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У овом броју читаћете: 
  

 О школском животу 

 Литерарне радове наших ученика 

 Препоруке за читање, слушање и гледање 

  Резултате наших ученика са такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насловна страна 

Kitti Jujube 

  

 



 
Поводом европског Дана језика 26. 9. 

2016. г. наставница Марина Козић 

организовала је са ученицима осмог 

разреда изложбу у кабинету за енглески 

језик. Посетиоци су могли да виде 

ученичке радове који представљају 

симболе Велике Британије и да на 

енглеском језику прочитају нешто о њима. 

У изради својих радова ученици су 

користили картон, пластелин, стиропор и 

друге материјале. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ШКОЛСКИ ЖИВОТ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



НА САЈМУ 

НАУКЕ  
Ученици осмог разреда су 15. 12. 2016. г. са 

наставницом хемије Маријом Мечанин, а петог 

и шестог разреда 18. 12. са својим разредним 

старешинама, посетили десети Сајам науке који 

је и ове године био одржан у халама Београдског 

сајма. Ученици су присуствовали разним 

научним изложбама, презентацијама, 

радионицама и предавањима. Једна од главних 

атракција била је Тесла зона, а поред ње 

форензика, као и зона за екологију и рециклажу. 

Поучно је било „упознавање“ са бактеријама и 

другим микроорганизмима, провера знања у 

математичким квизовима и играма, разликовање 

синтетичких и природних сокова и много тога 

осталог. Занимљивим демонстрацијама и 

инерактивним учешћем наши ученици су још 

једном имали прилику да се увере колико наука 

и бављење науком може да буде и едукативно и 

забавно. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Новогодишњи празници су, нажалост, ове 

године били пропраћени вирусом грипа, те тако 

због одсуства великог броја ученика 

традиционална новогодишња приредба није 

одржана 30. 12. Ипак, да уложени труд не би био 

бачен у воду, ученици одељења 5/5 и хор црвене 

извели су програм „Срећна Нова година“ 13. 1. 

2017. г. уочи дочека српске Нове године.  

Ученици нижих разреда су се забавили и 

уживали уз добро познате новогодишље песме и 

представу у којој се испраћа, а дочекује Нова 

година. Програм су припремиле и орагнизовале 

Милунка Вујанић, наставница музичке културе, 

и Абелина Величковић Шућур, наставница 

српског језика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

„Негуј песму, њом ћеш скротит 

Љута тигра...“ 

(Песма о песми, Јован Јовановић Змај) 

Израдом паноа, писањем и казивањем стихова, у 

нашој школи је обележен 21. март,  светски Дан 

поезије. Наставница српског језика Надежда 

Пурић Јовановић је избором најбољих радова 

својих ученика скренула пажњу на многе 

песничке таленте. 

 

 

 

Моје срце 

Моје срце је ушће 

безбројних водопада 

низ које се сливају 

осећања. 

 

моје срце је веће  

од мог тела, 

у њему нема места 

за празнину. 

 

моје срце је огромно 

око 

које непрестано тражи 

нове и другачије 

погледе. 

 

лутајући жељом 

од места до места 

испуњавам моје срце. 

 

као што зрно песка  

попуни празнину 

тако се моје срце 

испуни вечношћу 

у  лепом тренутку. 

 

у лошем тренутку лоше 

ствари 

отерам уздахом 

а задржим само лепо и 

добро. 

 

језеро суза у моме срцу 

претварам 

у океане радости. 

 

Аутор: Тадија Букумирић 7/4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећа награда на литерарном конкурсу 

Библиотеке града Београда поводом Светског 

дана књиге за децу-2.априла 2017 -  „Гласам за 

књигу". 

 

Јелена Ињац VII/5 

Гласам за књигу ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ 

 

 

Представићу вам једног од својих 

најбољих пријатеља – књигу Бранка Ћопића 

„Орлови рано лете“. Иако има толико нових 

књига, иако се свакодневно упознајем са разним 

домаћим и страним ауторима, одабрала сам ову 

необично драгу књигу.  

Стајала је на полици код  моје баке, и 

нисам морала да је набављам из јавне 

библиотеке. Питала сам се, пре него што сам је 

прочитала, чиме она то плени толике генерације 

читалаца. Помало сам се прибојавала да ће ми 

бити „досадњикава“, чим је код баке. (О, немојте 

мислити нешто – много волим баку, али где је 

њено време, где је наше...) 

Књига ме је освојила већ на првој страни. 

Прочитала сам је за један дан, јер нисам могла 

да ишчекам шта ће даље бити са необичном, 

веселом и храбром дружином Јованчета, о којој 

књига и говори. 

Читајући овај роман, схватила сам колико 

је детињство важан период живота. Подстакла 

ме је да размишљам о дечјим авантурама. И сама 

сам се присећала неких авантура из ранијег 

периода. Нарочито сам се дивила њиховој дечјој 

храбрости. Када су бежали из школе, мислила 

сам да ли је постојао неки други начин да се 

реше проблеми са учитељем Паприком. Како 

бисмо ми то данас решили? Како би данас 

изгледало то бекство? Да ли бисмо морали да 

однесемо родитељима на потпис сагласност да 

одемо да правимо Тепсију, тајанствени логор у 

Прокином гају?  

