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Електронски часопис ОШ „Коста Абрашевић“ 

Број 2, Београд, мај 2016.г. 

Издавач ОШ „Коста Абрашевић“ 

За издавача: Весна Шуњеварић, директор школе 

Уредник: Абелина Величковић Шућур, наставник српског 

језика 

Сарадници: Чланови новинарске секције, Снежана 

Марјановић, наставник информатике, Љубица Гојаковић, 

наставник ликовне културе, Силвана Јовић, наставник 

српског језика, Злата Костић, наставник разредне 

наставе. 
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 ЗНАЊЕ 

 ВЕШТИНЕ 

 КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 СЕРТИФИКАТ 

У току ове школске године у нашој школи је 

одржано неколико семинара за наставнике. 

Један од њих, са темом „Сарадња са 

родитељима“, одржан је у два наврата - 13. и 

14. 11. 2015. и 4. и 5. 12. 2015. године. Обуку 

семинара је прошло шездесеторо наставника 

разредне и предметне наставе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашој школи 31. марта 2016. године одржано 

је предавање на тему Безбедног интернета. 

Предавање је иницирао НВО Центар за развој и 

сарадњу. Предавање је одржала наставница 

информатике Снежана Марјановић. Циљ 

програма је да се ученици информишу о свим 

аспектима небезбедног коришћења интернета. 

Присуствовали су ученици петог и седмог 

разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРИ 
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У Свечаној сали школе 17.новембра  2015.године 
одржана су Ђачка песничка сусретања за млађе 
разреде, а 2.12. за старије разреде. У главном делу 
програма ученици нижих и виших разреда рецитовали 
су своје стихове и освојили пласмане , а један од 
чланова жирија био је гост песник Драгомир Ћулафић, 
који је и сам говорио стихове својих песама и који је 
поручио деци да више читају јер ће тако лакше писати. 
Једна од песама коју је поделио са присутнима, била је 
„Срећа“.  

Анђела Ђорђевић 8/5 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕСНИЧКА 

СУСРЕТАЊА 
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MOJ TATA 

 

Мој је тата 

увек исти 

добар,фини и мирисни. 

На раме ме  

увек стави 

па се свуда  

са мном хвали. 

Са мном пева 

и навија 

јер му је  

спорт опсесија. 

Утакмице радо гледа, 

а и игра све од реда: 

баскет,фудбал, 

све у круг 

лопта му је супер друг. 

 

 

МОЈА СЕСТРА 

 

Моја сестра млађа 

има очи мале 

и заиста дугу косу, 

скоро боје жуте лале. 

У први разред иде 

и не иде јој лоше. 

Прича она често 

да је матиш прост 

и покушава да измери 

чак и нови мост. 

И зато боље немој 

сестру да ми чачкаш 

јер ако је расплачеш 

обрао си бостан.  

Певаћу ти песму 

и то звучну, знаш, 

а онда си и ти 

надрљао баш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАЂЕНЕ ПЕСМЕ 

2. МЕСТО 
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МОЈИ СНОВИ 

 

Моји снови 

стари,нови, 

само лете 

да ме сете: 

шта је било, 

шта ће бити 

и шта се неће догодити. 

Сањам куће и улице, 

сањам момке и цурице 

и колаче, чоколаде, 

оранжаде, лимунаде. 

Шта ја сањам 

ко ће знати 

моје снове да испрати,  

да их стигне и ухвати. 

 

 

 

   Ружица Стевановић 4/6 
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Недељом 

 

Тата недељом, кад из куће крене. 

он, обавезно, поведе и мене, 

па станемо иза прве кривине 

да на трафици купи новине. 

 

Онда настављамо пут даље 

и наша вожња тада траје, 

док не угледамо тезге пијаце, 

тад тата вади списак из торбице. 

 

Редом се у кесу ставља 

све што је тражила мама, 

и по нека слатка ситница, 

коју воле Тића и Мица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петао 

Не знам да ли вам је неко рекао, 

најдосаднија је животиња – петао. 

Када ме ухвати најлепши сан, 

он тада реши да започне дан. 

 

Па крене да кукуриче, 

а за њим и комшија да виче, 

па настане таква бука, 

да сан побегне са јастука. 

