили су ми да им пишем, а уредница издавачке куће "Вук Караџић" је чула за мене 
и понудила ми је да објавим књигу песама. Ја сам сакупио своје песме, мало их дотерао, и тако је изашла 

моја прва књига. 

Ваше књиге остављају велики утицај на децу, као и на свакога ко их 
прочита. Занима нас које књиге и писци су на вас оставили утисак док 
сте одрастали? 

Ја сам као дечак веома волео Марка Твена. Читао сам књигу за књигом 
коју је он писао: "Тома Сојера", "Хаклбери Фина", али некако ми је 
најсимпатичнија била "Јенки на двору краља Артура". Волео сам Бранка 
Ћопића, посебно романе "Башта сљезове боје" и "Орлови рано лете". 
Имао сам и част да га упознам, да разговарам с њим као новинар. 
Доцније, када сам почео да пишем, упознавао сам разне писце.Са 
Мирославом Антићем и Драганом Лукићем сам се дружио и често 
путовао. 

Захвалили смо се саговорнику и наставили да уживамо у овој дивној 
манифестацији.Вратили смо се својим кућама насмејани  и пуни 
позитивних утисака. Надамо се да ће и овај текст заинтересовати наше 
читаоце и да ће се у њиховим рукама наћи неки наслов Слободана 
Станишића.           

Милица Мијаиловић VIII4 
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Кућица знања 
 
Шта се то чује? 
Шта то одзвања? 
То је звоно, 
Најављује оно 
Пуно, пуно знања. 
 
На сваком спрату се чује 
Знање које брзином 
светлости путује. 
Од једног, до другог 
увцета 
Иде знања свака нота. 
 
Питања, одговори  
Знање ти говори, 
Куда, како, где, 
У глави ти пише све. 
 
Просторија знања, 
Може бити мања, 
Само је важно, 
Образовање снажно. 
Кабинети, учионице 
Драге, наше 
просторијице. 
 
У свом малом кутку, 
Сваки наставник 
Шири своју науку. 
Из све снаге 
Учи своје ђаке. 
Труди се да буде боље, 
И свој предмет обоји 
У шарене боје. 
 
Ученици седе у клупи, у 
пару 
И смишљају нову шалу. 
Довољно је што су 
ведрих лица, 
А добро дође и која 
причица. 
О свету, 
Птици у лету, 
О некој неправди, 
Шта неко на часу ради. 
Он засмејава цео час, 
И одмах се чује  
Целог одељења, 
Јединствен глас. 
 

 
 
 
Припрема, позор, сад! 
За физичко је свако рад. 
А после: 
Један, два, три, 
Математику учимо ми. 
Затим вршимо оглед, 
На физику поглед. 
Српска речца „не“, 
У дечјим задацима, 
Може све. 
Сисари, сунђер тај 
Биологија има посебни 
значај. 
Европа, Азија, Америка, 
Географија је наука 
велика. 
Правимо скок кроз 
време у назад 
И историју знаш сад. 
 
Музика се чује, 
Музичко одјекује. 
Онда пуцнеш прстима, 
Школски дан се 
завршава. 
У кућици знања 
И одмора има. 
То је прилика, 
За дружење свима. 
Био доручак или ужина, 
Весела је дружина. 
 
У сваком човеку 
Цветају успомене 
Које су у школи 
Давно откривене. 
 
У школи се лепо 
дружимо 
И баш нам је драго, 
Чувајмо у срцу то 
Пријатељства благо. 
 
 
Вања Диздаревић        
                             VI2 

Лепота 

 

Лепота је цвеће. 

Лепота је ружа у пролеће. 

Лепота је слога велика, јача од челика, 

циљ човека довека. 

 

Лепота је дар. 

Лепота је заљубљени пар 

који се држи за руке. 

Лепота је предивна зора. 

Лепота су сва мора, плава и бескрајна. 

Лепота је блистава и сјајна. 

 

Лепота је унутрашњи мир. 

Лепота је узбуркани вир 

који носи бродове и лађе. 

 

Лепота је оно за чим тежимо 

и због ње од стварности бежимо. 

Истинску лепоту само у срцу можеш открити. 

Неки ће је наћи, 

а неки ће трагати, трагати. 

 

Лепота је много велика, јача од челика, 

циљ човека довека. 

 

Немања Мацура VIII4 

„Живот је јачи од нас, 

ми смо мали 

али је велики живот у нама!“ 

Душан Душко Радовић 

 

 

Твој дух је слободан. Желиш да рашириш крила и ручицама од блата дохватиш сунце и 

загрлиш га као брата. Ако у бајку верујеш, није се узалуд испредала.  

Дуга је твоја пруга. Твоји прсти су четкице. Искористи их и обој тугом прекривена лица 

празних људи тамних ћуди. Тада ћеш и ти бити срећна. Погледом оживљаваш  лутка. У следећем 

тренутку ти твој плишани меда пружа руку и каже: „Чекао сам те, идемо где не знају за јецаје!“ 

Онда је уследио скок, високо изнад крова. Говориш: „Медо, Медице, не видим те, лудице! Видим 

људе. Стотине и стотине људи. На челу колоне, ено их Мама и Тата! Медо, зашто одлазе? Сви осим 

Маме и Тате су отишли!“ Али, Меда те више не чује, срце му је утонуло у плиш. Лутак те сада немо 

гледа стакленим очима. У даљини видиш Трофеј. Окренеш се да Мами и Тати покажеш Трофеј. 