Свидело ми се нарочито и како се они 

међусобно воле и поштују, уважавају једни 

друге, и све раде сложно. Како прихватају 

међусобно све врлине и мане једних и других, 

како имају занимљиве и духовите надимке, како 

некад не бирају речи, али нико се не вређа и 

нико никога не тужака за ово или оно... Волела 

бих да је данас тако, да имам друштво у коме ће 

бити толико љубави и поштовања. 

Ова књига подстакла ме је да размишљам 

и о читавом току људског живота. Веома је 

важно да се још као деца опробамо у разним 

стварима. Тако можемо да откријемо за шта смо 

рођени и шта ће нам у животу бити занимање. 

Хоћемо ли бити песници, мајстори или 

забављачи. Можда смо рођени за „лидерску 

позицију“. Сваки дан треба да искористимо за 

ново и непознато, за откривање света око нас. И 

за откривање света у себи. 

Нећу вам препричавати књигу, нећу 

говорити о ликовима. Довољно вам је да 

кликнете мишем, и пронаћи ћете на интернету 

све што вас занима. Али тај осећај пријатељства 

и љубави, присности и блискости са јунацима 

ове свевремене књиге, открићете тек када је 

будете отворили и прочитали прве редове. 

Освојиће вас, баш као моју баку, маму, тату, 

сестру, тетку, и данас мене. 

Волела бих да имам пријатеље као што су 

ликови у овом роману. А можда преко ове књиге 

научимо шта је право пријатељство и она успе 

да нас зближи. Покушајмо! 

 
 

 

 
 

 

УСПЕСИ 

НАШИХ 

УЧЕНИКА 



 

Гласам за књигу ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК 

 

Књига. Најмудрије што човек ствара. 

Када се запитамо чему нас уче књиге, одговор је 

прост – да нас науче. У њима постоје ликови 

који представљају учитеље живота. Они имају 

задатак да нас подстакну на размишљање. Неке 

мисли које ће нас натерати да мењамо ствари, да 

мењамо своје навике, да нес опомињу када 

нешто није у реду. Понекад та сила између 

читаоца и књижевног лика може бити толико 

јака да можемо спознати своје особине и навике 

у том јунаку. То оставља трајну успомену у 

сећању човека.  

Поједине књиге су ме посебно подстакле 

на размишљање. Баш пре неколико недеља 

читала сам Дневник Ане Франк. То је прича о 

девојчици која је као једину жељу на свету 

имала – слободу. Књига је тужна када знамо шта 

се догодило са Аном, али то нас опомиње да је 

управо слобода велика вредност која се мора 

чувати. Она ме је научила да будем снажног 

духа, да будем оптимиста. Та њена жеља за 

ослобођењем је неописива. Своја осећања је 

стављала на папир када их никоме није могла 

рећи. Она се борила са чињеницом да сваки дан 

под суровом нацистичком тортуром за њу и 

њену, по пореклу, јеврејску породицу, може 

бити последњи. Њен дневник сведочи о 

страхотама које су снашле људе током Другог 

светског рата. Зато се у лику ове девојчице крије 

херој. Она је у сивилу мрачне куће у којој је 

живела, писала свој дневник и чинила још 

нешто, нешто важно – никада није престајала да 

жели и да машта. Тужно је то што није успела да 

оствари свој сан о слободи, али иза ње је остало 

нешто – њен дневник, њен мали свет. Док 

читамо овај дневник, из епизоде у епизоду, њена 

жеља за слободом не попушта.  

Свако ко се удуби у ову књигу, може 

схватити колико је лепа и поучна. И то из 

неколико разлога – прво, подсетиче нас да 

размишљамо о животним порукама, о правим 

вредностима. Друго, може бити користан 

историјски подсетник на Други светски рат и све 

што се тада дешавало. И још много поука може 

се наћи у овој ризници, зависи шта ко тражи. И 

као треће, наводи вас да и ви пишете свој 

дневник, баш као што је мене подстакла да опет 

отворим ону стару љубичасту свеску и да 

обновим заборављену навику. 

Надам се да ћу у свом будућем животу 

читаоца наћи још многа дела која остављају 

изузетан утисак на човека. Ако је историја 

учитељица живота, књижевност је онда 

професорка. Зашто се онда њих две не удруже и 

заједно раде на образовању и поучавању људи. 

Ова књига јесте спој ових двеју. Пронађите и ви 

свог личног професора, књигу која вас учи. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Међународни фестивал за децу 

„Креативна чаролија“, 26. и 27. мај 

2017. г 

Финалисти литерарног дела фестивала – 

проза и поезија „Моје маште кап – 

чаролије слап“: 

1. Теодора Јоцић 5/4 

2. Страхиња Петковић 5/4 

3. Душан Петровић 5/4 

4. Наташа Филиповић 6/4 

Ментор: Надежда Пурић 

Јовановић, проф. српског језика 

 

 

 

МОЈЕ МАШТЕ КАП – ЧАРОЛИЈЕ СЛАП 

                                   Душан Петровић 5/4 

Они крофне  

праве, 

не мисле на мраве. 

 

Мрави су појели све, 

није више као пре. 

 

Увећани мрави, 

виде се у трави. 

 

Лопту бацала деца, 

и налетела на шумског зеца. 

 

Зец у шуму бежи, 

Види вука како режи. 

 

Одмах зец отишао 

и Јабучила обишао. 

 

Јабучило не може да верује 

како зец кроз шуму путује. 

 

Зец се врати до траве 

и види велике мраве. 