 

 

 

 

 

1.МЕСТО У ШКОЛИ 

3.МЕСТО  НА ОПШТИНИ 
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Јабука 

 

Које је воће најздравије? 

Ко то све витамине крије? 

Нуди нам се целе године; 

и Адам, хранио се њиме. 

 

Дошло нам је из рајског врта, 

једноставно се и црта, 

да не знаш – права је брука, 

то је, наравно, јабука. 

 

Милица Перић 

5/3 
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У оквиру филмског фестивала за децу

 

ученици 5. и 6. разреда црвене смене 

посетили су 20. октобра 2015. године Дом 

синдиката и том приликом присуствовали 

пројекцији анимираног 3D филма 

„Пингвини с Мадагаскара“ . 

 

Филм, у режији Симона Џ. Смита, доноси 

низ урнебесних сцена из света шпијунаже 

и показује нам да  најбољи шпијуни не 

морају да се рађају, него и да се излегну 

из јаја. Скипер, Ковалски, Рико и Војник 

удружују снаге са тајном организацијом 

„Северни ветар“, на чијем је челу агент 

Поверљиво. Њихов задатак је да спрече 

озлоглашеног Октавијана Шприца да уништи 

свет. 

Након пројекције филма, ученици су 

учествовали у разним радионицама за 

децу које су биле организоване у холу 

Дома синдиката. Неки су се опробали у 

певању у Накси радио караокама, неки су 

запловили у виртуални свет игрица у 

Computerlend-у, а неки су показали своје 

креативно умеће са глином и песком. 

Најбољи су неграђени својом урамљеном 

фотографијом, слаткишима и другим 

пригодним поклончићима. 
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

(окружно) 

Тамара Филић 7/2 

(Силвана Поповић) 

2. место / 

Ања Видановић 7/6 

(Сања Благојевић)  

 3. место / 

Филип Ђорђевић 

8/2 (Биљана 

Лазаревић) 

2. место 3.место 

Тамара 

Вићентијевић 8/2 

(Биљана 

Лазаревић) 

3. место 2.место 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

(окружно) 

Ања Тијанић 7/5 

(Абелина 

Величковић 

Шућур) 

2. место 3. место 

Анђела 

Милићевић 8/6 (А. 

Величковић 

Шућур) 

2. место / 

Данило 

Милићевић 7/6 

(Сања Благојевић) 

3.место 

 

 

 

/ 

Тара Стојановић 

6/1 (Биљана 

Лазаревић) 

3.место / 

Софија 

Мишановић 7/3 

(Сања Башовић) 

2.место / 

Милена Питулић 

8/1 (Сања 

Башовић) 

3.место / 

 

МЕЂУШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ 

„ЧИТАЛИЋИ“ – КРЕАТИВЦИ 

Тамара Филић 7/2  - 1. место 

(наставник Силвана Поповић) 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ДРАМСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ                                                                                                                        

Комад „Мењам пубертет за било шта – 

повољно!“ – 2. место (наставник 

СилванаПоповић)  

 

Литерарни конкурс „Крв живот 

значи“ – Тара Стојановић 6/1 

1. награда на нивоу града (наставник 

Биљана Лазаревић) 

 

Општинско такмичење рецитатора 

Даница Костић 6/2 – 3. место 

(наставник Сања Башовић) 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Карикатура „Мали Пјер“ 

Ученик/Наставник Општинско 

Михајло Радојевић 8/6 

(Љубица Гојаковић) 

1.место 

Кристина Милосављевић 

8/3 (Љубица Гојаковић) 

1.место 

Нина Златковић 5/6 

(Љубица Гојаковић) 

2.место 

Богдан Стевановић 6/5 

(Љубица Гојаковић) 

3.место 

Ивана Максић 5/6 

(Љубица Гојаковић) 

3.место 

 

„Птице“ 

Милица Томашевић 5/5 

(Љубица Гојаковић) 

1.место 

Ана Јокић 7/3  

(Љубица Гојаковић) 

2.место 

Алекса Стојановић 5/4 

(Љубица Гојаковић) 

3.место 

 

 

УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА 
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„Ускршња јаја“ 

(Ученици чији су радови отишли на 

градско такмичење) 

1.Ана Стојановић 8/5 

2.Тијана Миловановић 8/5 

3. Сања Ђокић 8/5 

4. Марија Тувић 7/6 

5. Тијана Пауновић 6/3 

6. Теодора Младеновић 5/5 

7. Милица Томашевић 5/5 

8. Ивана Максић 5/6 

 

МАТЕМАТИКА 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Јована Продановић 3/1 

(Снежана Денић) 

3. место / 

Владо Јанкањ 3/1 (С. 

