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У протеклој школској години васпитно-образовни рад 

је у потпуности реализован у складу са Годишњим планом 

рада.

Најважнији сегмент, свакако представља образовање 

ученика, стицање квалитетних знања и вештина, припрема за 

више нивое школовања, а поред тога и развијање свести о 

потреби неговања другарства и пријатељства, брига за друге, 

осећаја солидарности, хуманости, способности за тимски рад.

Остварени успех на крају школске године, резултати 

на такмичењима која организује Министарство просвете и 

науке, резултати завршног испита потврђују наведену  

констатацију.

Навешћу неке податке:

Ÿ Од 964 ученика 545 је завршило са одличним, 

180 са врло добрим, 123  са добрим успехом.       

116 ученика I разреда се описно оцењујe.

Ÿ На општинским такмичењима учествовало је  

185 ученика, а од тога 35 првих места, 31 друго 

место, 38 трећих места.

Ÿ На окружним такмичењима учествовало је 

59 ученика, од тога 4 прва места, 10 других,          

11 трећих и 4 похвале. 

Ÿ На републичким такмичењима учествовало 

је 9 ученика, а од тога 1 друго место и 2 похвале.

Велики број ученика који учествује на такмичењима и 

њихови изванредни успеси доприносе да је наша школа на 

првом месту у општини, а у самом врху на нивоу основних 

школа у Нишавском округу.

Стечена знања из српског и математике током 

осмогодишњег школовања, ученици VIII разреда су показали 

на завршном испиту. Полагало је 122 ученика VIII разреда и 

сви су положили и уписали жељене школе у I уписном року.

Посебно признање за нашу  школу стигло је и од 

Министарства просвете и науке током фебруара месеца.  На 

основу  резултата завршног испита на крају школске     

2010/11. године, али и осталих сегмената рада нашли смо се 

међу 50 најбољих школа у Србији.

Ово признање је потврда квалитета наставног 

процеса и заједничког напора наставника, ученика и њихових 

родитеља за што бољим образовањем.

Поред учења, наши ученици и наставници се 

организују и учествују у читавом низу ваннаставних 

активности: приредбе, позоришне представе, манифестације, 

турнири у разним спортовима, изложбе, предавања, концерти 

хора и оркестра, учешће на многим конкурсима    (литерарни   

ликовни, конкурси информатике, екологије..).

Посебан значај придаје се организовању и успешној 

реализацији екскурзија и рекреативне наставе у чијем 

планирању поред представника школе учествују и чланови 

Савета родитеља.

Овде бих такође истакла и по први пут организовану 

свечаност у школи поводом завршетка школовања ученика 

VIII разреда,  01.06.2012.године.

Настојимо да створимо што квалитетније услове за 

рад и учење како у матичној школи тако и у нашим издвојеним 

одељењима. Најважнија инвестиција јесте доградња анекса 

школске зграде. Радови су почели у јулу месецу 2012. Укупна                   
2површина дограђеног дела је око 1002 м . Објекат ће бити  

изграђен по савременим стандардима и прописима, а састојаће 

се из сутерена, приземља и спрата. У приземљу и на спрату 

биће учионице и припремне просторије. У сутерену ће бити 

мултимедијална сала, кабинет за информатику, библиотека са 

читаоницом. На сваком спрату биће санитарни чвор. Објекат 

ће имати лифт намењен особама  са инвалидитетом.

Очекујемо да ће до краја школске године нови објекат 

бити  завршен и дат на коришћење ученицима и запосленима у 

школи.

Изградњу објекта финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, а из средстава            

ЕИ банке.

Такође, Министарство просвете ће и опремити 

објекат.

У издвојеном одељењу у Вакупу, уз финансијску 

п од р ш к у  л о к а л н е  с а м оу п р а в е ,  р е н о в и р а н а  ј е  

електроинсталација, саниран кров на тзв. учитељском стану, 

уређене просторије које користе деца која похађају 

предшколски програм.  Такође, ово одељење је добило расвету 

на терену за мале спортове, захваљујући подршци локалне 

самоуправе и Месне заједнице овог места.

Лела Стевановић, директор школе

Храм културе и писмености

Издвојено одељење у ВакупуИздвојено одељење у Краљеву Матична школа
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Промењени систем основног образовања 
поставља нове задатке школи као образовној установи, а 
њеним кадровима слободу да креирају све своје задатке 
на нов начин, па и сарадњу са родитељима.

Полазећи од суштинског интереса родитеља да за 
своје дете желе најбоље – а то значи најбољу школу, 
најбољег учитеља (наставника), најбоље другове 
(другарице), сматрамо да и сами родитељи морају да уче 
– родитељство, да уче о комуникацији, али и да упознају 
суштину промена које су задесиле школу!

Осим што су по закону обавезни да као родитељи 
брину о свом потомству, родитељи, негујући и 
васпитавајући дете, морају да уче доста.

Наше искуство говори да се родитељи деце 
основношколског узраста највише интересују да сазнају:

- каквог ће учитеља или учитељицу 
„добити“ њихово дете.

- какве ће услове за учење и рад дете имати у 
школи,

- које ће другарице и другове одабрати 
њихово дете.

Мали је број родитеља заинтересован за 
садржаје као што су:

- узрасне карактеристике деце (раног) 
основношколског узраста,

- услови у породици и напредовање ученика 
(у раду и понашању)

- родитељ(и) као узор у понашању,
- развој радне и других култура код ученика 

овог узраста, 
- телевизија и социјално окружење 

породице као трећи учитељ,
- социјални статус породице и његов утицај 

на напредовање и развој ученика и детета,
- малолетнички криминал,
- сексуално васпитање младих,
- едукација и здравствена заштита,
- здрава исхрана.

О садржајима рада у школи, обиму, дубини, броју 
предмета, броју других активности, родитељи се 
упознају спонтано, спорадично и површно, најчешће од 
своје деце, што није довољно.

Тумачећи „нову школу“ људи из ресорног 
министарства штампали су „информатор“ за родитеље 
који је због свог обима и начина тумачења новина, 
већини родитеља створио конфузију. Остала им је 
нејасна суштина промена у школи! Дакле, ништа боље 
но до сада – родитељ у једном броју случајева школу 
посматра као чивилук. Док је у трци за опстанком, школа 
ће бринути о његовом детету. Такви родитељи „немају 
времена“ да сретну учитеља да посете школу, да питају, 
провере себе и дете...

У жељи да подстакнемо, предлажемо више облика 
сарадње родитеља са школом (намерно), а не школе са 
родитељем:

I   консултативни доласци оба родитеља у школу,
II  обавезни доласци по позиву из школе,
III консултовање обавезне литературе за родитеље,
IV обавезни семинари – курсеви у организацији 

школе – за оба родитеља

Овакве сарадње родитеља са школом треба стално 
подстицати.

I Консултативни доласци

Свратити до школе треба да постане навика за оба 
родитеља као што и свратити по животне намирнице у 
продавницу. У продавницу нас води глад и друге потребе, 
у школу нас доводи родитељски инстинкт и одговорност.

Учитељ, наставник, увек мора да нађе време за 
„случајан“ сусрет са родитељима. Садржај разговора на 
тим сусретима могу бити неразумевање домаћег задатка, 
догађај у породици који је „спречио“ дете да изврши 
домаћи, болест члана породице и ангажовање укућана, 
па и ученика, догађаји – славља, куповина, путовање – 
време за рад или пак – лепе ствари – резултати 
такмичења у додатним активностима којима се ученик 
бави – у спорту, музици, изучавању страног језика и сл.

Родитељ и учитељ–наставник треба да граде 
међусобно поверење, да о ученику-детету говоре без 
скривања чињеница које битно објашњавају рецимо 
поспаност ученика на настави, раздражљивост и 
непостојање пажње да се „издржи“ школски час, туча и 
нетрпељивост према другарицама и друговима, 
меланхолија ученика и повученост и уздржаност у 
слободној игри.

Размена запажања са учитељем-наставником 
допринеће да и родитељ и учитељ боље разумеју дете у 
свакој прилици – када је усхићено догађајима из школе, 
кад је под стресом, када је обим домаћег превелики...

Родитељи треба да имају времена да „слушају“ 
своје дете. То време не мора да буде само увече пре 
одласка у кревет. То може бити у ауту – на путу до града, 
може бити у шетњи – слободној или док заједно идемо у 
трговину и у другим приликама. Научити слушање 
важно је јер тако откривамо ставове нашег детета – о 
добру и лошему, расположење (емотивност) – шта 
весели наше дете, шта га брине, шта га растужује, 
уочавамо брзину реакције с којом наше дете решава – 
своје проблеме и како би решило туђе, како види уопште 
себе у окружењу других. Дете стиче навику 
информисања родитеља ако они умеју да га слушају и 
разумеју.

                 Школа за родитеље
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II Обавезни или доласци по позиву из школе

Родитељи не могу бити „објекти образовне 
делатности“ наставника. Родитељ и наставник треба да 
испоље сараднички однос и уважавање у свакој прилици: 
код случајног доласка родитеља у школу, код планирања 
активности сарадње породице и школе, извођења 
заједничких акција и сл. Ако се изгради довољно 
поверења између наставника и родитеља, родитељ ће се 
одазвати на сваки позив из школе. За родитеља који је 
стекао поверење у учитеља – наставника, позив из школе 
је аларм који може значити: то је позив за добро мог 
детета (ако се ради о позиву да би се родитељу саопштио 
ексцес или нека друга непријатност која се тог дана у 
школи догодила, или пак успех), за родитеља који нема 
поверења у школу то ће бити „Ето још једном оптужују 
моје дете, шта они раде у школи, моје дете је једини 
кривац ...“

III Консултовање обавезне литературе за родитеље

Наставник (учитељ) треба да познаје добар део 
литературе за родитеље, посебно онај део наслова и 

стручних књига које садржи библиотека дате школе. Код 
пригодних прилика наставник увек даје родитељима на 
знање да се родитељство учи, да су знања која смо некада 
стекли скромна због процеса заборављања, те да 
родитељи стално треба да освежавају научено како би 
лакше разумели одрастање деце.