 

 

У трави мрави стоје, 

и више се не боје. 

 

Мрави страшнији од лава, 

док он у Африци спава. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЈЕ МАШТЕ КАП – ЧАРОЛИЈЕ СЛАП 

                                   Теодора Јоцић 5/4 

 

Седим код прозора, 

тмуран је дан. 

 

Сањам чудан сан. 

 

Упадам у неки 

страшан град! 

 

Отуда иде 

ужасан змај! 

Сикће на мене, 

хвата ме страх! 

 

Изникоше ми 

Крила два! 

 

Борба са змајем 

страшна је, знај! 

 

Са поуздањем  

борим се ја, 

до задњег тренутка, 

до задњег даха! 

 

Јача сам од  

сваког страха! 

 

Кад се пробудих 

 из овог сна 

 остадоше ми – 

крила два! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЈЕ МАШТЕ КАП – ЧАРОЛИЈЕ СЛАП 

                               Наташа Филиповић 6/4 

Како је то бити  

птица? 

Имаш ли страх у висинама 

раширених крила када летиш 

по небесима? 

 

Како је то бити  

мрав?  

Плашиш ли се великих људи 

који пролазе не марећи  

за тебе? 

 

Како је то бити  

човек? 

Маштом одеш до висина и даљина 

а све време си ту 

и гледаш све лепоте 

природе. 

 

Како је то бити  

сунце? 

Непрестано грејеш одозго и 

осветљаваш путеве 

по земљи удаљеној милионима 

километара. 

 
Ана Станковић 5/3 (Сан, темпера) 



ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА 

КОНКУРС „МОЈ СМЕШНИ СВЕТ“ 

Теодора Јоцић 5/4 

3. награда 

 

СКЛАПАЛИЦА 

 

Имам једну свеску 

У њој пишем песму. 

 

Склапам речи од слова 

Која су ми некад била нова. 

 

Склапам песме од речи тих 

Али прво склопим стих. 

 

Кад се нешто римује 

Мене много радује. 

 

Склапам речи, песме пишем, 

Што не ваља, ја обришем. 

 

Кад упознам реч нову 

Упишем у свеску ову. 

 

Кад се склопи нека строфа 

Осећам се као профа. 

 

Гледам како у свесци стоје 

У песмама речи моје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс „Божидар 

Тимотијевић“ КЦ Раковица 

ПРВА НАГРАДА ПРОЗА СТАРИЈИ 

УЗРАСТ    

Прича о воденом дијаманту 

          На дну најдаљег воденог града био 

је један водени дијамант. То јест, била је 

прича да је у том најудаљенијем граду тај 

дијамант. Слушао сам мамине приче, али 

касније сам сазнао да маме причају оно 

што су и саме чуле или прочитале. 

            Док ми је причала, стално сам је 

запиткивао – те какве је боје, те има ли 

боју, те је ли тај град у језеру или у реци 

или у океану. Мама је била уморна па је 

тај дијамант једном био у реци, једном 

чак у некој мочвари, а једном у мору. 

Некад сам се прибојавао да је запитам, 

јер сам морао да заспим што пре. Али, 

како да заспим кад не знам које је боје 

дијамант?! И све тако. 

            Ту причу сам слушао као сасвим 

мали, а после – после сам заборавио на 

њу. Све до једног дана када сам остао сам 

код куће. Када ме је мама звала с посла, 

рекао сам да ћу изаћи само у двориште, 

мало, на ваздух. Спустио сам слушалицу и 

истрчао напоље. У дворишту је стари дуд 

и ја волим да се играм испод њега. 

Свакакве сам стварчице налазио ту, али 

овог пута нашао сам каменчић. Одједном 

су ми се вратиле све успомене на 

изгубљени и заборављени дијамант из 

давних прича. 

            Очистио сам каменчић. Био је као 

неки кристални дворац, имао је шиљате 

ивице са једне стране, а са друге стране 

био је заобљен. Вратио сам се у кућу да га 

оперем од труња које се накупило на 

њему. Тада сам чуо да неко улази у кућу, 

родитељи су се вратили. Рекао сам им да 

сам нашао дијамант у нашем дворишту. 

„Можда је овде некада био Водени Град, 

пре него што смо ми дошли!“, рекао сам 

узбуђено. „Врло могуће“, рече мама, „а 

јеси ли урадио домаћи из математике?“ „А 

можда тај Водени Град није водени, већ 

земљани...“ 

            Ставио сам на прозор собе да 

просушим моје ново благо и отишао по 

свеску из матиша. Када сам се вратио у 

собу, имао сам шта и да видим. Мог 

дијаманта није било! Гледао сам кроз 

прозор, гледао испод радијатора, тражио 

сам га по целој соби. 

            Изашао сам напоље и одмах уочио 

да се нешто светлуца у трави. Помислио 

сам „Добро је, није изгубљен, ту је, само 

је склизнуо са прозорске даске...“ Сагнуо 

сам се да узмем мој дијамант. Али он је 

чврсто стајао, нисам могао да га померим. 

Приближио сам се још више, а онда 

угледао - дворац на језеру! 

 По језеру је пловио чамац, у чамцу 

је био дечак. Посматрао је површину воде 

и загледао у дубину. Сигурно је тражио 

водени дијамант.  