Денић) 

3. место / 

Андрија Марковић 3/1 

(С. Денић) 

3. место / 

Александар Баруџија 3/1 

(С. Денић) 

похвала / 

Ђорђе Савић ¾ (Јасмина 

Радоичич) 

похвала / 

Вељко Стојановић 4/1 

(Бранислава Стојановић) 

1.место похвала 

Милош Лазаревић 4/4 

(Јасмина Вукман) 

1.место / 

Марија Јокић 4/4 (Ј. 

Вукман) 

3.место / 

Душан Петровић 4/5 

(Снежана Пухаловић) 

3.место / 

Милица Јовановић 4/2 

(Драгана Лазаревић) 

похвала / 

Лазар Јовановић 5/1 

(Јелена Јанкањ) 

3.место похвала 

Марко Карањац 5/4 

(Јагода Ранчић) 

похвала / 

Тадија Букумирић 6/4 

(Радојица Лазаревић) 

похвала / 

Ања Тијанић 7/5 

(Радојица Лазаревић) 

3.место / 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Постигнути резултати на Општинском 

такмичењу из програмирања: 

1. Дарије Стојановић  1. место у категорији  

5. и 6. разреда 

2. Стефан Перлић  2. место у категорији 5. и 

6. разреда 

3. Стефан Вујадиновић 3. место у категорији 

7. и 8. разреда 

 

Постигнути резултати са такмичења „Тесла Инфо 

Куп“ – ученици који су се пласирали на 

Општинско такмичење: 

1. Филип Ђорђевић 8/2 

2. Стефан Вујадиновић 8/2 

3. Константин Козодеровић 8/4 

4. Немања Вићентијевић 8/2 

5. Јован Крачуновић 7/4 

6. Ђође Веђић 7/4 

У појединачном пласману Константин 

Козодеровић је заузео 4.место. 

Ученици који су се пласирали на Регионално 

такмичење: 

Први тим: Константин Козодеровић – Мудл 

платформа; Филип Ђорђевић – Андроид. 

 

Пласман у финале такмичења „Програмер 

јуниор“ остварили су ученици Јован Крачуновић, 

Сари Абуши, Бранко Симић и Никола Матић 7/4. 
 

Ментор: Снежана Марјановић 
 

 

  
  

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Ракетно моделарство 

 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Јована Церовић 6/4 

(Мирослава Милићевић) 

1.место / 

Тамара Поповић 8/6 (М. 

Милићевић) 

3.место / 
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Бродомоделарство 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Лазар Јовановић 5/1 

(Маријанка Тошић) 

1.место / 

Радош Вулетић 6/2 (М. 

Тошић) 

3.место / 

 

Електротехника 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Никола Арсић 8/2 

(Ирена Зељковић) 

1.место 3.место 

 

Аутомоделарство 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Софија Ивановић 7/4 

(Весна Башић) 

1.место 2.место 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – „Мала 

сирена“ 
 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Ружица Стевановић 4/6 

(Милунка Вујанић) 

1.место 

(изворна 

народна 

песма) 

2.место 

Милица Кнежевић 5/4 

(М. Вујанић) 

1.место 

(изворна 

народна 

песма) 

3.место 

Милица Томашевић 5/5 

(М. Вујанић) 

1.место 

(уметничка 

песма) 

1.место 

Нина Радовановић и 

Михајло Марковић 5/5 - 

дует 

1.место 

(староградс

ка песма) 

2.место 

Ивана Јеленковић 5/5 1.место 

(страна 

народна) 

2.место 

Софија Марић 6/6 (М. 