Само што си уперила прстом у Трофеј, видиш Маму и Тату како се претварају у људе од дима и 

нестају! Очи су ти пуне суза, али схваташ да би они желели да наставиш према Трофеју. Тада 

бришеш сузе и одлучним корацима идеш ка њему.  

Прилази ти човек. Саплиће те. Ти падаш. На тренутак остајеш на земљи, али онда ти прилази 

други човек, пружа ти руку и помаже ти да устанеш. Ухватили сте се за руке и сада заједно корачате 

ка Трофеју. Трофеј је све ближи. Ти си срећна, али када си погледала у свог партнера, и он се 

претвара у дим. Сада су ти очи опет пуне суза. Сетиш се Mаме и Tате, Mеде и Лутка и схватиш да не 

смеш да одустанеш. 

Сада сама корачаш према Трофеју, са ватром у очима какву никад ниси имала. Успећеш. Још 

само мало ти је остало. Пружаш руке и хваташ Трофеј. Успела си! Чујеш хиљаде људи како узвикују 

твоје име... И тада ти прилази Меда, пружа руку и каже: „Чека нас још једно, последње путовање.“ 

Узимаш његову руку и осећаш како се спајају небо и земља. Време више не постоји... Видиш 

светлост у даљини. Стиснеш меди руку и заједно крећете ка светлу. 

Више не видиш Меду, али осећаш да је ту. Светло је све слабије. Сада јасно можеш да видиш. 

Ушла си у неки простор испуњен срећом. Кажеш: „Ено су Тата и Мама!“ Док се дивиш неописивој 

лепоти овог места, твојој срећи нема краја. Заувек. 

 

                                                                            Бојан Јапунџић 8/1  
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Породица 

 

Кад те нека ружна реч заболи,  

ту је она да те воли. 

И када је скинут осмех с лица, 

ту је твоја породица. 
 

Сјајна као звезда с неба 

ту је увек кад затреба. 

Заједничка радост, срећа 

с њима увек биће већа. 
 

Љубав према породици  

неће никад ослабити. 

Она сваким даном може 

све јача и јача бити. 

                                                                                  

Ивана Ковач VI4 

Моја мама 
 

Када ноћу спавам сама, 

Ту је увек моја мама, 

Јер мене плаши она страшна тама. 

Она је ту кад год ми треба, 

За њу ћу бити увек њена беба. 

Када грми и када сева, 

Она је ту да ме теши и да ми пева. 

 

Док је ту, ја не осетим самоћу, 

Мама је ту и дању и ноћу, 

А ја сам срећна и радим шта хоћу! 

 

У ову песму све неће стати, 

Увек ће ме волети моја добра мати. 

Драга мама, здрава ми буди, 

Због тебе волим овај живот луди. 

 

Молићу се да ти срце што дуже куца, 

Јер у мени је и твоја душа. 

Бићу добра, бићу фина, 

Јер тебе воли твоја мала Нина. 

 

Нина Пантелић 8/1 

Љубав 

 

Моја си радост и моја срећа, 

Јер са тобом од живота ја сам већа, 

А без тебе ја сам празна као врећа! 

Све у животу само долази, 

Али моја љубав не пролази. 

 

Нећу таму, нећу мрак, 

Хоћу сунце и сунчев зрак. 

Моји дани увек су топли 

А дланови врели од када смо се 
срели. 

 

Моји снови неће да се сруше, 

Када се пробудим жељна наше 
душе. 

Проћи ће још много година и лета, 

Видећу још људи и света... 

Упознаћу многе, пронаћи ћу и себе, 

Ал' волети нећу никог као тебе! 
 

Нина Пантелић 8/1 

Љубав 
 

Љубав је осећај чудан  

због ког човек остаје ноћима 
будан. 

Љубав је осећај прави, 

који је у срцу, а не у глави. 

 

Љубав - лептири што у стомаку лете. 

Љубав чине мајка и дете, 

они који чекају и стрепе, 

говоре речи нежне и лепе. 

 

Љубав је јака к’о стена, 

за њу не постоји цена. 

Љубав сваког зачара 

и срце пара. 

 

Љубав тера да се смеје и плаче. 

Љубав је нежно маче, 

које се мора чувати и неговати. 

Љубав је осећај прави, 

који је у срцу, а не у глави. 

 

            Немања Мацура VIII4 

Породица 

 

Породица моја мила 

најдража ми увек била. 

Љубављу ме обгрлила. 

 

Сигурност ми дала, 

нежност ми пружила. 

Радошћу ме окружила. 

 

Мајка и отац су ме пазили, 

мало и размазили. 

Много љубави пружили, 

породицу учврстили.   

                                     

 Павле Опачић VI4  
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Награђен рад  Теодоре Александрић 8/2, на ликовном 

конкурсу  поводом Дана школе,  децембра  2014. 