Страхиња Петковић 5-4 

(Ментор Надежда Пурић Јовановић) 



 ТРЕЋА НАГРАДА ПРОЗА СТАРИЈИ 

УЗРАСТ                       

 Изумео сам машину за снове 

            Коначно сам успео! Спавам, али 

не у свом сну! Ово што овде видите је 

машина у којој улазите у туђе снове, кад 

спавате! 

            Ево сна мог комшије. Уф, шта овај 

чудак сања... Боље је да ово прескочим. 

Али, ко је ово сад? Бака. Само се љуља у 

столичици и пије чај. Пробудићу се од 

досаде ако наставим да сањам ово. Морам 

даље. Шта сања овај? Неку јурњаву са 

ванземаљцима... Могао бих да се убацим 

овде, да направим неки џумбус. Сакрићу 

метеор од њих, да га не виде. Јао, видели 

су ме, бежим одавде.  

            Коначно – нешто занимљиво. 

Двоје разговарају. Приближавам им се 

али не чујем добро. Заустављам дах, ни 

мува се не чује. Како? Зашто? Девојка 

сања сад нешто друго! Замислите – 

побегла је из свог сна у други сан... Лутам 

даље. Овај тамо руши зид, малтерише 

нешто. Онај тамо сања контролни... Из чега 

је контиш, да видимо. Не, ипак ме не 

интересује. 

            Лутам даље... Мислио сам да ће ми 

у  сновима других људи бити 

занимљивије. Ето, и моја машина за туђе 

снове има своје мане. Морам да је 

унапредим. 

И шта је сад ово, каква је ово ужасна 

бука. Као неки слон да скаче!  Да није 

нестало горива машини? Да се није нешто 

покварило?  Одједном схватам да сам у 

свом сну. Сањам да сам се пробудио. И 

видим слона како скаче на својој глави и 

свира трубу! Прилазим машини и 

смишљам додатак за избегавање туђих 

снова. Али, шта ће ми машина за туђе 

снове која има опцију за избегавање туђих 

снова?! Јао, све је тако збркано. Пишем на 

парчету папира: „Кад ово будеш читао, 

бићеш будан, на својој јави. Обавезно 

провери да ли си изашао из машине за 

снове. Уштини се за образ, или тако нешто. 

Машина није исправна. Или је поправи, 

или немој више улазити у њу.“ 

* 

Читам поруку на папиру. Видим свој 

рукопис, али се не сећам кад сам то писао. 

Машина за снове је ту, не спавам, будан 

сам, све је у реду. Проверавам машину, 

притискам дугмиће, све је исправно. Или 

ми се тако чини. Уштинуо сам се за образ, 

према упутству са папира. Вечерас када 

одем на спавање, нећу улазити у ову 

справу. За сваки случај. 

Хоћу да сањам само своје снове. 

 

Ђорђе Новковић 6-4 

(Ментор Надежда Пурић Јовановић) 

 

 



 
 

БУДИ ЗВЕЗДА КОЈА ВОЛИ 

 

Ученици наше школе Анастасија Павловић 6-4, 

Јована Церовић 7-4, Тадија Букумирић 7-4, 

Јелена Ињац 7-5 и Ема Божић 7-5 заједно са 

ментором Надеждом Пурић Јовановић, и 

наставницом Миленом Косовац посетили су 

Панонски дечји град. На Међународном 

фестивалу учествовале су многе школе у 

региону, а наша школа се дичи награђеним 

радовима на литерерном конкурсу за прозу и 

поезију "Буди звезда која воли". Радови су 

објављени у истоименом зборнику заједно са 

причама и песмама осталих награђених ученика, 

али и "правих" одраслих песника. Приде, на 

такмичењу-радионици причаоници, Јелена Ињац 

је добила још и прво место за прозу на слободну 

тему: Стара породична кућа. Тако да смо на 

овом фестивалу освојили укупно шест награда, и 

то две прве, три друге и једну трећу награду. Из 

Паноније носимо најлепше утиске и 

захваљујемо се организаторима и учесницима на 

дивно проведеном времену и дружењу. 

 

 

 

 

Анастасија Павловић     6-4                

1. награда 

 

Буди звезда која воли 

 

Буди велико море 

откривај чари дубина 

и рађај морске звезде 

шаљи их до висина. 

 

Буди сјајна зора 

у тренутку кад свиће 

нека Северњача звезда 

буде твоје откриће. 

 

Буди звезда што воли 

и стани међу звезде 

нека зраци љубави 

по читавом небу језде. 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

Ема Божић 7-5 

2. награда 

Буди звезда која воли 

 

Једна звезда на небу 

опчинила ме својим сјајем 

којим је рекла: 

ја волим! 

 

Волим сунце, животиње, 

браћу, сестре, родитеље, 

волим своје пријатеље... 

И једног дечака 

ал' то је тајна. 

 

Волим радост коју изазива 

љубав у мени. 

Од ње засијам као звезда 

и винем се до висина. 

 

Моје речи путују свемиром: 

Ја волим! 

 
 

 

 

 

Јована Церовић    7-4                                    

2. награда 

 

 

Буди звезда која воли 

 

Замисли свет без туче и свађа, 

свет где љубав и поштовање влада! 

 

Погледај, 

хиљаде и хиљаде замишљенх звезда 

заједно, сложно и спокојно 

деле прекрасно ноћно небо. 

 

Све оне 

шире љубав и срећу, 

све оне 

врло добро знају 

да је свет бољи без насиља. 