Вујанић) 

1.место 

(дечја 

забавна) 

2.место 

 

ХЕМИЈА 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Ана Филиповић  

(Марија Мечанин) 

1.место / 

Тамара Филић 7/2 

(Марија Мечанин) 

2.место / 

Катарина Ракић 

(Марија Мечанин) 

3.место / 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Ученик/Наставник Општинско Градско  

Анђела Новковић  

(Мимица Спасић) 

3.место / 

 Јован Јоцић (М. 

Спасић) 

3.место / 

Обрен Милићевић (М. 

Спасић) 

3.место / 

Ђорђе Стојановић 

(Марица Момчиловић) 

3.место / 

Анђела Милићевић 8/6 

(М. Спасић) 

3.место / 

 

ИСТОРИЈА 

Ученик/Наставник Општинско Градско 

Милица Томашевић 5/5 

(Бојана Стевановић) 

3.место / 

Богдан Стевановић 6/5 

(Б. Стевановић) 

2.место / 

Данило Милићевић 7/6 

(Б. Стевановић) 

1.место 3.место 

Ања Тијанић 7/5 (Б. 

Стевановић) 

3.место / 

Анђела Милићевић 8/6 

(Б. Стевановић) 

3.место / 

Никола Алексић 8/7 

(Жељко Лечић) 

2.место 3.место 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Ученик/Наставник Градско 

Милица Томашевић 5/5 

(Весна Стевуљевић) 

2.место 

Кристина Вулетић 5/1 

(Тања Ђорђевић) 

3.место 

 

Тијана Поповић 5/5 

 (В. Стевуљевић) 

3.место 

Ивана Максић 5/6  

(В. Стевуљевић) 

3.место 

Радош Вулетић 6/2 

(Драгана Поп-Милакара) 

3.место 

Теодора Петровић 6/6 

(В. Стевуљевић) 

3.место 

Јелена Ињац 6/5 

(В. Стевуљевић) 

3.место 

Данило Милићевић 7/6 

(Тања Ђорђевић) 

2.место 

Ања Марић 7/ 

(Тања Ђорђевић) 

3.место 

Тијана Миловановић 8/5 

(В. Стевуљевић) 

2.место 

Марија Спасојевић 8/2 

(Марија Мечанин) 

3.место 
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„Ми деца са станице Зоо", Кристијана 
Фелшеринов. 
      Радња ове узбудљиве приче, која нас учи о 
животним проблемима,почиње и завршава се у 
Берлину. Дванаестогодишња девојчица Кристијана, 
која је и аутор ове књиге, опусује толико реалистично 
свој тинејџерски живот да сам безброј пута пожелела 
да јој помогнем. Стопила сам се са њом и њеним 
надреалним светом, са њеним друштвом, 
њеном  породицом као и њеним забрињавајуће 
тешким проблемима. Кристијана за разлику од мене, 
није имала ни породичну ни пријатељску подршку. 
Док је све више тонула  у мрачан свет из којег није 
било излаза, није имала никога да јој помогне, да јој 
каже да ће све бити у реду,сем Детлефа који је 
такође ишао са њом на „ путовање без повратка". 
Своје социјалне проблеме вешто је скривала од 
својих разведених родитеља. Под великим 
притиском, кренула је да проводи време у Центру за 
младе. 
Хтела је да буде као они - као наркомани. Дивила се 
оним оронулим и истрошеним фиксерима. Сваким 
даном њена жеља да буде у центру пажње у лошем 
друштву расла јесве више. Да би се уклопила, да би 
се осећала да негде припада, почела је да у великим 
количинама пуши хашиш. Хтела је да буде неко ко 
није. Њен дечко Детлеф, прешао је на хероин. 
Њихови светови полако су почели да се раздвајају. 
Хероин човеку одузме све емоције, више не може да 
разликује срећу од бола или тугу од задовољства. Да 
не би остала сама Кристијана се придружила 
Детлефу. Убрзо након прве кризе, обоје су пожелели 
назад. Хтели су да поново буду наивна дечица која 
беже од кућепазитеља, и која нису имала проблеме 
као сад. Обоје, да би зарадили новац дрогу, одали су 
се проституцији, крађи и другим непримереним 
пословима. 
      Прочитавши књигу, данима сам размишљала шта 
би било кад би било. Размишљала сам у каквом то 
друштву и времену живимо, и како је најбоље да се 
одбранимо од свих тих опасности које нас вребају 
иза сваког ћошка. Жао ми је што је добро дете попут 
Кристијане пролазило кроз пакао дроге.  
Књига је написана из једног разлога и са једном 
поруком. Морамо добро да размислимо о 
Кристијаниним поступцима и да их не поновимо. 
 