 

Сви су цветови будућности у  

семену прошлости 
 

Мисао, реч и дело су три драгуља који не 
одбијају светлост будућности већ бљеште 
жаром... жаром онога што је некада било и 
некада створено. 

Српски народ је у својој историји много гинуо и 
страдао за одбрану домовине и слободе. Посејао 
је семе које је дуго чекало да изникне у опојне 
цветове који данас одишу и горчином и слашћу. 
Горчином коју је наш народ осећао због ропства, 
али и слашћу због победе и идеала за које се 
изборио. Све тековине које је наш народ оставио 
чекају да нам, попут бакље, осветле пут у бољу и 
лепшу будућност. Неми сведоци прошлих времена  
чекају као струне да неко засвира на њима и да 
се поново ори песма и игра. Желе да покажу своју 
вековима дугу снагу и истрајност. Хоће да ми 
млади узмемо бакље у руке и покажемо им да 
идеали нашег народа нису били узалудни и да сву 
снагу коју је имао српски народ имамо и ми. 

Све благо које је наш народ стекао оставио је 
нама. Цркве, манастири, рукописи и завети 
непроцењиве су вредности. Жеља српског народа 
је била да истраје и успео је у томе. Јер, једино 
врлинама и добрим делима човек може да се 
супротстави пролазности времена и остави нешто 
трајно и вредно будућим генерацијама. 

 

Ученик: Ива Ћурчић  6/2 

Наставник: Сања Матић-Станисављевић 

 Патуљци 
 

Патуљци се појављују 

само ноћу  

желим да их видим 

И то страсно хоћу. 

 

Остаћу будна, 

Обећавам да хоћу, 

Али жао ми је, 

Што ћу их виђати само 
ноћу. 

 

Волела бих  

Да их виђам дању, 

Када нисам  

У поспаном стању 

Невена Симић 5/2 (3.место) и  

Алекса Миливојевић 6/1 (1. место) 

Невена Симић 5/2 

Треће место на Општинском 
такмичењу „У част Драгану 

Лукићу – Лукићев лист“ 

Путовање у Републику Детињонију 

Једног лепог мајског дана, уместо да идем напоље са друговима, ја сам морао да спремам собу. Иако нисам волео да је спремам, 

родитељи су ме ,,љубазно“ замолили да је мало средим. Док сам ређао своје многобројне књиге, нашао сам своју прву књигу, то је била 

књига о одрастању. 

Када сам отворио прве странице књиге, утврдио сам да то није обична књига, то је била магична књига. Одједном је настао бљесак 

испред мојих очију. Када сам отворио очи, нашао сам се испред неке поприлично луцкасте куће. Била је сачињена од разних слатких 

дрангулија. Покуцао сам на једна карамел-чоколадна врата. Изашао је један веома низак дечко. Мислим да је имао око шест година. 

Пискавим гласом је упитао: „Шта могу да учиним за вас?“ Ја му укратко опишем своју прилично чудну причу. „Охххх..., баш чудна прича. 

Уђите“, рече он. Рекао ми је да мисли да зна где је излаз. Међутим, рекао је да могу да проведем макар један дан са њим и његовим 

„грађанима“. Ја сам пристао. Увече сам легао касно, припремајући се за сутрашњи дан. Када сам се ујутру пробудио сав наспаван у свом 

лизавету (кревет од лизалица), обукао сам се и одмах отишао до тог дечка, који је био власник куће. Касније сам сазнао да се он зове Бејл. 

Он ме је, као прави домаћин, послужио за доручак карамелизованом лизалицом од јагоде и вишње. После одличног доручка, отишли смо 

мало до центра града. Тамо је било много људи зато што је долазио њихов првак света слаткиша у слатко-тенису Бане Слаткобркић. 

Отишли смо до њиховог главног републичког парка. Тамо сам се сликао код чувеног споменика Вејна Барина, најпознатијег стрелца на 

свету. Поред многобројних дечијих осмеха, парк просто није могао да буде лепши. Пролазећи кроз парк, Бејл је приметио да је данас 

такође и Дан природе. Поред нас је прошла колона са око две стотине деце. Они су делили бесплатне значке, на којима је било по једно 

писамце, с тим што је свако писмо било другачије. На мом је писало да чувамо природу, а природа ће нас заштитити. После те дугоречне 

шетње, отишли смо у један кафић. Тамо је Бејл наручио најскупље пиће за себе и мене. То је био сок од помешане јагоде, ваниле у праху и 

сока од боровнице. Та два пића платио је 2 златна дечића (тамо се користе златни, који имају највећу вредност, бронзани, које  имају мало 

мању вредност, и чоколадни дечићи, који су имали најмању вредност). После тога смо отишли на ручак, па натраг у кафић. Када смо дошли 

кући, одвео ме је до једног малог кухињског ормана, видео сам да је ту повратни портал. Поздравио сам се са Бејлом и кренуо натраг у свој 

свет. Када сам отворио очи, видео сам у својим рукама ту књигу. Када сам је поново отворио, нисам се транспортовао у Детињонију, већ 

сам само видео Бејла како ми намигује. 

Закључио сам да је детињство најлепши део живота, а нажалост најкраћи. Свакоме ко је још увек у том добу препоручујем да га 

добро искористи.  