 

А сада погледај нас 

људе, 

погледај како 

расплачемо и растужимо лако 

свакога ко се не слаже са нама. 

 

Молим вас 

да се променимо! 

Да ту и тамо изговоримо 

лепу реч! 

Да отворимо наша срца! 

Да заједно јездимо 

чаробним ноћним небом! 

 

 

 



Тадија Букумирић   7-4                             

3. награда 

 

 

Буди звезда која воли 

 

Знам да ме волиш, удаљена звездо 

Ти си утеха у свакој мојој бризи 

Ти си лек за сваки мој бол 

Осећам да си свуда око мене 

 

Када у тами завлада тишина 

осећам мир и спокој јер 

знам да ми сијаш 

да ме пратиш и показујеш 

прави пут. 

 

Када падне ноћ 

и рој звезда се појави на небу 

неке имају лажни сјај. 

 

Не тражим те дуго 

јер знам твоје место. 

 

Погледам те нежно 

и сваки пут осетим исто 

 

Верујем у тебе, звездо 

Знам да ме волиш 

да ћеш увек бити ту 

и да ћеш ми вечно 

обасјавати пут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јелена Ињац 7-5 

2. награда 

 

Буди звезда која воли 

 

Ако бисмо замислили небо без 

звезда, видели бисмо само празан 

простор. А ако видимо звезде, видимо и 

светлост. Не морамо да будемо на небу да 

бисмо то схватили. Све би било мрачно 

да нема сјајних звезда које нам обасјавају 

живот.  

Небо и земља јесу супротности, али 

и међу на њима важе иста правила. 

Можда би требало прво да се спустимо на 

земљу и видимо ко су заправо те звезде 

на земљи. 

Свако има звезду коју воли, и свако 

може бити звезда која воли и која је 

вољена. Свако од нас има звезду која нас 

води, охрабрује, подстиче и подиже када 

нам је тешко. Сија за нас и када је све 

добро, и када је све лоше. Радује се, воли, 

живи и одраста заједно са нама. Понекад 

те звезде толико обележе наш живот, да га 

не можемо замислити без ње. 

Наш живот је наше мало сазвежђе 

јединствено у целом свемиру. Понекад 

пролети крај нас звезда падалица коју 

видимо само на кратко, а она остави 

неизбрисив траг. И ми сами смо само 

звездана прашина која лута свемиром и 

тражи своју вечну звезду. Да бисмо је 

нашли, морамо бити упорни и истрајни 

да је привучемо ка себи. Ниједна звезда 

неће долетети сама ако је ми не 

привучемо.  

А како да привучемо звезду, како да 

учврстимо то наше сазвежђе? Треба да се 

опходимо добро према другима – према 

људима, биљкама, животињама, према 

свему створеном. Не смемо гледати свет 

као да је празно и тамно небо без 

светлећих звезда. Живот није лак, и тога 

смо сви свесни. Налазимо се у бурном 

периоду одрастања, и понекад нам се 

чини да је цео свет против нас. А истина 

је да школа, родитељи, друштво, љубав,и 

остало што чини наш живот, не могу увек 

бити савршено склопљени. Некада 

једноставно нешто не иде, али то није 

разлог да на командној табли нашег 

сазвежђа заувек искључимо све звезде. 

Школа – проблем који сви имамо, али – 

шта је, ту је. Сви морамо проћи кроз њу. 

Друштво уме да буде незгодно, али оно 

нас припрема за будући живот. Нисмо сви 

исти, и то је добро, и наш је задатак да 

прихватимо једни друге такве какви 

јесмо. Тако проналазимо праве 

пријатеље. Родитељи – умеју да претерају 

у својим одлукама које су, како они кажу, 

„за наше добро“, али нисмо ни први ни 

последњи који преживљавају родитеље. 

Љубав – наш живот чини лепшим и 

занимљивијим, али некада мора и да 

боли. 

Морамо научити да живот није 

само црн, нити само светлуцав, него да је 

попут звезданог неба, на њему 

испреплетана светлост са тамним. Јер у 

свемиру постоје и негативна тела која 

могу да ометају пут наше звезде. У 

нашем узрасту дешава се да наиђемо на 

лоше узоре који ће оштетити наш поглед 

на свет. У том случају, наша водиља мора 

бити снажнија од црне материје лоших 

небеских тела. 

Морамо знати да нисмо сами. Увек 

је ту звездано небо, и она само наша 

звезда која нам помаже на небеској 

путањи. Ако је за тренутак изгубимо из 

вида, ако нам нестане, морамо је привући 

да опет буде са нама. Будимо и ми сами 

звезде које воле, и надвладајмо све тамне 

материје свемира. 
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Девојчице 7. и 8. разред, Општинско 

такмичење 1. место 

Девојчице 5. и 6. разред, Општинско 

такмичење 2. место 

Дечаци 5. и 6. разред, Општинско такмичење 2. 

место 

 

 ОДБОЈКА 

Девојчице 5. и 6. разред, Општинско 

такмичење 2. место 

Дечаци 7. и 8. разред, Општинско такмичење 2. 