IV  Обавезна предавања у организацији школе

Школа је својим Годишњим планом рада утврдила 
обавезу одељењских старешина и стручне службе да на 
бази познавања потреба родитеља припреме програм 
практичних предавања за родитеље не само у виду 
теоријских тема већ путем радионичарског прилаза да 
тумаче родитељима потребе и појаве, ситуације из 
свакодневног живота породице, односа породице и 
школе и др., чиме би допринела остваривању своје 
мисије на подизању свести о потреби још боље сарадње 
родитеља и школе.

Драган Стевановић, педагог

                 Ученички парламент

У школи дуго и успешно функционише 
институција Ученичког парламента. За рад Парламента 
и ове, као и протеклих година, задужен је наставник 
грађанског васпитања, а раду Парламента несебично 
помаже педагог школе Драган Стевановић. Ученици 
имају прилике да се упознају са актуелним темама које се 
пажљиво бирају за сваки месец. Узимајући активно 
учешће, па чак и иницијативу у радионицама, по 
сопственим афинитетима, постају део једне широке 
заједнице ученика на републичком, али и међународном 
нивоу.

детета, Међународног дана борбе против сиде и особа са 
инвалидитетом. У оквиру програма освешћивања 
проблема болести зависности, ученици су имали 
прилику да посете Трибину о превенцији болести 
зависности – наркоманије у алексиначком Дому културе, 
у којој су учествовали доктор Јован Марић и глумица 
Нада Блам. У оквиру организације забавног живота у 
школи, ученици су разматрали и одлучивали и о 
прослави Нове године, Школске славе, изложбе 
најбољих радова, уређењу школског простора, прославе 
Дана заљубљених. У предстојећем периоду, 
представници одељења ће имати прилику да активно 
учествују у организацији спортских манифестација, 
књижевних вечери, умреживању са Парламентима 
других школа. Са уверењем да је, од малих ногу, 
неопходно подизати свест о потреби за здравом 
животном средином, биће и манифестација поводом 
Међународног дана воде и планете Земље, као и низ 
радионица на тему очувања животне средине. 

Целокупни рад Ученичког парламента заснива 
се на нужности узимања активног учешћа младих у 
друштвеном животу, не би ли, уз максимално уважавање 
њихових потреба и размишљања, а све у духу 
толеранције и демократије, постали свесни и активни, 
али и савесни и одговорни грађани. У том контексту, а са 
циљем подизања свести на што виши ниво, раду 
Ученичког парламента, као гости, неретко присуствују и 
представници шестог разреда, како би на време уочили 
на који начин могу да се адекватно ангажују и остварују 
своја права.

Марија Крстев, наставница грађанског васпитања

Након конституисања Ученичког парламента, 
избора руководства у септембру и усвајања Програма 
рада УП, радило се на потреби за ненасилном 
комуникацијом. Било је говора, презентација и 
радионица на тему Међународног дана толеранције, 
Међународног дана детета и Конвенције о правима 
детета,  .
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Од 1. септембра 2012. године, на адреси 
, почео је са радом сајт            

ОШ „Љупче Николић“ на коме се налазе неки основни 
подаци о школи, броју ученика, актуелним дешавањима 
и активностима ученика и запослених у школи. Сајт је 
идеја наставника информатике, који су га и урадили и 
још увек раде на њему. Потреба за сајтом постоји у овако 
великој школи још одавно, јер је јасно да у данашње 
време онај ко не поседује сајт практично као и да не 
постоји.

 Интернет је најсавременије гласило и доступно 
је у сваком тренутку на сваком месту, па је као такво 
заузело важну улогу у нашим животима. Живот наше 
деце и долазећих генерација неће моћи ни да се замисли 
без интернета, ма колико то чудно или непожељно 
звучало. То је нешто што је у њиховим животима 
присутно од дана рођења и сасвим је нормално да му 
приступају без имало страха. Зашто се онда и школа не 
би једним својим делом уселила у тај Интернет?

Све чешће се прича о учењу на даљину, видео 
конференцијама, размени података електронским путем, 
тако да сви морамо да се прилагођавамо технолошким 
захтевима савременог доба свиђало нам се то или не. 
Ипак, на интернету има много лоших, нетачних 

www.osljupcenikolic.edu.rs
па и опасних садржаја. Зато ученицима треба отворити 
очи о томе које су позитивне стране интернета и како га 
искористити на најбољи могући начин – за стицање 
знања, добијање одговарајућих информација, 
проналажење посла, а не само за играње игрица онлајн, 
гледање видео клипова који не носе никакву поруку и 
ћаскање. Поента ове приче је да се, у скорој будућности, 
у израду и надоградњу сајта укључе сви актери школског 
живота, ученици, учитељи, наставници. Да бисмо ову 
идеју покренули, морали смо начинити први корак, 
израду сајта. Сада користимо прилику да позовемо све 
људе са добрим идејама да нам се придруже или да нам 
бар неким корисним саветом помогну у постизању нашег 
циља.У изради сајта могу учествовати сви они који имају 
добре идеје и добру вољу да нешто додају и преуреде, јер 
ту увек има места за иновације и креативност.
 Оставили смо доста простора за предметне 
наставнике и наставнике разредне наставе, као и 
ученике, да додају по нешто из својих учионица и праксе. 
Колико ће сајт бити добар и садржајан зависиће од свих 
који учествују у свакодневном раду и функционисању 
школе.

                                         
 Јелена Добросављевић,                                                            

професор математике и информатике

                 ОШ „Љупче Николић“ међу 50 најбољих школа у Србији

Министарство просвете у сарадњи са Заводом за 
вредновање квалитета образовања и васпитања 
издвојило је 50 добрих школа, које су највише допринеле 
успеху ученика.

Желимир Попов, помоћник министра просвете, 
објашњава да је добар педагошки рад са децом тамо 

                                                                              
где је ниво образовања родитеља низак, а постигнути су 
добри резултати на завршном испиту. Он, такође, додаје 
да је урађена прецизна селекција и да су изостављене 
школе за које се испоставило да је било преписивања на 
завршном испиту.

       Сајт школе
www.osljupcenikolic.edu.rs

Листa објављена од стране Министарства  просвете у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања
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- Поштовани учитељу, повод за овај интервју 
је несвакидашњи успех ваших ученика на 
Републичком конкурсу „Мењам себе - мењам свет“, у 
организацији Агенције за борбу против корупције и 
Министарства просвете. На поменутом конурсу две 
трочлане екипе Вашег одељења освојиле су и прво и 
друго место. Невероватно, зар не ? 

- Реч је о трећем конкурсу ове врсте. Свечаном 
проглашењу победника присуствују високи званичници 
Републике Србије. На првом, 2010. године, освојили смо 
друго место, на другом 2011. године освојили смо прво, а 
на трећем 2012. године и прво и друго место ! Слажем се 
да је то просто невероватно, не знам да се икада десило да 
на такмичењу оваквог ранга прва два места освоје 
ученици истог одељења.  Прво место освојиле су: Дина 
Гагић, Христина Коцић и Ива Милошевић, а друго: Лена 
Шолн, Сандра Петковић и Анђела Илић.

- Општепознато је да локална средина све 
опрашта, али успехе не. Какво је Ваше искуство, на 
примеру најновијег успеха ?

- Ако под локалном средином подразумевамо 
општинску власт на челу са Ненадом Станковићем, 
председником општине, у име мојих ученика, ђачких 
родитеља и у своје лично име, могу да изразим само речи 
похвале и захвалности. Локална власт нам је одмах по 
сазнању за наш успех честитала и обезбедила превоз до 
Београда. Ненад Станковић, председник општине је за 
моје ученике и за мене, 26. децембра 2012, уприличио 
пријем у свом кабинету и том приликом уручио поклоне. 
Више од поклона, утисак на све нас оставио је 
председник Ненад искреним учешћем и задовољством у 
нашем успеху. Треба поменути да су и локални медији 
веома позитивно коментарисали и афирмисали наш 
успех. 

Када је и где одржано проглашење победника ? 
Опишите нам атмосферу.

- Свечано проглашење победника одржано је     
21. децембра 2012, у велелепној Палати Србија у 
Београду. Атмосферу је тешко описати речима, она се 
једноставно само могла доживети. Пријатно је било чути 
реакцију присутних када се два пута узастопце поменула           
ОШ „Љупче Николић“ и малени Алексинац. Делић те 
атмосфере можете видети на сајту „Одељење учитеља 
Топлице“.

- Пратим Ваш сајт и видела сам проглашење 
победника, али сам видела и да сте Ви добили неко 
признање и награду, иако то није било прописано 
текстом такмичења. Да ли је то нека „протекција“ 
или нешто „преко везе“, о чему се ради ?

- У праву си, текстoм конкурса није било 
предвиђено да признања добијају наставници. Ипак, 
организатори такмичења су због несвакидашњег успеха 
ученика истог одељења одлучили да признање доделе и 
њиховом учитељу, односно мени. То је и за моје ученике и 
за мене било велико, пријатно изненађење. Аплауз у 
Палати Србија неупоредиво ми више вреди од признања 
и награде коју сам добио !

-  В а ш и  у ч е н и ц и  в е ћ  год и н а м а  с у  
неприкосновени победници на разним такмичењима. 
Да ли то има везе са чињеницом да сте 2011. године 
добили Светосавску награду, највеће признање у 
Србији у области просвете. Да ли због тог признања 
можда ваши ученици имају „протекцију“ и 
привилегован статус ? Да ли и на који начин постоји 
повезаност Светосавске награде и успеха ваших 
ученика ?