Алекса Миливојевић 6/1  

Прво место на Општинском такмичењу  „У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“  
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Нетикета - интернет бонтон (правила пристојности на интернету- Netiquette) 
 

Већина правила нетикете осим што вас чини пристојним, помаже да се заштитите од нежељених 
ситуација у којима може бити угрожена ваша или безбедност ваших пријатеља на интернету, али 

и у реалном животу. 

  
У онлајн (интернет) комуникацији постоје правила и прихваћени принципи који се зову нетикета. 

Поштовање нетикета омогућава да комуникација међу људима на интернету буде пријатна и без 

конфликата. Већина правила нетикета позајмљени су из правила за васпитано и љубазно понашање у 

реалном животу, док су друга настала спонтано, зато што олакшавају онлајн комуникацију. 

 

Шта је нетикета? 

Нетикета је реч састављена од  „мрежа (network)“ и „етикет (etiquette)“. 

Етикетa је реч француског порекла, која се користи у више језика, и означава скуп правила понашања 

усвојених у оквиру неке групе људи - од друштвеног слоја или класе до нације, верске заједнице или 

културе. Као нова реч, нетикета се јавља шест година пре појаве данашњег итернета (World Wide Web) – 

1983. године. У то време интернет су користили углавном за електронску комуникацију (маил, 

‘’ћаскање’’, размену података) људи из сродних професија, сагласни да поштују правила пристојности која 

су договорена. (На пример, тада се сматрало непристојним да шаљете комерцијалне електронске поруке.) 

 

Данас се под нетикетом подразумевају општа правила понашања на интернету, која се 

непрестано усавршавају.  
Навешћемо нека основна правила : 

 Не вређајте друге 
Коришћење грубог и непристојног језика, увреде – откривене или прикривене, игнорисање, 
исмевање ће највероватније изазвати исту реакцију и код вас – на исти начин као у реалном 
животу. 

 Не спамујте 
Чак и да вам се нешто и чини много занимљиво или важно, размислите пре него што то 
пошаљете свим својим контактима. Неке ствари које су за некога занимљиве могу бити 
увредљиве или једноставно досадне за неког другог. (Спам– нежељена пошта) 

 Будите толерантни 
Када неко направи правописну грешку, постави „глупо“ или преопширно питање, будите 
толерантни –  ово је могуће да се догоди и теби. Када желиш да некоме скренеш пажњу на 
неку грешку, уради то учтиво и по могућству у поруци само међу вама. 

 Не одговарајте на увреду увредом! 
Већ постоје бројни случајеви када је свађа на интернету довела до физичког обрачуна, 
понекад са озбиљним повредама. Немојте писати ако сте љути. Немојте писати само великим 
словима (чак се и ово сматра непристојним и има дејство као да вичете на оног са киме се 
дописујете) 

 Немојте се ругати! 

 Не постављајте фотографије (или снимке) и не тагујте без сагласности приказаних 
људи!  

 Чак и ако се некоме једноставно не допада његова слика или снимак, они могу бити 
коришћени од стране других у злонамерне сврхе. 

 Немојте ширити трачеве или гласине! 

 Немојте давати туђе надимке, и-мејл адресе, бројеве телефона без сагласности. Не 
ширите туђе личне информације! 
Осим што је непристојно, може проузроковати и додатне проблеме, објављивање личних 
информација о некоме на интернету – где живи, где учи, каква му је породица, шта ради у 
слободно време итд. може од вас да направи саучесника у идентификацији вашег пријатеља 
или познаника ради остварења неког илегалног циља. 

Закључци: 
 Поштовање нетикета је од суштинског значаја за нашу сигурност и безбедност 

наше породице и пријатеља 

 Нетикета нам даје већу гаранцију да ћемо користити интернет са задовољством, ради 
забаве и образовања, без непотребних непријатних искустава. 

 Нетикета ће показати другима да смо одрасли људи са развијеним осећајем за 
одговорност. 

 Нетикета ће нам осигурати више пријатеља и сачуваће нас од стицања непријатеља. 

 Нетикета ће претворити интернет у пријатну и корисну средину за све људе. 

''Недеља кодирања''- од 13. до 17. октобра 2014. широм Европе је 
обележена Недеље кодирања (програмирања). Током ове недеље су 
све заинтересоване школе су се могле пријавити и представити своје 
активности, тј. приближити деци и упознати их са чарима 
програмирања и могућностима које ова делатност нуди на тржишту рада. 
Акција је у нашој школи спроведена у одељењима 6/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/3, 8/3 и 8/4. (14., 15., 
23.10.) Ученицима је на једноставним примерима представљена техника ХТМЛ кодирања, кроз 
презентацију и примере, напреднији ученици направили су и представили својим одељењима 
веб странице израђене у ХТМЛ-у. Ученици седмог разреда су на овим часовима представили и 
демонстрирали рад програма и игрица које су креирали у оквиру ваншколских активности.  