Валентина Обрадовић VIII/6 
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Са једном другарицом сам расправљала о томе да 
се квалитет књиге не може одредити по њеним 
корицама и имену. Када смо разговарале о књизи „У 
потрази за Аљаском", рекла је да књига није 
добра.Моје питање је било како то може да каже 
када не зна ништа о њој, осим њене спољашњости? 
Њој и чињеници да на полеђини књиге није било 
њеног описа,посвећујем ово објашњење. 
„ У потрази за Аљаском " је први роман младог 
америчког писца Џона Грина, који је и аутор романа 
„Криве су звезде" и „Градови на папиру". Радња 
прати Мајлса Халтера,коме је досадио миран и 
безбедан породични живот,због чега одлази у 
интернат у потрази за нечим што је Франсоа Рабле 
на самрти назвао „велико можда". Иако наслов уме 
да збуни,није реч о  држави већ о Аљаски Јанг коју 
Мајлс упознаје у Калвер Крику. Заносна,уврнута и 
паметна,промениће му поглед на свет и помоћи да 
оде у правцу „великог можда ". Џон Грин дирљиво и 
ефектно говори о љубави,одрастању,питањима о 
животу и суочавању са тугом и губитком. Мајлс је 
Аљаску описао реченицом: „ Ако су људи били 
киша,ја сам био ромињање, а она је била 
ураган ". Упечатљиво је дело Габријела Гарсије 
Маркеса „Генерал у свом лавиринту ", Аљаскин 
омиљени роман,који на неки начин описује њен 
живот и то да је дубоко несрећна особа. „Проведеш 
цео свој живот заглављен у 
лавиринту,размишљајући о томе како ћеш једног 
дана изаћи и колико ће дивно бити,а маштање о 
будућности те одржава. Али никада не изађеш. Само 
користиш будућност да побегнеш од садашњости". 
На крају видимо да је начин да се изађе из 
лавиринта патње само брзо и право. А можда је и 
начин да опростимо једни другима. 
            Ово је прича о првом пријатељу,првој 
љубави,првој смицалици и последњим речима. 
Устаните и закорачите у правцу свог „великог 
можда" 
 
Милица Ђачић  VIII/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Свако уметничко дело има своју вредност и 

значај, било да се ради о књизи, песми, слици, 

филму и сл. Управо таква дела могу да нас 

подстакну да се променимо и будемо бољи. 

Филм редитеља Стевана Филиповића „Поред 

мене“, као и претходна два „Шејтанов ратник“ и 

„Шишање“, бави се младима. Данашњи 

тинејџери, опседнути мобилним телефонима и 

друштвеним мрежама, постали су и глуви и 

слепи за стваран свет око себе. Професорка 

историје, коју глуми Христина Поповић, 

схвативши шта се дешава и да пред собом има 

свет младих огрезлих у насилништво и 

примитивизам, жели томе да стане на пут, али, 

нажалост, не наилази на подршку. За већину су 

то промашени људи за које се нема сврхе 

борити.Она се ипак одлучује за врло радикалан 

корак, одузима им свима телефоне и закључава 

их у школи. Ђаци су се за ту једну ноћ упознали 

боље  него за четири године, колико су заједно у 

одељењу. Схватили су да свако има неке своје 

тајне, своје слабости које није показивао да не 

би био исмеван или понижаван.  

Овај филм има снажну поруку. Млади треба да 

раде на себи, а не да се затупљују шпанским 

серијама, испразним причама, навијачким и 

националистичким паролама; треба да се осврну 

око себе и да виде да је свет много лепши него 

друштвене мреже. Праве вредности су око нас и 

не смемо да дозволимо да само пролазе мимо 

нас, већ да их откривамо и уживамо у њима. 