- У моју Светосавску награду уграђени су 
многобројни успеси мојих ученика, како ове, тако и 
претходних генерација. Успеси мојих ученика, после 
добијања Светосавске награде немају и не могу да имају 
„протекциону“ ноту. Заслуга поменуте награде је можда 
једино у већем степену самопоуздања мојих ученика и 
мом личном. 

- И за крај, где можемо да видимо податке о 
Вашем одељењу ?

- Посетите наш сајт, једноставно у гугл 
тражилицу укуцајте: Одељење учитеља Топлице... На 
сајту можете наћи пуно корисних информација и 
материјала. Живели !
                          
                          Интервју водила Александра Стојковић,              
ученица VIII разреда, бивша ученица учитеља Топлице

Интервју са Топлицом Петровићем, добитником Светосавске награде

        Несвакидашњи успех ученика учитеља Топлице

Победници са директорком Агенције за борбу против корупције Пријем код председника општине
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„Сваке године, када трешње процветају, град 
Алексинац се испуни дечијом радошћу, грајом и 
стиховима. Млади долазе са свих стрна да прикажу своја 
литерарна остварења на Данима поезије и стваралаштва 
„Гордана Брајовић“.

У великој сали градског Центра за културу, 
додељују се награде, ове године јубиларни, петнаести 
пут, за песме, приче, драмске текстове, репортаже...Овај 
најмасовнији празник лепе речи један је од ретких који 
обухвата све узрасте, од најмлађих до ученика средње 
школе“, каже Слободан Станишић у предговору 
зборника ,,Песма међу песмама“.

У овом броју Основца објављујемо радове 
награђених ученика који су на овај велики књижевни 
сусрет дошли из нашег града и наше школе, и освојеном 
првом и двема трећим наградама остварили сјајне 
резултате, бележећи  до сада незабележено на овом 
конкурсу. Овако сјајним резултатима ученици наше 
школе  увеличали су не само својe име већ и име          
ОШ ,,Љупче Николић'',  као и име наше песникиње 
Гордане Брајовић, настављајући њеним стазама поезије 
и прозе.

Живот као клетва 
(прва награда)

Умро сам...Трећег јула. Кад? Пронађен 
сам у граду светлости. Хладна вода.

Мелбурн. Осми. Децембар. Година 
1943. Шта? Родио сам се. Да. Јесам. Можда 
није требало. Не. Можда нисам желео. Али, 
рођен сам. Добио сам име Џим. Да ли се неко 
запитао да ли ми се неће свидети, да ме неће 
волети због тога?

Дете сам. Посвећен сам поезији, 
религији, филозофији, психологији. Пливам. 
Бунтован сам, одбијам сваки ауторитет. 
Немиран сам. Имам веома бурно детињство.

Пишем. Певам. Уметник сам. Шта  је 
уметност? Лудило. Луд сам. Воле ме. Волим га.

Волим је. Волим Памелу. Једино је она 
остала са мном до краја живота. Ха! Па живео 
сам кратко, али живео сам.

Дорси. Манзарек. Кригер. Дансмар. 
Морисон. Савршенство. Пишемо о свему: 
дрогама, убиству, алкохолу, лудилу, смрти. 
Знате, умро сам од алкохола.

Маркантан је. У сваком смислу те речи. 
Па песник је. Могао сам бити нешто друго. Не. 
Волим стих. Осећам душом. Сваки његов стих 
је песма за себе, а све то заједно представља 
једну целину, говораше он.

Знате како је лепо  добити књигу на 
поклон са посветом? А тек песму...Све су оне 
биле срећнице. Посветио им је песму, душу.

Осећај сцене. Кореографија за богове. 
Тренутак слободе. Моменти спокојности. 
Часови среће. Ах...Зашто нисам тамо?!

This is the end. Желела бих да убијем 
крај.

Андреа Ђорђевић VIII-1

                            Родитељи
                        (трећа награда)

Волим маму                             „Лаку ноћ душо'',
волим тату,                               каже мама.
подједнако,                                „Лаку ноћ, принцезо'',
али некад буде наопако.          каже тата. 
                                                   А мене језа хвата.

Како то?                                    А где је ,,Добро јутро'',
Ето тако.                                   а  где је ,,Добар дан'’
Мама пође,                               где  је ,,хоћеш ли да се играмо
тата дође                                   и  да шетамо ван''?        
тата пође, 
мама дође.               

А кад падне ноћ                        Молим  маму, 
у кућу сврате                          молим  тату 
таман на време,                        да чешће кући сврате,                      
у кревет да ме прате.               да више буду родитељи, 
                                                   а  мање запослени људи.                                                                  

Кристина  Стојановић II-2

Дани дечије поезије и стваралаштва – ,,Гордана Брајовић''

Успех за памћење

Најмасовније српско књижевно такмичење 
талентованих ученика и песника за трон ,,Гордане 
Брајовић'' у организацији ,,Вечерњих новости'' и 
а л е кс и н ач ко г  Ц е н т р а  з а  кул ту ру,  у ч е н и ц и                      
ОШ ,,Љупче Николић'' учинили су незапамћеним 
добијеним наградама. У средњем  узрасту прва награда 
за прозу додељена је Андреи Ђорђевић, ученици VIII-1, 
трећа награда у истој категорији и узрасту додељена је 
Вељку Ђорђевићу, ученику VIII-4; у млађем узрасту, 
трећа награда за поезију,  додељена је Кристини 
Стојановић, ученици I-2
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„Молим Вас једну карту до Крагујевца. А не, не могу 
да чекам следећи аутобус, морам да стигнем на помен својих 
најрођенијих...Опростите, је ли слободно место до Вас?''

,,Да, изволите. Чујем да Вам је неко страдао. Жао ми 
је. Ко и када?''

,,Е, дете. Сви моји. Одавно, ал' боли исто. Ко да је сада. 
Којим добром Ви у Крагујевац?''

,,Брат ми је докторирао на „Природњачком“ у 
Крагујевцу па идем да то залијемо.''

,,Лепо, лепо, са срећом!''

,,Него, молим Вас, причајте ми о судбини своје 
породице.''

,,Једва да их се сећам, али они имају само мене. 
Преживео сам дан и по сам у опустошеној кући док тетка  није 
дошла да ме нађе и прими код себе. Разлика у годинама између 
мене и брата беше довољно велика да одмах по рођењу 
постанем њено мезимче.

Те давне, језиве 1941. тек бануше Немци у град и 
стрељаше све између 18 и 70 година. Трговце, сељаке, докторе, 
инжењере, официре, професоре, ђаке. Званично се сазнаје да је 
било и много млађих. По последњем податку чак и дечак од 11 
година. Е то, то је и увод и заплет и крај…

Сви потомци страдалих окупе се на овом  месту 
незаборава и у дубоком саосећању сваки пут помену драге, 
свако своје. Стрељање деце у Крагујевцу подсећа на период 
тоталитаризма, страхота рата, свега што не сме да се понови. 
Данашњу децу подсећају на то историјом,  Десанкиним и 
Миљковићевим стиховима, директним преносима               
,,21. октобра “ из Шумарица, екскурзијма. Чујем да је дат 
предлог Владе да се овај дан прогласи државним празником…

Али нико никада није испунио празнину у мом срцу и 
животу што сам растао без брата.

Тужно је још нешто. Сви ти којима данас одајемо 
почаст јесу део исте приче, али шта је са неиспричаним 
појединачним причама?

Ако изузмем своје срце у коме с љубављу и нежношћу 
чувам сећање на страдалу породицу, нема ничег што ће их у 
свести мојих потомака очувати као стварне, историјске 
личности. Пошто од старе није остало ништа, саградио сам 
кућицу у близини родне куће где у време одмора могу да се 
окупе моји син и ћерка са породицом. Једна просторија чува с 
муком  пронађене, сложене и сачуване коцкице рано 
прекинутих живота. Пар шољица од финог порцулана, један 
гоблен, ручна машина за млевење кафе, крштеница, венчани 

лист, табакера. Читанку и земљопис мога брата поклонио сам 
чувеној учионици  V-3 ,,Прве крагујевачке гимназије“, а за 
породицу сам сачувао оно најинтимније и најдирљивије - 
братовљев споменар и једно женско писмо. Није потребан 
велики књижевни дар да би се осмислила прича чији заплет 
почиње овим младалачким, наивним, безазленим, девојачким 
писмом. Хиљаде њих смислило би различите љубавне приче 
са мање – више срећним или сетним крајем, али ником не би на 
памет пао овакав крај. Ни једно људско биће не би се сетило 
нечег овако изопаченог и болесног. ..

Хвала тетки што је скупљала остатке онога што ће 
потврдити да су Народићи постојали и да нисам „тиква без 
корена“.

Сви ти страдалници су од истог оца - народа који зна 
да трпи, ал' и да се брани, и мајке историје, што рађа и не 
заборавља. 

Језива јама која је прогутала море живота, у ствари је 
семе из којег  ниче модерна држава пуна слободе и љубави 
човека према човеку. То нам у језивој тишини Шумарица 
свечано шапућу наша срца. Зар оне прелепе девојчице - 
балерине у свечаном програму - Српкиња, Ромкиња, Јеврејка, 
па можда и нека Хелга нису и више од доказа за то?

Зато дете, нек се стално прича, нек се опомиње. Имате 
сва та електронска помагала, шаљите поруке мира, људскости, 
одавде из Шумарица, да се не понови, никад и нигде...

Та кућа у Крагујевцу у којој ће се окупљати сви моји 
потомци – потомци мога брата, оца, мајке биће својеврстан 
музеј поноса, љубави, невиности, породице, незаборава.

Да, да. Млад си још ти. Не размишљаш још тако. 
Старост хоће да запита ко си, шта си, колико си добра учинио, а 
колико твоји преци. Не дај да те се потомци стиде и да ти срце 
упркос образовању и положају остане пусто острво. То увек 
помислим кад видим амбасадора Немачке како полаже венац 
на гроб палим ђацима. Прошло је много година, писмен је, 
паметан, сигуран сам и племенит човек, ал' га дође неки стид 
док обавља своју дипломатску дужност.