У оквиру семинара ''Безбедност деце на интернету'', који су похађали 
наставници информатике на часовима редовне наставе шестацима су одржана 
предавања, приказиване презентације, рађени су упитници... Како да се заштите од 

злоупотреба на интернету, а посебна пажња је посвећена безбедности деце на Facebook-
u, Chat room, Skype.... Ови код младих популарни видови дружења често крију бројне 

опасности, на које треба упозорити, указати на начине заштите, блокирања нежељених 
садржаја. Ово је задатак породице, вршњака и школе да се кроз разговор истражује а 

ученицима указује на ситуације са којима се свакодневно могу суочити на интернету.  

Приказане су неке технике блокирања непожељних садржаја на Јутјубу, блокирање 
узнемиравајућих садржаја или особа на Фејсбуку и сл.  

Ова активност је трајног карактера и биће настављена и у наредном периоду.  
Школа је Школским развојним планом предвидела низ активности као што су: 

организовање трибина за родитеље и предавања на ову тему у сарадњи Саветом родитеља и МУП-ом, 

на часовима ОЗ и др... 
 

Препоручујемо да посетите неке од сајтова: 

>>>https://sr-rs.facebook.com/kliknibezbedno  >>> обавестите се о  правилној  и 
безбедној употреби интернета. 

>>>http://kliknibezbedno.rs/sr/materijali.1.7.html>>> корисни материјали—
банери и едукативне игрице.  

За крај овог прилога, скористићу слоган са банера Нет патроле>>> www.netpatrola.rs >>> 

‘’Радимо заједно да интернет буде боље место’’  

Приредила >>>>>  Снежана Цвејић, медијатекар и наставник информатике 
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Београд, 15.11.2014., Одељење 6/2 

У самом центру Кнез Михајлове улице, налази се културно - 
образовна установа музеј САН-у. Обично се у музејима ради о 
јунаштву мушкараца, али овде је другације. У овом се ради о 
храбрости и пожртвованости жена у Првом светском рату. Неке од 
њих су Милунка Савић, Надежда Петровић и многе друге.  

Милунка Савић је у једном тренутку испричала своје утиске из 
рата: ”Било ми је стало и до живота и до бојишта. Бојала сам се- 

наши ће пробити фронт, кренуће у Србију, сломиће немачке и бугарске пукове, смрвиће их, а ја 
нећу бити међу њима,нећу моћи да видим ту победу, нећу моћи да доживим ту славу”. Из ових 
реченица сазнајемо о жељи за правдом и родољубљем.  

И Надежда Петровић је била такође једна родољубива и праведна жена. Она је била 
пример друштвене елите тога доба, која је делила судбину свог народа, вођена хуманошћу и 
жељом да помогне својој отаџбини. Уметница - сликарка рођена је у Чачку. Школовање је 
наставила у Београду, Немачкој, Италији и Француској.  

Софија Јовановић, Милица Миљанов, Драгица Пурић, Марица Савић, Јелена Лозанић су 
такође значајна имена српских жена у првом светском рату.  

Слата су многа писма као молба за помоћ. Лепљени су плакати у Француској, Енглеској и 
у многим другим државама. 

У помоћ су долазиле и многе медицинске сестре. Једна од њих је Драга Љочић- 
Милошевиић. Залиха лекова је била за сто људи, а њих је било на хиљаде. Многи су страдали. 
На крају су чак и медицинске сестре умирале од болести које су се шириле Србијом. Није било 
лако. Ратнице су се молиле да, ако буду рањене, то не буде у груди како се не би видело да су 
жене. 

У овом рату народи коју су помагали Србији, знали су да је то једна изузетна земља. 
Тако су је и описивали- ништа није тако изузетно, као што су сведочанства медицинских 
сестара и доктора, који су дошли у Србију, незнајући ништа о њој. Говорили су да се српски 
сељак никада не жали, да је пун захвалности према онима коју га негују и лече.  

Остало је записано: ''Ако видите човека који се жали, будите сигурни да тај човек није 
Србин!' 

'                                            'Дух српског народа'', Лондон, 10. март 1915. године 
Женама које су учествовале у рату треба да се поносимо и да нам буду узор. Њихова 

храброст треба да остане запамћена! 
 

Марија Стокић 6/2 

ОДЕЉЕЊЕ 8/1: 

Ђорђе Беслаћ 

Драгослав Милутиновић 

Тамара Старчевић 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8/2: 

Ана Филиповић 

Невена Јанковић 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8/3: 

Мина Дражић 

Илић Јелена 

Ристић Андреј 

Тркуља Веселин 

Александар Шарбајић 

Јован Шијачки 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ: Ана Филиповић 8/2 

 

***Наша  школа је у школској 2013/14. била организатор општинског такмичења из 

биологије и државног такмичења из страних језика.  
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Хип Хоп 

Хип Хоп је врста музике која је настала средином 1970-их година у New York-у, у црнацким 

четвртима Бронкса. Термин Хип Хоп односи се на музицку форму, културни покрет, који се претходно 

развијао унутар афричко-америчке модерне заједнице. Откако се током 1970-их година појавио у New 

York-у, Хип Хоп се развијао и обухватио не само rap музику, већ цео животни стил. Хип Хоп обухвата две 

основне врсте: 

1) Реповање 

2) DJ-ing. 