место 

 

 МАЛИ ФУДБАЛ 

Девојчице 5. и 6. разред, Општинско 

такмичење 3. место 

Девојчице 7. и 8. разред, Општинско 

такмичење 3. место 

 

 АТЛЕТИКА – Општинско такмичење 

Огњен Краиновић 300м, 3. место 

Сергеј Ињац, скок у даљ, 3.место 

Никола Беговић, кугла, 2. место 

Василије Стојковић, 100м, 2.место 

Вања Кнежевић, кугла, 3.место 

Милена Филиповић, 100м, 2.место;  

                штафета 4 x 100, 3.место 

Анастасија Марић, штафета 4 х 100, 3. место 

Јована Миловановић, 4 х 100, 3. место 

Маша Јеремић, 4 х 100, 3. место 

Анђела Шегрт, 600м, 2. место 

 

 

 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ ПЕВАЧА – СОЛИСТА И 

МАЛИХ АНСАМБАЛА „ЗЛАТНА СИРЕНА“ 

 

 ЖАНР УМЕТНИЧКА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА 

Милица Томашевић 6/5 , 1. место на 

општинском и 2. место на градском 

Дует Милица Томашевић 6/5 и Милица 

Кнежевић 6/4 , 2. место на оптинском  т. 

(наставник Милунка Вујанић) 

 

 ЖАНР ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА 

Јана Милојевић 5/6, 2. место на општинском т. 

(наставник Милунка Вујанић) 

 

 ЖАНР ДОМАЋА НАРОДНА ПЕСМА 

Ружица Стевановић 5/5, 2. место на 

општинском т. 

Дует Ружица Стевановић 5/5 и Јана Обрадовић 

6/4, 2. место на општинском т. 

(наставник Милунка Вујанић) 

 

 ЖАНР СТРАНА НАРОДНА ПЕСМА 

Јелена Церовић 5/4, 2. место на општинском т. 

(наставник Милунка Вујанић) 

Дует Андреа Кокић и Оливера Стојковић 6.р, 

1. место на општинском т. 

(наставник Гордана Санадер) 

 

 ЖАНР СТАРОГРАДСКА ПЕСМА 

Ивана Јеленковић, 6/5, 3.место на општинском  

Дует Нина Радовановић и Михајло Марковић 

6/5, 2. место на општинском т. 

(наставник Милунка Вујанић) 

 

 У МЛАЂОЈ КАТЕГОРИЈИ – ЖАНР ДЕЧЈА 

ЗАБАВНА ПЕСМА 

Татјана Дојчиновић 2. разред (учитељица 

Наташа Здравковић), 1. место на општинском 

т, и 1. место на градском т. 

Миа Кнежевић и Страхиња Ђорђевић 2. Разред 

(учитељица Ксенија Матић), 1. место на 

општинском и 1. место на градском т. 

 

 

 
 

 

 



ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ РАКОВИЧКИ 

КАРНЕВАЛ 

 Маска „Октоподи“ – 2. разред, 2. место 

 Маска „Старке“ – 7. разред, 2. Место 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ПРОГРАМИРАЊА 
 

 

Информатика и рачунарство 
Општинско такмичење из програмирања одржано 
је 4. марта 2017. године у основној школи „Ђура 
Јакшић“. Нашу школу представљали су следећи 
ученици: 

Пети разред: 

Александра Шпијуновић – освојено 3. место и 
пласман на Окружно такмичење. 
 
Седми разред: 

Дарије Стојановић –освојено 1. место и пласман 
на Окружно такмичење; 
 
Зоран Владисављевић – освојено 3. место и 
пласман на Окружно такмичење; 
 
Дејан Јаћимовић и Алекса Гордић – Учешће на 
Општинском такмичењу, без пласмана на Окружно 
такмичење. 

Такмичење „Дабар“ 

 

Од 14. до 18. 11. 2016. г.  одржано је такмичење 

„Дабар“ у циљу популаризације предмета 

Информатика и рачунарство. За више разреде 

такмичење се организује у две категорије – 

„дабарчић“ су ученици 5. и 6. разреда, а „млади 

дабар“ су ученици 7. и 8. разреда.  

Троје ученика седмог разреда изборило је 

пласман на Републичко такмичење и то су: 

Дарије Стојановић, Димитрије Куразини и 

Алекса Гордић, сва тројица из 7/4. Њихов 

ментор је била наставница информатике 

Снежана Марјановић.  

Ове године је у овој категорији учествовало 

8340 учесника, што је велики успех за наше 

такмичаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Победник Трећег дечјег конгреса 
 
 

     Према речима жирија, пријављено је 

преко стотину радова из целе републике, а 

од 12 победничких радова на Трећем 

дечјем конгресу са темом „Школа какву 

желим" за старији узраст, жири је изабрао 

најбољи.  

     Титула Победника победника припала 

је Алекси Гордићу, Јовани Церовић, 

Андреи Анђеловић, Вељку Савићу и 

Емилији Васовић из 7-4. Тимски рад је 

драмски приказ под називом 

„Мислигралиште, стваралиште, 

писалиште“, а ментор је Надежда Пурић 

Јовановић, професорка српског језика. У 

изради реквизита помогла је Мира 

Милићевић, професорка техничког, са 

ученицима. На конгресу су учествовали 

као публика и навијачи ученици наше 

школе са одељењским старешинама 

Јагодом Ранчић, Миленом Косовац, 

Мимицом Спасић, Драганом 

Станојевићем, Сањом Маринковић, Миром 

Милићевић.  