Старији господин и младић стигоше у Крагујевац. 
Свако оде својим путем. Младић као да оде и неку годину 
старији и зрелији. Љубав према брату, отаџбини, животу, 
људима, себи, попут птице широм раширених крила слете на 
његово срце. Оно засигурно неће бити пусто острво.

Вељко Ђорђевић VIII-4

Срце је диван, неисцрпан музеј. Оно може бити и пусто острво
(трећа награда)

      Маскенбал на Књижевном фестивалу Гордана Брајовић” „

„Црно-бело“ - прва награда „Индијанка“ - друга награда

Алека и Елена Алексић I-2 Андреа Илић I-2

     Поводом Књижевног фестивала „Гордана Брајовић”,          Ученици наше школе учествовали су на овој манифестацији 
26. априла 2012, у центру Алексинца одржан је маскенбал.         и освојили прву и другу награду за најбоље маске.

 Манифестације, такмичења, награде                                                                                                                  Основац број 40, 2013.

9



Ученица осмог разреда Александра Стојковић 
провела је у Аустрији, у Илмицу, шест дана са 
наставницом Слободанком Китановском. Наша школа је 
једна од три у Србији и једна од 33 у Европи (Аустрија, 
Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Мађарска, 
Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија , 
Украјина) којој је припала ова част, а повод је пројекат 
инициран и спроведен од стране WWF-а и подржан 
ERSTE фондацијом - ЕВРОПСКЕ ШКОЛЕ ЗА ЖИВОТ 
ПЛАНЕТЕ.

                                                                        

                                                                     
ESFALP академија је била  у Илмицу у Аустрији, 

од 22. до 27. октобра. Сваки дан био је испуњен 
различитим активностима! Занимљива и корисна 
предавања, радионице, практичне вежбе, излети и 
дружење обележили су боравак у Аустрији. Александра 
је лако склопила нова пријатељства и највише се 
дружила са децом из Аустрије и Хрватске.

Радни дан започињао је у 9 часова и обично се 
завршавао у 18 часова. Све радионице водили су искусни 
предавачи, екопедагози  и психолози: Oто, Алис, Maркo, 
Софи, Каталина, Eмил. Наравно, сталну подршку 
пружала је Даница Бауер, координатор пројекта и 
представници ERSTE фондације. Првог дана сви 
учесници Академије представили су традиционалне 
слаткише из своје земље. Познати активиста Волфганг 
Пекни поздравио је учеснике Академије другог дана и 
одржао предавање на тему „Екoлошки отисак”. Среда је 
била посвећена Дунаву, највећој реци у Европи и 
начинима да се сачува њен биодиверзитет. „Активирајте 
се и активирајте” био је мото свих радионица које имају 
за циљ да покрену младе људе да преузму иницијативу и 
повећају свест о важности очувања животне средине. 
Све ове активности водиле су ка завршном догађају - 
управљању пројектом. Нејтан Спиз  је део свог богатог 
искуства и знања поделио са учесницима.

Велика част и привилегија – пут у Аустрију

Национални парк у Илмицу

Организатори су у послатој пријави наставника 
енглеског језика препознали заинтересованост наше 
школе за очување животне средине, за оснаживање 
младих људи, као и присуство наставника који 
превазилазе своја класична задужења и постају 
инспирација за своје ученике и целу заједницу.

 Циљ пројекта је да зближи наставнике и ученике 
европских земаља, пружи им подршку и информације у 
вези са очувањем животне средине која не познаје 
границе и да их оспособи да спроведу пројекте у својим 
школама на ову тему.

 

ESFALP 2012.

Презентација националних слаткиша

На основу овог искуства наша школа је оформила 
тим - Млади зелени на потезу - који је започео 
имплементацију пројекта. Припрема и планирање 
пројектних активности одвијали су се у октобру, а њихова 
реализација започела је у новембру и трајаће до априла. 
Циљ школског пројекта је повећање свести младих о 
значају рециклаже за очување животне средине .

Пројекти свих учесника биће представљени на 
финалном догађају у Румунији у јуну 2013. Четири 
најуспешнија тима добиће награду - Камп у националном 
парку у Румунији, у септембру 2013. године.

Слободанка Китановска, професор енглеског језика
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Амбасада САД је отпочела нови пројекат 
сарадње са школама у Србији и међу девет изабраних 
школа је и наша школа, ОШ „Љупче Николић“. Од 
новембра 2012. до фебруара месеца 2013. године 
ученици VII разреда ће учествовати у такмичењу 
„U.S.Geography and me“ које има за циљ приближавање 
америчке и српске културе, боље узајамно разумевање, 
ширење знања и информисаности о географији Америке. 
Путем овог квиза, најбољим ученицима се пружа 
прилика да кроз разговоре са изворним говорницима 
енглеског језика и тестове, побољшају знање енглеског 
језика.

Висок ниво познавања географије Америке

Предавање о животу у Америци уочи такмичења 

Први круг такмичења одржан је 13. новембра 
када је учествовало двадесеторо наших ученика. На 
почетку квиза, ученике је поздравио амерички 
дипломата и представник Канцеларије за медије и 
културу, господин Стивен Старк, који нам је представио 
свој родни крај и државу Мичиген, и који је говорио о 
предностима и манама живота у Америци. Ученици су 
имали прилике да у разговору са дипломатом сазнају све 
што их интересује у вези са обичајима и начином живота 
у Америци.

Увек расположени за такмичења, стицање нових 
искустава и знања, отворени за сарадњу и веома 
мотивисани за велике успехе, наши ученици су оставили 
снажан утисак на организаторе овог пројекта. Господин 
Стивен Старк је отворено показао одушевљење општим 
знањем и културом наших ученика, као и високим 
нивоом познавања енглеског језика. Ученици су 
показали висок ниво познавања географије Америке и у 
други круг се пласирало њих седморо, иако су 
организатори планирали да у другом кругу буде само 
петоро ученика.  

Донација Америчке амбасаде - књиге и атласи

Овом приликом, школа је од Амбасаде добила 
књиге и атласе за школску библиотеку који се односе на 
познавање географије целог света и САД-а, али и књиге 
за усавршавање знања из области енглеског језика и 
граматике.

Други круг ће бити одржан такође у нашој школи 
фебруара месеца, сада на енглеском језику, и ученици 
који ће се борити за пласман у трећи круг су: Урош 
Милошевић VII-1, Павле Радивојевић VII-1, Анђела 
Здравковић VII-2, Сара Живадиновић VII-2, Никола 
Николић VII-2, Урош Радосављевић VII-2 и Давид 
Петровић VII-3.

Стивен Старк са најуспешнијим такмичарима

Трећи круг ће бити одржан у Београду, када ће се 
најбољи ученик из наше школе такмичити са најбољим 
ученицима других школа које учествују у овом пројекту. 
Том приликом, наш ђак и наставник биће гости америчке 
амбасаде и посетиће Амбасаду САД, Интернационалну 
школу и резиденцију амбасадора САД у Србији. На 
пријему у резиденцији, биће проглашен победник 
финалног такмичења, а амбасадор ће поделити 
сертификате и награде најуспешнијим такмичарима.

Милана Ненадовић, професор енглеског језика
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На часовима–радионицама из грађанског 
васпитања, ученици имају прилике да, у духу 
толеранције и љубави, уважавајући међусобне разлике и 
потребе, јачају Одељенску заједницу. Но, јачајући 
Одељенску заједницу у овом узрасту, они добијају један 
квалитетан, темељни образац којим јачају и све друге, 
шире заједнице којима припадају и постају активни 
грађани свесни својих права, али и савесни грађани 
свесни својих одговорности.

                                                                      
васпитања који је неопходан за функционисање у 
савременом свету. У том контексту, између осталог, 
ученици се правовремено информишу и похађају све 
актуелности, манифестације и наградне конкурсе. Тако, 
ове године, школа учествује у пројекту Одрживи развој 
културе суживота и заштите животне средине на 
подручју Ниша, Алексинца и Лесковца, у организацији 
Каритаса београдске Надбискупије. Први део пројекта и 
наградног конкурса, под називом „Озелени се!“ већ је 
донео школи вредне награде, захваљујући таленту и 
ентузијазму свих укључених. На нивоу школа општине 
Алексинац, прва награда, лаптоп, за најбољу 
фотографију дивље депоније, припала је нашој школи. 
Ту су још и корисне награде: фото-апарат и канта за 
пластични отпад. Такође прва награда у Оштини, нетбук 
рачунар, за најбољи ликовни рад на тему „Отпад сакупи, 
па нешто купи!“, припала је ученику наше школе, 
Дарјану Лукићу. Тренутно, школа учествује и у другом 
делу овог пројекта „Оплемени се!“. Ученици учествују у 
радионицама које имају за циљ да подстакну толерантан 
став и креативно превазилажење разлика у савременом 
свету. 

Са часова грађанског васпитања

На часу грађанског васпитања

У оквиру наставе ГВ-а, поред основног програма 
прописаног од стране Министарства просвете                
(у 5. разреду, то је уочавање и решавање проблема у 
непосредном окружењу – школа и школско окружење; у 
6. бављење проблемима локалне заједнице; у 7. ближе 
упознавање са постојањем и функционисањем разних 
институција и увежбавање демократских процедура 
потребних у будућности; а, у 8. истраживање положаја 
деце у савременом свету, као и улогу медија у истом), 

ученици имају прилике да буду део веома широког 
спектра активности и програма који су подржани од 
стране Министарства, али, савршено се уклапајући у 
тематику, имају за циљ да оплемене и учине што 
занимљивијим и доступнијим читав програм грађанског   

Са посебним задовољством истичемо да, у 
оквиру пројекта Слободне зоне „Подршка цивилном 
друштву“ у организацији Амбасаде Краљевине 
Норвешке, а уз финансијску подршку Европске уније, на 
часовима ГВ-а ученици такође имају прилике да гледају 
занимљиве филмове који тематски прате прописане 
садржаје. У овом сегменту, ученицима је пружен 
интерактиван и холистички однос, уз пуно поштовање и 
разумевање за искуства, потребе, интересовања, 
осећања и могућности сваког ученика/-це. 