Хип Хоп плес се првобитно играо уз Хип Хоп музику, али се развио као део Хип Хоп културе. Хип Хоп 

музика/плес се мозе поделити на стару школу (old school) и нову школу (new school). Хип Хоп плесни 

облици су се појавили као независни и многи људи га данас играју без обзира сто имају мало или 

никакве везе са оригиналном културом. Оригинални играчки облик у Хип Хоп култури су створили 

субжанрови, а један од њих је breakdance. Током 90-тих година Хип Хоп музика се развила и отишла 

даље од фанка, али је постала спорија, сложенија и агресивнија. Ово је ослободило пут новим 

стиловима игре и већина ових игара су фокусиране као супротност breakdeance-а који је добро познат 

по играчким елементима који се већином изводе на поду. Неки специфични стилови нове школе су: 

krumpling, harlem shake, snap dancing, grinding, chicken noodle soup and hyohy. Многи нови стилови игре 

се могу видети данас у музичким спотовима на телевизији (као сто су популарни спотови на МТВ-у). 

 

Нирвана 
чланови бенда: (са лева на десно): Дејв 

Грол, Курт Кобејн, Крист Новоселић. 

Курт Доналд Кобејн  је био вођа, текстописац и гитариста гранџ групе из Сијетла, под именом Нирвана.  Са 

успехом бенда, Кобејн је и сам стекао огромну славу коју је тешко прихватао, јер је имао тешкоћа да се 

навикне на све што она носи. 

Курт се родио као син Дона и Венди Кобејн, у Абердину, Вашингтон 20 фебруара 1967 године. Имао је и 

сестру, Кимберли, рођену 1970. године. Први део његовог детињства је био срећан. Био је члан типичне 

америчке породице. Рано је развио интерес за музику и већ као двогодишњак је почео да пева песме 

Битлса. Догађај који је пуно утицао на Кобејнов живот јесте развод његових родитеља 1975. године, када 

му је било осам година. Кобејнова мајка је приметила да јој син тада постаје више повучен. 

Када је Кобејну било 14 година добио је своју прву гитару, Одмах покушава да формира бендове са 
пријатељима, свирајући песме група АC/DC и Lеd Zеpеlin. У средњој школи често није имао с ким да свира, 
пошто његови пријатељи нису били баш талентовани. Касније, током средњошколских година, Кобејн је 
1985, упознао Криста Новоселића, момка који је био заинтересован за панк музику. Кобејн је покушавао да 
наговори Новоселића да заједно оснују бенд, пославши му копију демо песме коју је снимио с једним 
ранијим бендом. Новоселић је, испрва сумњајући месецима, на крају ипак одлучио да пристане што је 
означило почетак Нирване. Током првих месеци, група је променила неколико назива, укључујући: Skid 
Row, Pen Cap Chew и Ted Ed Fred. Група се коначно определила за назив Нирвана, ране 1988. године. Кобејн 
је рекао да је име изабрао јер је: „Желео име које је лепо и дивно уместо злобних панк рок имена као што 
је Angry Samoans.“  
Прво издање Нирване је био сингл "Love Buzz/Big Cheese" 1988. 
 Такође, првих година Нирване Кобејн и Новоселић су имали проблема с налажењем бубњара. На првом 
албуму „Bleach” (1989), бубњар је био Чед Ченинг.  Међутим, незадовољан њиме, Кобејн је одлучио да га 
замени Дејвом Гролом. С њим је Нирвана доживела свој врхунац 1991. године са албумом „Nevermind”. 
Кобејн и Нирвана су јако утицали на развој музике, популаришући посебан правац музике - гранџ. 1991. 

године, Кобејнова најпознатија песма (коју је написао у сарадњи са Дејвом Гролом и Кристом 

Новоселићем),била је „Smells like teen spirit”, која је дошла на врхове светских топ листа. 

Међу  најпознатијим Кобејновим песмама су: „Lithium”, „About a Girl”, „Polly”, „In Bloom”, „Come as You Are”, 

„Heart-Shaped Box”, „All Apologies”, као и „Rape Me”. 

Имали су свега три cтудијска албума: Блич (Bleach 1989), Невермајнд (Nevermind 1991),и Ин Јутеро (In Utero 

1993). 

Курт Кобејн на концерту Нирване „MTV Live & Loud“, Сијетл, децембар 1993. године. 

Његова будућа супруга, Кортни Лав је први пут видела Кобејна на једном наступу 1988. године. 

Формално су се упознали на концерту у Лос Анђелесу у мају 1991. године. Од јесени 1991. године 

често су били заједно. Године 1992. Кортни је затруднела, и 24. фебруара исте године Курт и Кортни 

су се венчали на Хавајима, после завршетка турнеје Нирване по Аустралији. Пар добија ћерку, 

Франсис Бин Кобејн, 18. августа 1992. године. Курт Кобејн је прва велика рок звезда која је извршила 

самоубиство. 

Електричар Гари Смит пронашао је 8. априла 1994 године у 8:40 сати ујутро Кобејново тело у кући у 

коју је дошао да инсталира нови алармни систем. Извештај обдукције каже да је Курт Кобејн 

извршио самоубиство  5. априла. Живот је изгубио врло млад у 27-ој години. Његовим одласком  

Нирвана је престала да постоји а свет је изгубио једног од највећих гитариста  и рокера свих времена.  