 

 

 
„Стваралиште је радионица за израду 

свега што је потребно. У њој ученици 

уче како да направе реквизите за 

представу, како да поправе клупе, 

израђује се папир, свеске, ормарићи, 

костими. У њој се шије, куцка, лепи, 

поправља, крпи, тка, деље дрво, и 

прави све што је корисно и лепо за 

школу. У њој се састављају 

хербаријуми, инсектаријуми, 

планетаријуми,изводе се експерименти 

из физике, хемије, слика се, ваја, 

колажира. Израђују се костими и 

реквизити за представу.“ 

 

 

 
 



„Ово је мислиигралиште. 

Мислигралиште је у облику травњака 

или парка, а може се у њему засадити 

неко биље, цвеће, дрвеће. У њему се 

одвија „перипатетичка“ школа древног 

Сократа. Тамо се разговара, шета, 

негује башта, преслишава усмено оно 

што је рађено писмено. Ту се раде 

вежбе из гимнастике, спорт и ћаска се, 

разговара, шетка. Зими, на пример ту се 

грудва, одржавају се снежне игре, праве 

се предмети од снега.“ 

 

„У оквиру одељења, свако има своју 

табелу у коју се уписују његове или 

њене оцене. Оцењује се на три нивоа. 

Оцењује нас наставник, оцењујемо се и 

ми између себе и сам ученик даје себи 

оцену. Све се сабира и на крају то 

представља успех.“  

 

 
 

 
„Свако има понеки таленат који му 

школа омогућује да искаже. Развијамо 

љубав и толеранцију, одговорност и 

марљивост, осуђујемо сваку неправду и  

насиље. 

 

Подржавамо једни друге. 

 
Као што видите, ова наша школа има 

све што је потебно за  леп и паметан 

живот.“ 

 

 

 

 
 

 

 
Захваљујемо се свима на подршци и 

помоћи и радујемо се овом великом 

успеху наше школе! Честитамо нашој 

екипи на отворености, убедљивости, 

креативности и духовитости!  

 

КЦ Раковица, 19. 5. 2017. 



Спасавање Франческе, 

Мелина Маркета             
 

„Спасавање Франческе“  је роман 

аустралијске ауторке Мелине Маркета, 

који је код нас превела са енглеског језика 

Мирјана Попов-Слијепчевић, а објавио 

„Креативни центар“ 2010. године. Двеста 

шездесет једна страница испуњена је 

драмом и узбудљивим догађајима 

шеснаестогодишње Франческе Спинели. 

Ову књигу М. Маркета првенствено 

упућује тинејџерима и води их кроз 

доживљаје једне ни девојчице, ни девојке, 

која би требало да ужива у животу, али 

уместо тога, суочава се са проблемима 

које не може сама да реши. Франческа је 

кренула у „Сан Себастијан“, мушку 

школу, која је први пут отворила врата за 

девојке, али једино што је било стварно 

намењено девојчицама, јесте женски wc. 

Мајка јој се разболела, отац се не сналази 

у новој ситуацији, а Лука, њен млађи 

брат,  несрећан је, пати и Франческа само 

жели да јој мама оздрави и да јој се живот 

врати на старо. На све то, она се 

заљубљује у Вила Тромбала и ствари се 

прилично закомпликују. Сада јој је 

потребна мајка, њени савети, а Мија , 

какву је познавала, нестала је. Схватиће и 

да јој старе пријатељице из „Стеле“ 

можда ипак нису праве пријатељице, а са 

друге стране, открива да је са људима из 

„Себастијана“, које и није сматрала 

пријатељима,   много повезанија, ближа, 

много више јој помажу  и поклањају 

пажњу, без обзира на њихове разлике. 

Она открива ко су јој прави пријатељи и 

увиђа њихову вредност и значај у 

преломним тренуцима. Налази свој глас и 

постаје она стара, луда Френки коју сви 

воле.  

Стил књиге је једноставан и јасан и 

прилагођен је циљној групи, тј.  

 

 

 

 

 

 

тинејџерима, а догађаји и радња одмах 

намаме и заинтересују читаоце. 

Мелина Маркета овом књигом успева да 

забави, али исто тако и пошаље важне 

поруке , како младима, тако и њиховим 

родитељима. Породица је најважнији и 

највећи ослонац у животу сваког човека, а 

млади, одрастајући, осим подршке коју 

треба да нађу у породици, треба да је 

нађу, пре свега, у себи самима, да буду 

сигурнији, да имају свој став, да буду 

опрезни и стално да бодре себе. Баш као 

што је Франческу  мајка бодрила, а на 

крају је то радила и сама поруком - 

СВАКИ ДАН УЧИНИ ОНО ШТО ТЕ 

ПЛАШИ!   

                            Јана Јованчевић 8/5 

 

 
                                                                                                       
 

 

 

ЧИТАЈТЕ 



           
 

 

БАДМИНТОН 
Бадминтон је веома стара игра. 

Претпоставља се да је настала у Индији. То је 

вероватно и један од разлога што су Индијци 

међу најбољима у овом спорту, који се 

посебно развио у 14. веку.  

Данас спада у олимпијске спортове, а први 

пут је постао саставни део Олимпијских 

игара 1992. године у Барселони. 

Бадминтон је специфичан спорт. Многи га 

пореде са тенисом не схватајући да се та два 

спорта разликују по многим стварима. 

На пример, бадминтон терен је мањи и меч 

траје доста краће иако за то време бадминтон 

играч претрчи много више (у просеку око 5 

км).  Бадминтон је много бржи и окретнији 

спорт. У њему немате времена да чекате да 

лоптица удари о под па да је онда ударите, јер 

је то губитак поена.  