                                     Марко Ђорђевић 8/6 
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Волите класичну музику и балет? Право место 

за вас је Народно позориште! На Великој сцени 

од 2014. г. на репертоару је балет  „Крцко 

Орашчић“ за који је либрето написао Маријус 

Петипа према причи Александра Диме „Прича о 

Крцку Орашчићу“, а музику је написао Петар 

Илич Чајковски. Кореографију је према М. 

Петипу радио Константин Костјуков.  

Зашто Крцко Орашчић? 

Зато што класична музика и балет опуштају и 

зато што ћете уживати у лепом наступу 

балерина и балетских играча, и не само у 

наступу, него ћете бити очарани поставком 

сцене и реквизитима. Кроз причу о вечитој 

борби између добра и зла, отпловићете, бар на 

извесно време, у неки други свет. 

                                    Марија Шолајић 7/5 
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N.W.A. 

Амерички састав N.W.A. , што представља 

скраћеницу од Niggaz Wit Attitudes, настао је 

у Калифорнији 1986. године. Појавивши се са 

врло смелим текстовима, тематски везаним 

за криминал и улицу, овај састав је био  доста 

оспораван, али и поред тога, њихови албуми 

су продати у преко десет милиона примерака. 

Сматрају се зачетницима подврсте хип-хопа, 

тзв. gangsta rap. Више пута им је суђено због 

песама, али су се они правдали тиме да само 

описују стварност и стање на улицама Лос 

Анђелеса. Њихови најпознатији хитови су 

„Boyz 'n tha hood“, „Panic zone“, „8Ball“ , 

„Straight outta Compton“, „Express yourself“  и 

др. Сарађивали су са многим хип хоп 

музичарима, међу којима је и 2Рас. 

Чланови овог састава су Easy-E (оснивач), 

Ice-Cube, Dr Dre, Mc Ren, DJ Yella. Нажалост, 

група се распала 1991. године. 

Препоручујем их јер су они у својим песмама 

искрени и отворено причају о свом животу. 

                                Матеја Видановић 7/5 
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НЕ СЛАЖЕМ СЕ 

Ријалити програми су измишљени 

као психолошке игре у које су 

убачене групе људи, који су одређено 

време заједно у затвореном 

простору. 

Поента тих ријалити шоуа, као 

што су Фарма, Парови, Велики 

брат и други,  јесте да прикаже 

живот различитих људи, како се 

прилагођавају једни другима, шта 

раде, каква је, у ствари, људска 

природа. Како човек није савршен, 

карактери су различити, и како су 

присутни љубомора, завист, лаж,  

 

 

 

 

 

 

 

тако су и „укућани“ нон-стоп 

изложени сукобима 

супротстављајући своје ставове и 

лечећи своје комплексе на врло 

примитиван начин. 

Гледаност тих емисија је огромна. 

Људима је лакше да се баве туђим 

животима уместо својим и да 

прате оно што камере бележе 24 

сата дневнно, без цензуре.  

На овај начин цвета и шири се 

неукус и примитивизам међу 

људима, а најгоре је што је свему 

томе изложен велики број деце и 

младих. Да барем учествују људи 

који су учени и који могу нешто 

паметно да пренесу младим 

генерацијама. Али, нажалост, то су 

особе попут старлета, пропалих 

спортиста и певача, криминалаца и 

њима сличних.  

ИЗ МОГ УГЛА 
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Требало би донети закон у вези са 

емитовањем оваквих програма, 

односно требало би их потпуно 

укинути и уместо њих емитовати 

емисије кроз које се може нешто 

научити и које деци презентују 

праве вредности. 

 

           Маша Максимовић 8/6 
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Ових дана се највише полемише око 

уписа у средњу школу. Ни сама не 

знам коју ћу школу уписати јер 

нисам довољно информисана. 

Иако су у школу долазили 

представници неколико средњих 

школа и презентовали их, ја се 

нисам нашла ни у једној.  

Највише пометње уноси нека нова 

промена у систему бодовања коју 

Министарство просвете сваке 

године доноси.  