 

Ђорђе Тимотијевић 7/3 
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У петак, 23. јанура 2015. године, у част ученика који су током школске 

2013/14. године и првог полугодишта 2014/15. године освојили признања на 

такмичењима општинског, градског и републичког нивоа, у холу школе одржана је 

"Смотра награђиваних ученика".  

На приредби уприличеној овим поводом представили су се  млађи полазници 

драмске секције који су извели  “Причу коју је направио кондуктер”  нашег познатог 

дечијег писца Драгана Лукића, док су старији ученици, поводом стогодишњице 

рођења Бранка Ћопића, извели монолог из књиге “Дечији писци о себи”  и одломак 

из приче “Поход на Мјесец”. У музичком делу програма наступали су ученици 

четвртог разреда који су извели познати хит “Mamma mia” групе Аbbа и ученица 

Јелена Митачек која је певала песму “Маријо, дели бела кумријо”. 

Након тога директор школе Милан Пушица је ученицима уручио похвалнице и 

књиге, а ђаку генерације 2013/14. године Ани Филиповић медаљон са ликом краља 

Александра I, израђеног поводом обележавања десетогодишњице од када наша 

школе поново носи његово име. 

Овај догађај уприличио је велики број ученика, родитеља и запослених који 

су присуствовали приредби. 

Похваљен је и награђен велики број ученика. На сцену су прво изашли 

ученици који су освојили награде на литерарним такмичењима у прошлом 

полугодишту.  На литерарном конкурсу “У част Драгану Лукићу” Алекса Миливојевић 

је освојио прво, а Невена Симић треће место. Такође, Алекса Миливојевић и Софиа 

Вранић су похваљени због учешћа на конкурсу “Мој сусрет са Михајлом Пупином”. 

Прво полугодиште донело је победе и нашим младим спортистима. Ученик 

другог разреда Матеј Матић се са прошлогодишњег трећег места пласирао на прво 

на градском такмичењу у пливању. Марио Ђурђевић, ученик другог разреда, освојио 

је прво место на општинском такмичењу у атлетици. Наше одбојкашице петог и 

шестог разреда су освојиле прво место на општинском такмичењу. То су: Невенa 

Симић, Ивa Милићевић, Кристинa Арсенијевић, Анa Стојановић, Еленa Велимировић, 

Јанa Рајковић, Тамарa Весић  и Кристинa Терзић! Важно је напоменути да су се 

Елена, Ива и Јана истакле и на општинским такмичењима из српског језика, 

математике и ликовне културе. 

 
 

У среду, 17. децембра 2014.године одржана је 

свечана приредба поводом прославе Дана школе, али и 

поводом обележавања десетогодишњице од када наша 

школа носи име краља Александра I Карађорђевића и 

стогодишњице од почетка Великог рата.  

Приредба је симболично почела историјским филмом о краљу 

Александру, а затим је уследила химна Републике Србије, као и 

говор директора школе. Потом је школски хор извео песму „Ој 

Србијо“, а онда су наши ученици осмог и петог разреда својом 

вештом глумом успешно приказали ликове Краља Александра 

I , али и осталих познатих личности које су обележиле Велики 

рат. На позорници су се нашли : Милунка Савић, Живојин 

Мишић, Арчибалда Рајс, Момчило Гаврић.  

Програм је настављен  песмама о страдању српског народа у 

Првом светском рату, а то су „Плава гробница“ Милутина 

Бојића и песма „Тамо далеко“. Уследио је скеч „Забавна 

математика“ и рецитал „О другарству“, које су извели ученици 

другог разреда. Све нас је развеселила песма „Cup song, 

љубав“у извoђењу ученика II3  и VI3 одељења. Уживали смо у 

шлагеру „Чамац на Тиси„ и старој севдалинки „Кад ја пођох на 

бембашу„. За љубитеље модерног звука ту су биле мале 

балерине које су својим плесним умећем одушевиле све 

присутне.  

За крај, поред певачког, глумачког и плесног умећа, наши ђаци 

осмог разреда су показали и колико добро владају страним 

језиком и извели  скеч на енглеском „А Christmas Carol“ Чарлса 

Дикенса. Приредба је завршена весело и успешно. 

                                                   Ђорђе Тимотијевић VIII/3 

 

Наставак на следећој страни.... 



У з  в елики  аплауз најављени су и ученици који су 

представљали нашу школу и постигли изузетне резултате. То је ученик 
осмог разреда Стеван Манојловић, који је чак четири пута освојио треће 

место на општинским такмичењима из историје, хемије, физике и 
биологије. Завидан резултат је постигао из историје, где је освојио друго 
на градском и треће место на републичком такмичењу. Још један ученик 

осмог разреда Константин Беновић учинио је поносном нашу школу јер 
има два  друга и једно треће место на  општинским такмичењима из 

географије физике и историје, док је, такође, из географије и историје 
освојио друго место на градском такмичењу и учествовао на републичком. 
Учешћем на републичком такмичењу наше ученице Мила Павловић, из 

физике, и Теодора Александрић, из хемије, донеле су нашој школи велики 
успех. Обе су на градском такмичењу из ових предмета освојиле прво 

место. Мила је на општинском такмичењу из физике освојила треће место, 
док Теодора иза себе има два освојена друга места из хемије и српског 
језика. На крају се истакао успех наше ученице Маше Ераковић која је 

освојила треће место  на школском државном такмичењу из џудоа и 
Марије Стокић која је освојила прво место на ликовном конкурсу за 

идејно решење похвалнице и значке Читалачке значке. 