 
Рекет за бадминтон је много лакши, а 

такмичарска мрежица је на висини од 155цм. 

 

Игра се специфичном пернатом лоптицом, 

прављеној од 16 пера са левог гушчијег 

крила. Због тога су и веома скупе. 

Најквалитетније лоптице могу да издрже 

некад цео сет. Јефтинија опција је пластична 

лоптица која је много издржљивија. Постоји 

у три варијанте – жута за умерену топлоту, 

плава када је изразито хладно и црвена када 

је изразито топло. 

Поента ове игре је да пребаците лоптицу у 

противников терен тако да он не може да је 

врати или да је баци у аут. 

У бадминтону постоје четири категорије: 

сингл, дубл, микс и екипно такмичење (WS; 

MS; WD; MD; XD).  Игра се на два добијена 

сета до 21. поена. Уколико је резултат 20:20, 

игра се на два поена разлике. Ако се том 

методом дође до 29:29, последњи и одлучујући 

поен је 30. 

Бадминтон савез Србије (БАСС) основан је 

1998. године. Код нас постоје бадминтон 

клубови у Београду, Панчеву, Чачку, 

Крушевцу, Новом Саду, Крагујевцу, 

Зрењанину, Вршцу, Шапцу, Ковину и 

Петровцу на Млави.  

 

 
 

                                            Ања Маравић 8/5 

  



 

 

 

 

 

 

 

Појавивши се на музичкој сцени, једна од водећих поп 

звезда данашњице, аустралијска певачица Сиа, скренула 

је пажњу не само својим песмама и добрим и 

специфичним гласом, него и тиме што није показивала 

своје лице. Било је бројних нагађања зашто Сиа не 

открива своје лице, а једно од њих је да није желела да 

буде позната личност, желела је своју приватност и да 

људи буду усредсређени, пре свега, на њену музикку. 

 

 
 

У спотовима њених песама нигде се не види њено лице, 

осим препознатљиве плаве перике. На друштвеним 

мрежама волела је да заголица машту људима тако што се 

сликала са познатим личностима, али тако да је она 

окренута леђима. 

 

 
 

 

 

Ова певачица је музички активна још од 1993. г. 

и, поред својих хитова (Chandelier, Elastic heart, The 

greatest, Cheap thrills, Alive, Move your body, Never give 

up …) она је написала текстове и продуцирала хитове 

многим познатим музичарима, као што су Дејвид Гета, 

Ријана (Diamonds), Шакира, Џенифер Лопез, Бијонсе, 

Еминем, Кристина Агилериа и др.  

 

Never Give Up: 

 

I've battled demons that won't let me sleep 

Called to the sea but she abandoned me 

 

But I won't never give up, no, never give up, no, no 

No, I won't never give up, no, never give up, no, no 

 

And I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

 

I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh X4 

 

Oh yeah, I'm haunted by the distant past 

Called to the skies but she was overcast 

 

But I won't never give up, no, never give up, no, no 

No, I won't never give up, no, never give up, no, no 

 

And I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

 

I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh X4 

 

Never give up, never give up 

Never give up, never give up 

No, no, oooh 

 

And I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

I won't let you get me down 

I'll keep gettin' up when I hit the ground 

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh 

 

I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh X4 

 

 

(https://youtu.be/h6Ol3eprKiw) 

 

 

 

СЛУШАЈТЕ 



 

            Јелена Ињац 7/5 (Чамац на реци, темпера) 

 

 

             Алекса Николић 6/6 (Пејзаж, темпера)                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                

                   

 

 

 

 

 

 

 

                  Ана Јокић 8/3 (Сан, темпера) 

 

 

 

Ангелина Машановић 5/1 (Пејзаж, акварел) 

 

 

 

 



 
 

 Тамара Филић 8/2 (Пас, темпера) 

 

 

 

 

Гала Комазец 5/3 (Мртва природа, угљени штапић) 

 

 

 

 

 
 

    Бојана Сошић 7/5 (Графит, комбинована техника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тијана Гашић 7/3 (Птица, лавирани туш) 

 

 

 

 

 
 

Јана  Јованчевић 8/5 (Униформа, оловка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пита мали диносаурус маму: 

- Мама, хоћемо и ми ићи у рај када 

умремо? 

- Не, ми ћемо у археолошки музеј. 

 

 
Пита учитељица Перицу: 

- Перице, одакле добијамо струју? 

- Из џунгле, учитељице! 

- Како то из џунгле?- каже учитељица. 

- Па, кад нестане струје, мој тата сваки пут 

каже: Који је мајмун искључио струју? 

 
 

 

 
 

 

Кладим се у 1827273918479 евра да нисте ни 

прочитали овај број. Само сте га прескочили. 

Чак нисте ни приметили да се између бројева 

налази и слово. Не, нема слова, али сте се 

вратили  на број и поново сте га погледали! 

 
 

 
 

- Бураз, јеси ли кад плакао због рибе? 

- Само једном. 

- Зашто, бураз? 

- Упала ми кост у грло. Кад се нисам 

удавио! 

 
 

 

Тешко је рећи ВОЛИМ ТЕ, али је још 

теже рећи КРАЉИЦА КЛАРА КРАЛА 

КЛАРИНЕТ. 

 
 

 

Нико ми не иде на 

живце. 

Немам их више... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уредила: Јана Шћекић 6/6 
 

 

 

 

 