На Грађанском васпитању се, такође, изводе и 
прилагођене радионице Умећа васпитања и Умећа 
одрастања, као и Професионалне оријентације.

Марија Крстев, професор енглеског језика

Лаптоп за најбољу фотографију, у име школе, прима 
Марија Крстев као реализатор пројекта

Нетбук рачунар Даријану Лукићу   
за најбољи ликовни рад
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Наш „Основац“ други у Србији

На отварању Зимског републичког семинара за 
наставнике српског језика, одржаног у Београду, у 
периоду од 10. до 12. јануара 2013. године, након 
поздравног говора проф. др Бошка Сувајџића, 
председника Друштва за српски језик, проф. др 
Александра Вранеша, декана Филолошког факултета и 
представника Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја републике Србије, који су 
п о к р о в и т е љ и  ц е л о к у п н е  м а н и ф е с т а ц и ј е ,  
прошлогодишњем издању часописа наше школе,          
„Основцу“, додељена је друга награда. 

језика), проф. др Вељко Брборић и проф. др Бошко 
Сувајџић (предсдедник жирија), наградио је, ипак, само 
најбоље, а награде су отишле у Београд, Алексинац и 
Нови Сад. Имена добитника награда објављена су у 
информатору Зимског републичког семинара, као и у 
часопису „Свет речи“. 

Велика нам је част и задовољство што су они 
најстручнији препознали и наградили  намере  и труд 
прошлогодишње редакције. Иза свега овога стоји 
вишемесечни рад њених чланова: Теодора Марковић  
VII–3, Теодора Маринковић VII–3, Катарина Илић VII–4, 
Никола Марковић VII–5, Лена Шолн III–2, Вељко 
Ђорђевић III–2, Весна Илић, проф. разредне наставе, 
Слободан Дамјановић, проф. информатике, Јелена 
Добросављевић, проф. математике и информатике и 
Сандра Ђорђевић, проф. српског језика и књижевности. 
Захваљујемо се  несебичној подршци директорке школе, 
као и финансијској подршци Општине Алексинац.

С обзиром на то да је наша школа у протеклих 
годину дана забележила многобројне резултате, похвале, 
награде, посете и сл., а ослањаући се на креативност и 
труд овогодишње  редакције,  очекујемо још боље 
садржаје новог издања „Основца“, који ће бити објављен 
на Савиндан 2013.  године.

„Порука у боци“ за Анђелу и Сандру

На Републичком литерарном конкурсу под 
називом “Порука у боци“, у организацији Библиотеке 
града Београда, две наше ученице постигле су 
изванредне успехе (2. место и посебна диплома). 
Конкурс је реализован поводом Светског дана дечје 
књиге. Званични резултати објављени су 2. априла 2012. 
Признања су добиле: Сандра Петковић IV-2, друго место 
и  Анђела Илић IV-2, посебну диплому.

Награду је Сандри Ђорђевић, главној уредници 
часописа, доделила лично проф. др Зона Мркаљ, након 
што је истакла значај школских часописа за живот једне 
школе и њених ученика, који самостално или у групи, 
стваралачки обликују својеврсна сведочанства о својој 
генерацији. Од приспелих часописа, по садржају, 
физиономији, карактеру, информативности и 
стваралачким поступцима ученика, издвојила су се 14 
часописа.

Жири у саставу: доц. др Весна Ломпар, проф. др 
Зорица Несторовић (ученицима познате као аутори 
„Клетових“ уџбеника које користе у настави српског   

Награђени рад Сандре Петковић, 10. маја 2012, 
објављен је у дневном листу Политика, у додатку 
Политика за децу.

Свечано проглашење на Филолошком факултету у Београду

Сандра Ђорђевић, главна уредница другонаграђеног
 школског часописа, на свечаној додели  у Београду
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Другопласирани                                                
на Републичком такмичењу из физике

Основна школа ,,Љупче Николић'' имала је, као и 
претходне године, и у 2011/2012. години представника на 
Републичком такмичењу из физике.

Павле Радивојевић, ученик шестог разреда, заузео је 
прво место у Нишавском округу са максималних 100 поена и 
пласирао се на Републичко такмичење. 

Републичко такмичење је одржано у Трстенику        
27. априла 2012. године.

Ово такмичење, већ традиционално, поред 
такмичарског дела организује тродневно дружење најбољим 
ученицима и њиховим наставницима. Учесници су били 
смештени у Врњачкој Бањи, одакле су другог дана, након 
завршеног такмичења, кренули на излет до Манастира 
Љубостиње да би следећег дана присуствовали свечаној 
додели диплома. 

,,Васкршња чаролија'' Марте   Живковић 
                     у Бањи Врујци

На осмој по реду манифестацији „Дечији васкршњи 
сабор“ у Бањи Врујци, коју већ традиционално организује 
Удружење грађана „Креатива“, и која је од ове године стекла 
међународни значај, наша ученица седмог разреда Марта 
Живковић освојила је треће место на литерарном конкурсу, 
прозним радом на тему „Васкршња чаролија“. Тим поводом 
Марта је други и трећи дан Ускрса провела у Бањи Врујци са 
својом наставницом српског језика Сандром Ђорђевић.У 
ишчекивању проглашења награђених,  деца из разних крајева 
Србије, Црне Горе, Републике Српске и Македоније забављала 
су се разним креативним и едукативним активностима 
(Најлепше ускршње јаје, Туцијада, Васкршњи сајам, Песничка 
радионица, Ликовна радионица, Васкршњи квиз знања).

Павле Радивојевић, као фаворит нашег округа, 
постигао је запажен резултат, освојивши другу награду на 
такмичењу, а наставница Александра Вуковић је добила 
признање.

Павле Радивојевић са својом 
наставницом физике Александром Вуковић Ученици основних школа стекли су нове пријатеље и 

били угошћени у домовима деце из Мионице и Бање Врујци. 
Посетили су и новоотворено „Чаробно село“, посвећено 
дечијем туризму. Осим што је добила значајну награду, Марта 
се вратила пуна лепих утисака и богатија за једно искуство.

Марта Живковић на „Васкршњој чаролији“ 
са Љубивојем Ршумовићем

Светосавски наградни конкурс „Презентације 2013“

На Светосавском наградном конкурсу  „Презентације 2013“, на тему Једна школска активност, у млађем узрасту награде 
су освојили:  Лазар Живадиновић IV-2, прво место, Јана Јовановић IV-2, друго место и Јована Павловић IV-2, треће место;            
у старијем узрасту Марија Нисић VIII-5, прво место, Јелена Миленковић V-4, друго место и Марија Митровић V-1, треће место. 

Победници у млађем узрасту Победници у старијем узрасту

Страну уредила: Даница Берић V-1
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Дечија недеља

          Поводом Дечије недеље 3.10.2012. године, у ОШ „Љупче 

Николић“ приређена је приредба и маскенбал  у дворишту 

матичне школе, као и у издвојеном одељењу у Вакупу, дан 

касније.

Пекарски дани

         На Пекарским данима од 17. до 19. октобра 2012, ученици 

ОШ „Љупче Николић“  освојили су награде за литерарне  и 

ликовне радове и у спортским дисциплинама. 

На Градском стадиону „Таш“, 4. октобра, одржано је 
општинско такмичење школа општине Алексинац. За ученике 
млађег узраста организовани су мали фудбал  за дечаке и 
између две ватре за девојчице. У обе игре победили су ученици 
наше школе.

За литерарни рад, ученица Теа Милетић II-1, освојила 
је треће место, а ученик Милош Ракић IV-3 похвалу. 

За ликовне радове, ученица Јелена Стојановић VIII-5, 
освојила је трећу награду, а Ива Милошевић IV-2 похвалу.

Маскенбал у школском дворишту

Победници у спортским играма за млађи узраст

           У баскету, који је организован за ученике старијег 

узраста победиле су  мушка и женска екипа ученика седмог 

разреда.

             У ,,Трци за срећније детињство'', 6. 10. 2012, наши 

ученици су се поред сјајних пласмана, поготово у IV разреду, 

(ученици IV-2 одељења освојили су прва три места), истакли и 

масовношћу, што само говори о њиховој хуманости, јер је 

карта за учешће била хуманитарни прилог.

„Трка за срећније детињство“

Прво место у баскету, освојила је женска екипа седмог 
разреда, у саставу: Мина Ђорђевић, Милица Бошковић, 
Миљана Раковић, Барбара Богдановић.

Страну уредила: Софија Тодоровић V-2

Веселе пекарске чаролије

Веселе пекарске чаролије

Женска кошаркашка екипа VII разреда
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Михаило Рашић је рођен 13. јула 1858. у 
Алексинцу, од оца Петра, судског писара и мајке 
Катарине, домаћице. Петар је био пореклом из Винораче 
код Јагодине, а Катарина, ћерка Гаје трговца из 
Крагујевца. Породица је нешто пре Михаиловог рођења 
дошла из Јагодине у Алексинац, вероватно због службе 
коју је Петар добио у Алексиначком суду.
 Основну школу и два разреда гимназије 
Михаило је завршио у Алексинцу, а Реалну гимназију 
завршио је у Београду где је живео код мајкине сестре 
Стане. 

Оженио се 1881. Лепосавом, ћерком п. Глише 
Исајловића, телеграфисте и управника поште. Имали су 
сина Светозара (р.1885.) који је био правник, шеф 
кабинета министра др Воје Мариновића и дипломата; 
кћери Катарину, Ружицу и Јелену и зетове генерале 
Драгомира Ж. Стојановића и Драгољуба А. Петровића и 
Владимира Ђорђевића, индустријалца.