И на крају посебне награде су додељене одељењу IV4, које је 

освојило прво место на општинском такмичењу за Најраспеваније 
одељење прошле и друго место ове школске године. Одељење II3 је 
освојило прво место на  републичком конкурсу Виртуелни завичај, а 

ученице  Елена Велимировић, Тамара Весић и Јелена Стојковић су, уз 
велико залагање Жељка Стојковића, на истом такмичењу освојиле друго 

место.  

Посебну захвалност школа дугује нашим наставницима, учитељима 
и стручним сарадницима, који су  својим марљивим радом, несебичним 

залагањем и великим ентузијазмом допринели овим великим успесима 

ученика. 

Приредба је завршена порукама које носе дела великог Бранка 

Ћопића. 

 

Вера Николић и Ведрана Берлековић 
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Наставак са предходне стране... 

 

Похвалнице су примили и ученици који су постигли успех на општинском 
такмичењу из српског језика: Јана Крагуљ, Александра Нешић, Тијана Весић, 

Анђела Матић, Мина Армуш и Лена Манић. Из области математике на 
општинском нивоу посебно су се истакли:  Матија Маројевић, Матеја Секулић, 
Милан Крстић, Матеја Јовановић, Тара Милановић, Нина Ђурић, Лука 

Стефановић, Лена Плели, Јана Теодоровић, Миљан Армуш и Лазар Ђурковић. 
На такмичењу из математике Мислиша успех су постигли: Ана Бекић, Милица 

Потпара и Марија Арсић. Из области информатике и рачунарства истакла се 
Марина Ђоковић. На општинским такмичењима из области биологије 

бриљирали су: Јелена Загорац, Тамара Мирковић,  Вања Укропина, Ана 
Просеница, Ана Манић, Софиа Вранић, из географије Огњен Ћурчић и из 
хемије: Петар Радмановић, Миљан Миливојевић, Божидар Ристић, Ана-Марија 

Ђурић и Гаврило Војтешки. 

Наши млади уметници успешно су се показали и на општинском 

такмичењу из ликовне културе. То су Сташа Жујковић  и Уна Жиловић. Из 
области музичке културе истакао се Богдан Лазендић и Теодора Ратковић, а из 

области техничког и информатичког образовања Марко Ћирић и Лука Бабић. 

На прошлогодишњим литерарним конкурсима истакли су се: Игор 
Јовичић, Вера Алексић, Уна Ранчић и Емилија Радић. Носиоци Читалачке 

значке су: Ева Вулић, Филип Гуан Тао и Дарија Брекало. 

Похваљени су и ученици  који су на општинском нивоу заблистали из 
више области. Тијана Јовановић је освојила награде из области српског језика, 

биологије и математике, Урош Вучетић из хемије и техничког и информатичког 
образовања, Јелена Васић на рецитаторском и такмичењу из математике 

Мислиша, Анђела Бубања се истакла на такмичењу Читалачка значка, на 
литерарном конкурсу и математици и Нађа Уљаревић, такође, такмичење 

Читалачка значка и математика. 

Tакмичари који су постигли завидне резултате на градским такмичењима 
и освојили бројне награде на нивоу општине су награђени књигама. То су: 

Јована Живковић из српског језика, Ања Ивановић из српског језика, физике и 
математике, Алекса Маџаревић из математике, биологије и српског језика, 
Милица Паројчић и Томислав Беновић из математике,  Милица Мијаиловић из 

географије, српског језика, ликовног и биологије, Ђорђе Тимотијевић из 
географије и историје, Јелена Митачек из музичке културе и Вања 

Станимировић, Дуња Николић  и Ања Благојевић из физичког васпитања. 
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Закључујемо лист најавом директора да ће  

смотра  постати традиционална !!! 

Дана 23. јануара 2015. године у нашој школи је одржана 

свечана приредба на којој је директор школе, Милан Пушица 

најуспешнијим ученицима поделио награде и похвалнице.   

 

По речима директора школе нашој школи је недостајала оваква 

свечаност и посебан дан посвећен најбољим ученицима. Зато је 

одлучено да се организује смотра за све ученике који су у календарској 

2014. години, својим резултатима на најбољи начин представљали 

нашу школу од општинског до државног нивоа. Циљ смотре је 

афирмација школе и мотивација ученика да наставе да постижу 

изузетне резултате. Овакве свечаности одржаваће се сваке године, 

уочи школске славе СветогСаве. Ове године је више од 100 ученика 

добило похвалнице, а 20 ученика који су освојили једно од прва три 

места на градском и државном нивоу  награђено је књигом. 

Са прославе школске славе  Светог Саве 2015. 
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