Сматрам да је ученик генерације 

неке школе, па и моје, оштећен 

тиме јер не добија ниједан бод за 

то. Ипак, он је свој рад, труд и 

своје знање доказао тиме што је 

најбољи. Затим, зашто се бодује 

диплома са републичког такмичења 

у осмом разреду, а не бодује се са 

такмичења у седмом разреду?! 

Сматрам да није праведно и да се на 

крају године ученику који има 

јединицу пружи више прилика да 

одговара да би поправио оцену, него 

ученику који има четворку или 

тројку. 

На претходним завршним 

испитима, када су се полагали само 

српски и математика, било је 

прописано да 50% задатака буде из 

збирке, а сада то није тако – сви су 

задаци непознати иако полажемо 

пет предмета више. 

Ове године новина је и да ученик 

мора да има минимум 50 бодова да 

би могао да конкурише за 

четворогодишњу школу. Зашто се 

увек полемише и уносе се новине у 

вези са полагањем Мале матуре и 

уписом два месеца пред крај 

школске године? Зар није касно за 

све то? Сматрам да Министарство 

просвете треба да донесе одлуке на 

почетку школске године. 

Такође, мислим да би и нас ученике 

требало да питају за мишљење јер 

се нас то највише тиче. 

                   Тамара Поповић 8/6 
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ПРИЧА О ПЕСМИ 

ЈОШ ЈЕДНА ЦИГЛА У ЗИДУ 

 

Британски састав Pink Floyd објавио је 

1979. године дупли албум под називом 

„The Wall“, који је био продат у преко 12 

милиона примерака широм света. За 

потребе насловне нумере „Још једна 

цигла у зиду“ (Another brick in the wall), 

наставник музичког је двадесет троје 

ученика, тинејџера, из школе у Северном 

Лондону, тајно одвео у оближњи мзички 

студио, без дозволе директора школе. 

Ученици су касније били окривљени за 

појављивање на ТВ-у и видео споту,а 

текст песме је окарактерисан као 

„скандалозан“. Песма је била забрањена у 

Јужноафричкој Републици јер су је ђаци 

црнци користили у једној демонстрацији. 

"We don't need no education,  

we don't need no thought 

control, 

 no dark sarcasm in the 

classroom  

-- teachers leave the kids 

alone..." 

Музика је коришћена у истоименој 

рок опери, односно, 

полуанимираном филму, у којем је 

главни јунак Пинк. Он рано остаје 

без оца који је као пилот страдао у 

Другом светском рату. Превише 

заштитнички настројена мајка га је 

гушила, тирански учитељ га је 

малтретирао у школи, а касније га 

је у животу жена варала. Пинк се 

повлачи у свој свет фантазије, 

гради замишљени зид између себе и 

остатка света, као алегорију за 

емоционалну удаљеност којом се 

штити од осталих људи. Свако лоше 

искуство у његовом животу додаје 

„још једну циглу у зид" 

(енгл. another brick in the wall). 

После дубоког размишљања како да 

допуни преостале рупе у зиду, Пинк 

обуставља „градњу” на извесно 

време. Постаје рок звезда и жени се, 

али ће га касније жена преварити 

због његовог хладног држања и 

живота рок звезде. После тога, 

нставља градњу и завршава зид. 

Иначе, то је лична исповест Роџера 

Вотерса, басисте ове групе и 

идејног тврца овог албума.  

Кључна нумера „Још једна цигла у 

зиду“има три дела који прате 

одрастање главног јунака. У другом 

делу песме (Another brick in the 

wall, part 2), Пинк је у учионици и 

наставник му се руга због невешто 

написаних стихова које чита пред 

целим разредом. Пинк , повређен и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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љут, замишља побуну ученика у 

школи која гуши креативност и 

оригиналност појединца.  

ЈОШ ЈЕДНА ЦИГЛА У ЗИДУ 

НЕ ТРЕБА НАМ ОБРАЗОВАЊЕ, 

НЕ ТРЕБА НАМ КОНТРОЛА МИСЛИ, 

НИ МРАЧНИ САРКАЗАМ У 

УЧИОНИЦАМА. 

НАСТАВНИЦИ, ОСТАВИТЕ ДЕЦУ НА 

МИРУ! 