спорове са Турском од јуна 1903. до јануара 1907. Поред 
ових дужности био је и професор на Војној академији на 
предмету нацртна геометрија и члан многих комисија за 
официрске испите.  

Унапређиван је у више чинове овим редом: 
поручник (20. октобар 1883), капетан 2. класе (22. 
фебруар 1887),   капетан 1. класе (1. јануар 1891), мајор 
(22. фебруар 1893), потпуковник (22. фебруар 1897), 
пуковник (6. април 1901).     

Када се Србија нашла у рату са Турском 1912. 
Михаило Рашић је постављен на место команданта 
Дунавске дивизије 2. позива у саставу Прве армије под 
командом престолонаследника Александра. У одсудном 
тренутку битке 24. октобра, око 10 часова почела је да 
пристиже Рашићева дивизија и напад надмоћнијег 
непријатеља је сломљен, а две Дунавске дивизије су 
прешле у противнапад. Значај Рашићеве интервенције је 
утолико већи када се има у виду да је он 
самоиницијативно покренуо своју дивизију у наступање 
онда када је то било најпотребније и најбољим могућим 
правцем, а готово истоветну наредбу од Врховне команде 
добио је тек после пар сати када  су српске дивизије биле 
у напредовању. Пошто је овај маневар један од оних који 
су одлучили Кумановску битку у нашу корист, пуковник 
Михаило Рашић је унапређен у чин генерала и одликован 
Карађорђевом звездом са мачевима. 

У Другом балканском рату генерал Рашић је са 
својом Дунавском  дивизијом 2. позива био на 
положајима око Криве Паланке са задатком да осигурава 
леви бок 1. српске армије када је ова прешла у офанзиву 
на Брегалници која је одлучила исход рата са Бугарима.

По завршетку Балканских ратова, 1. септембра 
1913. постављен је за управитеља Војне академије, а 
истовремено, и за председника Војнодисциплинског 
суда. На месту управника Војне академије остао је до 12. 
августа 1914. када је због рата са Аустроугарском 
постављен за команданта Комбиноване дивизије 1. 
позива. Командант Друге армије, генерал Степа 
Степановић, је наредио да Комбинована дивизија 1. 
позива форсираним маршем заузме Косанин град, 
највиши врх Цера. Дивизија генерала Рашића била је већ 
уморна од дугог и напорног марша, али је извршавајући 
наређење кренула ка Церу, не знајући да са супротног 
правца надире непријатељска дивизија. Дошло је до 
страховитог ноћног судара (између 15. и 16. августа) на 
источним падинама Цера, којим је почела знаменита 
Церска битка. Сукоб је трајао целе ноћи, а обе стране су 
постепено уводиле свеже јединице. Око 10 часова 
наредног јутра почело је да стиже појачање па је Церска 
ударна група поново преузела иницијативу све до 
завршетка битке. Овај успех скупо је плаћен – 
Комбинована дивизија је изгубила 45 официра и 2720 
подофицира и војника избачених из строја.  

У војску је ступио 
20. септембра 1874. као 
п и т о м а ц  1 1 .  к л а с е  
Артиљеријске школе коју 
је завршио 1880. као осми 
у рангу, испред Степе 
Степановића и Живојина 
Мишића.

Још као питомац 
учествовао је у рату 1876. 
са чином наредника, као 
о р д о н а н с  у  Ш т а б у  
Шумадијске артиљеријске 
бригаде. Учествује у 
борбама на Мрамору, 
Рујевици (Шуматовцу), 

Стогодишњица Балканских ратова 

Генерал Михаило Рашић

Делиграду и Бобовишту. У рату 1877-1878. вршио је 
дужност ађутанта у 1. шумадијском арт. пуку. Својим 
држањем истицао се у борбама око Ниша, Грделице и 
Врања. Након рата наставља школовање на Војној 
академији коју завршава 1. септембра 1880. 

Од осталих дужности које је обављао до 
Балканских ратова треба напоменути да је од 16. априла 
1887. године био ордонанс краља Милана до 21. 
фебруара 1889. када је унапређен за ађутанта принца 
Александра и в.д. личног ађутанта краља Милана. 
Августа 1893. постављен је за маршала краљевог двора и 
на тој дужности је остао до фебруара 1900. када је постао 
командант Моравског артиљеријског пука.

У наредним годинама био је командант 
Шумадијске дивизијске области, инспектор артиљерије 
при Министарству војном и  комесар за пограничне 

1 Миле Бјелајац, Генерали и адмирали Краљевине 
Југославије 1918-1941. Институт за новију историју Србије, 
Београд, 2004. стр.263.

2 М.Милићевић, Љ.Поповић, Генерали војске Кнежевине и 
Краљевине Србије, Војноиздавачки завод, Београд, 2003, стр.210.
3 С.Скоко, П.Опачић, исто, стр.329.

__________________ __________________

Генерал Михаило Рашић
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И наредног дана Комбинована дивизија заузела 

је Тројанов град, важан положај за даље операције због 
чега је генерал Степа Степановић депешом честитао 
генералу Рашићу. Још већи успех остварен је 19. августа 
када је освојен Косанин град, највиши врх Цера. Истог 
дана, делови Комбиноване дивизије помогли су 
Моравској дивизији да заузме и остале важне коте на 
Церу чиме је практично пробијен непријатељски фронт и 
извојевана велика победа.

Хорски јубилеји

Хорско певање у Србији има веома дугу 
традицију и заузима значајно место у развоју српске 
музичке културе. По мишљењу многих, хорско певање је 
данас превазиђено, међутим, реч је ипак о великој 
заблуди, јер у Србији постоје хорови који опстају већ 
више од 150 година. Значајно  место заузима и наш 
аматерски мешовити хор „Шуматовац“ који је           
2012. године прославио125 година постојања.

На новогодишњем коцерту, који је уједно био и 
прослава јубилеја, поред хора „Шуматовац“ на челу са 
диригентом Миленом Ињац, вече су нам улепшали и 
многобројни гости из Ниша и Алексинца. Током свих 
ових година у хору су певали и још увек певају бивши 
ученици, а и садашњи наставници наше школе. Као 
хоровође радили су многи наставници музичке културе 
из наше школе. 

4 У овој улици се налази и кућа Косте Стојановића, 
министра привреде у време Царинског рата

__________________

Кућа генерала Михаила Рашића
(фото Хаџи Миодраг Миладиновић)

Након албанске голготе, по доласку на Крф, 
одређен је од 27. фебруара 1916. за делегата српске 
Врховне команде при Врховној команди француске 
војске, а од јуна исте године постао је шеф Српске војне 
мисије у Француској. У другој половини 1917. до 
фебруара 1918. боравио је у Сједињеним Америчким 
Државама где је агитовао и прикупљао добровољце. 

По повратку из Америке, примио је дужност 
министра војног у владама Николе Пашића од 25. јуна до 
3. новембра и од 3. новембра до 7. децембра 1918. 
Настанком Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца постао 
је први министар војске и морнарице те државе у влади 
Стојана Протића од 7. децембра 1918. до 30. марта 1919. 
По сопственој молби, пензионисан је 7. новембра 1921. 
Умро је у Београду, 17. фебруара 1932. 

Колико је генерал Рашић био поштован и славан 
говоре и подаци које налазимо у дневним новинама у 
данима након његове сахране. Политика пише да су 
сахрани присуствовали председник владе Петар 
Живковић и сви министри, представници свих родова 
војске са највишим официрима, а краљ Александар је 
лично приложио венац и присуствовао опелу у 
Вазнесењској цркви. На крају, треба рећи и да је родни 
град Михаила Рашића, Алексинац, знао да цени и 
поштује свог славног генерала, дајући улици у којој је 
била породична кућа Рашића његово име (данас ул. 13. 
октобар). Куриозитет је и у томе што је улица носила име 
Ђенерала Рашића, по подацима које поседујемо, још 
1927. дакле, у време док је генерал био жив! Данас ни 
једна улица у Алексинцу не носи његово име иако кућа 
Рашића и даље постоји (данас у власништву Љиљане 
Стојановић, проф. у пензији. Кућу је од генерала 
Рашића купио њен отац Боривоје Стојановић, трговац).

Зоран Стевановић, професор историје 

Хор „Шуматовац“ и  „Свети Никола“ 
на новогодишњем концерту

Лепо је било видети бивше и садашње ђаке наше 
школе као госте програма. Било је то једно лепо вече 
испуњено неким старим и новим мелодијама које 
изазивају и радост и сету што показује да је квалитетна 
музика још увек ту негде око нас.

Црквени хор „Свети Никола“ из Алексинца, са 
диригентом Марином Гавриловић је у храму Светог 
Николе у Алексинцу свечаним концертом прослвио  
двадесетогодишњицу свог рада.

Ову прославу благословио је својим доласком 
Његово Преосвештенство Епископ нишки Господин др 
Јован као и угледни гости из САНУ-а. Представници 
црквених хорова из Прокупља, Ниша и Панчева и 
многобројно грађанство својим присуством увеличали 
су овај јубилеј. Слушали смо предивна дела српских и 
руских композитора духовне музике. Ово је било још 
једно вече предивне хорске музике.

Сузана Михаиловић, наставник музичке културе
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Година 2012. протекла је у књижевним 

круговима као година Борислава Пекића, јер се 
навршило 20 година од његове смрти.

Борислав Пекић родио се 1930. у Подгорици. 
Отац му је био високи државни чиновник у Краљевини 
Југославији. Почетком Другог светског рата италијанске 
окупационе власти протерују их из Цетиња у Србију. 
Након завршеног рата породица се сели из Баната у 
Београд. Студирао је експерименталну психологију на 
Филозофском факултету у Београду (1954 -1958).