ХЕЈ, НАСТАВНИЧЕ, ОСТАВИ ДЕЦУ НА 

МИРУ! 

СВЕ У СВЕМУ, ТО ЈЕ САМО ЈОШ 

ЈЕДНА ЦИГЛА У ЗИДУ, 

СВЕ У СВЕМУ, ТИ СИ САМО ЈОШ 

ЈЕДНА ЦИГЛА У ЗИДУ. 

 

Песма је врло брзо доспела на 1. 

место британске топ-листе, и то 

пред сам Божић.  

„Уместо пригодних порука о миру, 

доброти и љубави, песма је у 

хипнотичком ритму корачнице 

нудила огорчен протест против 

контроле и униформисања детињих 

мисли у школским 

учионицама...Циљеви школовања, 

по Хакслију и Вотерсу, своде се на 

производњу духовних клонова, на 

претварање ЈА у МИ. Деца у 

Вотерсовом хору већ су прошла кроз 

тај преображај: неповратно утерана 

у прво лице множине, она само 

сањају побуну...Песма је на прави 

начин одјавила срећне седамдесете 

и најавила ново, оловно време.“                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Зоран Пауновић) 

 

 

 

 

 

 

 

А данас... 
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БРАТ 

Срећна је сестра, 

Која брата има, 

Јер може са њим 

Да се хвали свима, 

Да ће је брат увек заштити 

И да ће увек, када затреба, 

Поред ње бити. 

           Марија Митровић 4/7 

Марија Митровић 4/7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја бака 

Коса бела, плаве очи, 

Поглед нежан, топле речи. 

 

Увек свима осмех дели, 

Па смо онда сви весели. 

 

Добар савет увек има, 

И помаже она свима. 

 

То не може жена свака, 

Него само моја бака. 

                  Марија Митровић 4/7 
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    МОЈА ПОРОДИЦА 

 

Моја  Моја је породица мала, 

У њу су четири члана стала. 

Ту су моји мама и тата, 

Ја и мој мали бата. 

 

Мој је тата Бојан, 

За посао увек вољан. 

Ради дању или ноћу, 

Таквог га волим и хоћу. 

 

На леђима носи тешко бреме, 

Ал' за све он има време. 

Моје проблеме зна да реши, 

Чак и када је уморан, он се смеши. 

 

Моја је мама Ивана 

И за мене је она фина. 

Ал' јој замерам што по дану и 

мраку с комшиницом пије кафу, 

Води празне разговоре с њом, 

А мало брине о животу мом.  

 

Хеј, мама! Мало се опамети 

И своју ћерку растерети. 

Помози јој да преброди кризу 

Јер много је проблема у низу. 

 

Мој брат Немања, кад је болестан 

или здрав, 

На пут га водим прав, 

Чувам га и пазим 

Од свег срца мазим. 

 

Волим, волим их све, 

И маму, и тату, 

И свог малог бату. 

 

      Манчић Анђела 4/7 

     (учитељица Злата Костић) 
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   Марија Спасојевић 8/2 

 

 

 

        Милица Радојчић 8/1 

 

 

 

 

 

                  Нађа Кокић 8/2 

 



26 

 

         Милена Митић 7/6 

 

           Емилија Васовић 6/4 

 

 

          Мирослава Прица 8/1 
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Прича пуж фантастичну причу: 

- Јурим ја кроз шуму, испред 

мене израсте храст, а ја – трас 

у њега! 

 

Каже Перица Милици: 

- Много ти хвала за трубу коју 

си ми поклонила за рођендан. 

Њом зарађујем много пара. 

- Тако добро свираш? 

- Ма не, тата ми сваки пут 

плати 500 динара да 

престанем.      

 

 

 

 

 

 

 Шта ће урадити човек који сања 

да је у џунгли, пење се на дрво и 

види змију која му се приближава, а 

испод дрвета је леопард? 

- Пробудиће се. 

 
Перица:  

- Учитељице, да ли кажњавате 

ученика за нешто што он није 

урадио? 

- Свакако да не. 

Перица: 

-Одлично! Ја нисам урадио 

домаћи задатак. 