Један од најзначајнијих  српских књижевника  
20. века био је романсијер, драмски писац, филмски 
сценариста, уредник ,,Књижевних новина''. Борислав 
Пекић је био потпредседник Српског ПЕН центра, члан 
енглеског Пен центра, био је и дописни члан Српске 
академије наука и уметности.... Добитник је НИН-ове 
награде, Његошеве награде, ...

Његова најважнија дела су: Златно руно, Време 
чуда, Ходочашће Арсенија Његована, Беснило, Нови 
Јерусалим, Како упокојити вампира,...

И 20 година након смрти Борислав Пекић загледан у Србе 

,,Треба гледати право. Јер да се хтело гледати иза себе, добили бисмо очи на потиљку. Треба љубити 
земљу деце своје, а не дедова својих. Јер част неће зависити од тога одакле долазимо, него куда идемо.''

Борислав Пекић

А к т и в а н  д о  
последњег дана, како као 
аутор тако и као јавна 
личност, Борислав Пекић 
умро је у свом дому у 
Лондону. Кремиран је у 
Лондону, а његова урна се 
налази у Алеји заслужних 
грађана на Новом гробљу у 
Београду.

Поштанску марку у 
серијалу  под именом  

„Великани српске књижевности“ издала  је ПТТ Србије 
2010. године. 

Четрдесети јубиларни број „Основца“

Чудне бројке на „Основцу“

 
Прошлогодишњи број „Основца“ био је шести, 

како је писало на насловној страни, а овогодишњи је 
јубиларни – и то ни мање ни више, већ четрдесети. Због 
ових чудних обрта, а и због великог јубилеја, дужни смо 
објашњење - а да бројке нису чудне, већ људи, 
прочитаћете у даљем тексту.

Историјат „Основца“ води 
нас у давну 1969. годину, када 
излази први број за Нову годину, а 
други за Дан школе у априлу и тако 
ћ е  с е ,  д ва  п у т а  год и ш њ е ,  
појављивати све до 1977. Већ 
наредна година доноси промену у 
излажењу овог часописа, па ће се од 
1978. до 1986. појављивати једном 
годишње, у априлу. Прекид у  

 
до 1995, када на велико задовољство тадашње редакције 
излази поново ,,након превазиђених тешкоћа“, али не и 
редовно, јер кризна времена и тешкоће тек долазе. 
„Основац“ излази те 1995, а убудуће, уочи Школске славе 
1998, 1999, 2003, 2005. и 2006. године. 

Несрећна судбина пратила је наш „Основац“ не 
само због кризних времена већ и због неке чудне потребе 
да се после сваког прекида крене од почетка са 

 излажењу „Основца“ уследиће већ од 1987. и трајаће све 

                                                                   
бројањем. Срећом, пауза више није било, тако да се 2007. 
појављује и прво електронско издање часописа уз 
штампано издање, али у наредне три године „Основац“ 
излази само у електронској верзији. На велико 
задовољство љубитеља папира, али и љубитеља 
електронских текстова „Основац“ 2011, 2012, наравно и 
ове 2013. године, излази у оба формата.

И после овако дуге историје „Основца“ (1969 – 
2013), признаћете било би неозбиљно одрећи се дуге 
традиције, још ако у прилог томе говоре и помало 
пожутели „Основци“ од патине времена који своје приче 
размењују у школској библиотеци. Велики број радника 
школе су и њени бивши ученици чији су радови 
штампани за ванредно издање „Свитак - Основца“,   
2004. године (дељен је као свитак поводом јубилеја ,,160 
година школства'', на само 2 стране, па зато није ни узет 
при бројању). 

Из жеље да се сачува традиција, дошло се на 
идеју да се једном за свагда изброји од почетка, а да је то 
можда нужност и правда показује и то што нам се веома 
брзо, већ након бројања „Основаца“ у библиотеци, десио 
јубилеј, и то велики, а убрзо након тога и друга награда на 
републичком конкурсу за најбољи часопис ученика.

Милица Вилчек, професор српског језика

Најстарији сачувани
 број „Основца“
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         Да ли је заиста Божић

Радост због предстојећег распуста и празника, 
ученици наше школе изразили су представом на 
енглеском језику Да ли је заиста Божић. У припреми 
представе учествовали су ученици првог, другог и 
четвртог разреда са својим наставницама енглеског 
Миланом Ненадовић и Слободанком Китановском. 
Сценографију је урадила наставница ликовног Бранка 
Крстић.

Представа говори о поклонима који су вечни - 
љубав, вера, нада, праштање и живот. Судећи по 
реакцијама публике, опет смо урадили праву ствар за 
наше ученике и њихове родитеље.

Милица Милошевић IV-2

Призивање духова

Пред сам крај првог полугодишта, 27. 12. 2012. 
године, у нашој школи је одржана представа на 
француском језику. Ученици седмог разреда, Анђела, 
Стеван, Гаврило, две Тијане и двојица Уроша су се 
потрудили да на најбољи начин покажу публици како 
призивање духова може да буде смешно, а не само 
страшно.

Представа се зове “Séance de spiritisme”. Група 
другара после обилне вечере одлучује да призива духове. 
Они склањају тањире, чаше са стола, пале свеће, гасе 
светло, стављају руке на сто... Крећу да призивају духа, 
да се надмудрују, свађају, плачу... Кад се на крају појави 
комшија, који је веома љут због буке коју праве, они су 
збуњени и уплашени. Све време су комуницирали са 
њим, а да то нису ни знали. Сви су се на крају помирили и 
заједно са Тијаном Палочевић отпевали песму „La 
Seine”.

Публика је наградила глумце громогласним 
аплаузом. То је био знак да су ученици  VII разреда 
заједно са својом наставницом  француског Ангелином 
Митровић, успешно реализовали новогодишњу 
представу.

                        Ангелина Митровић, професор француског језика

Призивање духова, сцена из представе

Тијана Палочевић уз  ноте  песме „La Seine”
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”Noisy Toys” -  представа првака

Милица Милошевић као Поли Поплар

Виле и анђели деле вечне поклоне



 Кристина Стојановић I К.К.Г.Брајовић (С. Младеновић)  опш. 3. место  

Димитрије Агатоновић II смотра рец. (В. Гојковић) опш. 2.место 
Теа Милетић II лит. конкурс Пекарски дани (С. Петровић) 3.место

Анђела Илић III математика (Т. Петровић) опш. 1. место
Дара Радосављевић III математика (Т. Петровић) опш. 1. место
Милица Милошевић III математика (Т. Петровић) опш. 2. место 
Лена Шолн III математика (Т. Петровић) опш. 2. место
Павле Костић III математика (Т. Петровић) опш. 2. место
Анђела Манчић III математика (Р. Живковић) опш. 3. место
Лазар Живадиновић III математика (Т. Петровић) опш. 3. место
Никола Поповић III математика (Т. Петровић) опш. 3. место
Марија Марковић III математика (С. Паповић) опш. 3. место
Лазар Јовановић III математика (Р. Живковић) опш. 3. место
Владана Стошић III Ухвати прави смер (Т. Петровић) реп. 5. место
Ива Милошевић III Ухвати прави смер (Т. Петровић) реп. 1. место
Дина Гагић III Ухвати прави смер (Т. Петровић)  реп. 1. место
Христина Коцић III Ухвати прави смер (Т. Петровић)  реп. 1. место
Лазар Живадиновић III Презентација 2012. (Т. Петровић) 1.  место
Јана Јовановић III Презентација 2012. (Т. Петровић) 2.  место
Јована Павловић III Презентација 2012. (Т. Петровић) 3.  место
Јована Павловић III Ухвати прави смер (Т. Петровић) реп. 5. место
Марко Стојановић III лит.рад ЦК (С.Трифуновић) опш. 3. место
Анђела Стојановић III лик.рад ЦК (С. Трифуновић) опш. 1. Место

Невена Станојевић IV математика (С. Лукић) опш. 3. место, окр. учешће
Сташа Миленковић IV математика (С. Лукић) опш. 3. место, окр. учешће
Ђорђе Момчиловић IV математика (З. Алексић) опш. 3. место, окр. учешће
Вељко Алексић IV математика (С. Лукић) опш. 3. место, окр. учешће
Катарина Ивковић IV математика (С. Лукић) окр. учешће
Милош Павловић IV математика (З. Алексић) окр. учешће
Ива Станковић IV математика (С. Лукић) окр. учешће
Милица Милојковић IV смотра рецитатора (С. Лукић) опш. 1. место, окр. 1. 
место,  реп. учешће
Катарина Ивановић IV Шта знаш о саобраћају (А. Ранђеловић) опш. 1. 
место, окр. учешће

Петар Војиновић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. похвала
Миљан Стевић V  математика (Ј. Добросављевић) опш. 1. место, окр. 
учешће, српски језик (М. Трајковић) опш. 2. место, окр. 3. место
Андрија Стојановић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. 
учешће, српски језик (Л. Станковић) опш. 2. место, окр. 3. место
Филип Марковић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. учешће, 
српски језик (М. Трајковић) опш. 1. место, окр. 2. место
Миљан Петковић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. 2. место 
Марија Митровић  V Презентације 2013. 3. место
Јелена Миленковић V Презентације 2013. 2. место
Александра Стојковић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. 
учешће, српски језик (Л. Станковић) опш. 2. место, окр. 3. место
Милан Милошевић V математика (З. Иванчевић) опш. 1. место, окр. 2. 
место српски језик (Л. Станковић) опш. 1. место, окр. 1. место
Петар Миленковић V раз. математика (Ј. Добросављевић) опш. 1. место, 
окр. учешће
Анастасија Бранчић V математика (Ј. Добросављевић) опш. 1. место, окр. 
учешће
Миа Вуковић V математика (З. Иванчевић) опш. 2. место, окр. учешће, 
историја (З. Стевановић) опш. 1. место, окр. учешће
Андрија Крунић V математика (З. Иванчевић) опш. 3. место, окр. учешће
Петар Марковић V математика (З. Иванчевић) окр. учешће
Христина Илић V биологија (Л. Павловић) опш. 2. место
Вукан Цекић V биологија (Л. Павловић) опш. 2. место
Петар Ђорђевић V биологија (Л. Павловић) опш. 3. место
Доротеа Степановић V биологија (В. Стефановић) опш. 3. место
Неда Милосављевић V биологија (Л. Павловић) опш. 3. место
Анђела Смиљковић V српски језик (М. Трајковић) опш. 3. место, окр. 3. 
место
Кристина Јевтић V српски језик (М. Трајковић) опш. 3. место
Бојана Благојевић V историја (З. Стевановић) опш. 2. место, окр. учешће
Мартин Стефановић V Шта знаш о саобр (В. Миленковић) опш. 2. место, 
окр. учешће
Лазар Најдановић V Шта знаш о саобр (А. Ранђеловић) опш. 3. место

Марина Јовановић VI историја (А. Маркишић) опш. 1. место, окр. учешће 
биологија (В. Стефановић) опш. 3. место

 

 
 

 
 

 
  

Светозар Станојев VI историја (А. Маркишић) опш. 3. место
Павле Радивојевић VI математика (М. Илић)  опш. 2. место, окр. 1. место, 
реп. так. похвала, српски језик (С. Марковић)  опш. 2. место, окр. 3. место, 
физика (А.Вуковић)  опш. 2. место, окр. 1. место, реп. 2. место  
Милица Бошковић VI математика (М. Илић) окр. учешће, српски језик (С. 
Марковић)  опш. 1. место, окр. 3. место, физика (А.Вуковић)  опш. 1. место, 
окр. похвала
Филип Трајковић VI раз. физика (А. Вуковић)  опш. 3. место, окр. похвала
Михајло Матић VI физика (А. Вуковић)  окр. учешће
Урош Стефановић VI физика (А. Вуковић)  окр. учешће
Урош Павловић VI физика (А. Вуковић)  окр. учешће
Милица Миленковић VI биологија (В. Стефановић) опш. 1. место, окр. 2. 
место
Милица Вучковић VI биологија  (В. Стефановић) опш.  2. место, окр. 2. 
место
Стеван Стојев VI биологија (В. Стефановић) опш. 2. место, окр. учешће

Урош Живковић VII математика (Н. Стојадиновић) опш. 1. место, окр. 
учешће, хемија (Р. Матејевић) опш. 3. место, окр. 2. место 
Миодраг Брзаковић VII математика (Н. Стојадиновић) окр. учешће, српски 
језик (С. Ђорђевић) опш. 3. место, историја (З. Стевановић)  опш. 3. место, 
окр. 2. место, реп. учешће 
Никола Марковић VII раз. српски језик (С. Ђорђевић) опш. 1. место, окр. 3. 
место, историја (З. Стевановић)  опш. 1. место, окр. учешће  
Петар Спасић VII историја (З. Стевановић)  опш. 3. место, окр. учешће
Катарина Илић VII биологија (Л. Павловић) опш. 2. место, окр. учешће
Милица Ранђеловић VII биологија (Л. Павловић) опш. 2. место, окр. учешће
Дијана Павловић VII биологија (Л. Павловић) опш. 2. место, окр. учешће
Милан Стефановић VII биологија (Л. Павловић) опш. 3. место
Далибор Трајковић VII биологија (Л. Павловић) опш. 3. место
Александра Живковић VII биологија (Л. Павловић) опш. 2. место
Мина Ђорђевић VII кошарка капитен (А. Бранковић)
Илија Цветковић VII хемија (Р. Матејевић) опш. 2. место, окр. учешће
Марија Нисић VII хемија (Р. Матејевић) опш. 3. место, окр. учешће, смотра 
рец. (С. Ђорђевић) опш. 1. место, окр. учешће, Презентација 2013. 1. место
Анђела Манојловић VII смотр. рец. (С. Ђорђевић) опш. 1. место, окр. 3. 
место 
Иван Савић VII хемија (Р. Матејевић) опш. 3. место, окр. учешће 
Марта Живковић VII Васк.литер. конкурс реп. награда

Сава Стевановић VIII географија (Б. Трајковић) опш. 3. место, окр. 3. место, 
реп. учешће
Мила Дикић VIII математика (Т. Јеремић Вељковић) опш. 1. место, окр. 
похвала, српски језик (А. Павловић) опш. 1. место, окр. 1. место, реп. 
учешће
Адријана Милетић VIII математика (Т. Јеремић Вељковић) опш. 2. место
Вељко Ђорђевић VIII српски језик (А. Павловић) опш. 1. место 
К.К.Г.Брајовић опш. 3. место
Андреа Миловановић VIII српски језик (А. Павловић) опш. 1. место, окр. 
учешће
Ксенија Џипковић VIII српски језик (А. Павловић) опш. 2. место, окр. 2. 
место, реп. учешће, биологија (В. Стефановић) опш. 1. место, окр. 2. место, 
реп. учешће, енглески језик (С. Ракић) опш. 2. место, окр. учешће
Војин Јовановић VIII енглески језик (С. Ракић) опш. 3. место
Маријана Стевановић VIII српски језик (А. Павловић) опш. 3. место, окр. 
учешће
Петар Петровић VIII историја (З. Стевановић) опш. 1. место, окр. учешће 
Никола Гачевић VIII историја (З. Стевановић) опш. 1. место, окр. 3. место, 
реп. учешће 
Михаило Јовановић VIII историја (З. Стевановић) опш. 1. место, окр. 
учешће
Младен Стојановић VIII историја (З. Стевановић) опш. 2. место, окр. 
учешће
Уна Вукић VIII биологија (В.Стефановић) опш. 2. место, окр. учешће 
Никола Игић VIII биологија (В. Стефановић) опш. 3. место
Никола Трајковић VIII физика (А. Вуковић)  опш. 2. место, окр. учешће
Анђела Симић VIII француски језик (А. Митровић) опш. 1. место 
Андреа Ђорђевић VIII француски језик (А. Митровић) опш. 1. место, К.К. 
Г.Брајовић 1. место
Јелена Ђорђевић VIII француски језик (А. Митровић) опш. 2. место
Андрија Ђорђевић VIII француски језик (А. Митровић) опш. 3. место
Даница Алексић VIII Зашто волим интернет  реп. 3. место
Стефан Тасић VIII Шта знаш о саобр (А. Ранђеловић) опш. 2. место, окр. 2. 
место
Јелена Стојановић VIII лик. конкурс Пекарски дани (Б. Крстић) 3. место 
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Екскурзија, непоновљиви доживљај, нова 
искуства, сазнања, преплављена осећањима и 
чињеницом да нам je последња заједничка. Пут, 
распоред, све је било складно и тачно временски 
испланирано. 

Након предивног првог  дана, уследио је други, 
15. октобар 2012, прави јесењи, пун сунчевих зрака, али 
прохладан. У ваздуху се осећаo мирис кише, оне благе, 
ј е с е њ е .  Ко н ач н о ,  д у го и ш ч е к и ва н а  п о с е т а ,  
неприкосновеном дворцу Дунђерских, данас познатом 
као Фантаст.

наслеђеном имању, по љубави према Мари Дињашки, 
коју је преотео од мужа, сиромашног ковача. Био је 
велики љубитељ коња, у својој ергели поседовао је више 
од хиљаду. Најтрофејнији, био је Фантаст, који је 
сахрањен на дворском имању. Његова лобања и бутна 
кост изложене су у витрини у дворцу.

Дворац Дунђерски

Два аутобуса са стотинак поспаних осмака 
упутила се ка дворцу. Ми смо прва генерација наше 
школе која има ту част да обиђе ово право оличење наше 
бурне историје и неокласицизма. Сама чињеница о 
важности места које обилазимо изазвала је узбуђење, 
нестрпљивост, еуфорију.

Након изласка из аутобуса и неколико 
препешачених корака, завладала је тишина, мир. Испред 
нас је пуцао поглед на Дворац Дунђерски. Ову 
фантастичну грађевину саградио је Богдан Дунђерски. 

Припадао је  једној  од најимућнијих 
војвођанских породица с краја 19. и почетка 20. века. Био 
је беспрекорни господин, образован, отмен и 
самоуверен, али и велики боем. С једнаком страшћу је 
волео коње, вино, лепе жене и своју православну 
отаџбину, Србију. Поштовао је уметност, подржавао је 
донацијама, и радо куповао, у Бечу и другим европским 
престоницама, вредне примерке којима је улепшао свој 

дворац из снова. Још више је 
ценио и подстицао најдражег 
пријатеља, чувеног сликара 
Уроша Предића, од којег је 
н а р у ч и о  д а  у к р а с и  
унутрашњост новосаграђене 
капеле на његовом салашу.

Богдан Дунђерски 
(1862–1943) био је слика и 
п р и л и к а  п р о с в е ћ е н о г  
велепоседника који брине о 
напретку свог имања, али се  

не лишава привилегија које иду уз име, богатство и моћ. 
Остао је познат по јединственом белом здању са високом 
кулом и капели Светог Ђорђа које је изградио на  

Лепоту дворца употпуњује Црква Светог Ђорђа, 
у којој се налазе три мозаика и слика Тајна вечера,

Уроша Предића. Овај 
уметник је заслужан за 
очување цркве, на његово 
инсистирање комунисти 
су пристали да само 
закључају цркву, уместо 
д а  ј е  п р е т в о р е  у  
електричну централу, 
како су планирали. На 
иконама у Богдановој 
капели назиру се ликови 
Богданових конкубина, 
тачније домаћица Маре и 
Марице. (Једна икона је 
украдена почетком 21.в)

Дворац је права комбинација различитих 
архитектонских стилова. Од првобитног изгледа једино 
су исти остали зидови и врата. Након краја Другог 
светског рата све драгоцености из двора су нестале, а у 
дворац су пуштене овце. Рестауриран је седамдестетих и 
осамдесетих година. Данас се балска сала Богдана 
Дунђерског користи за семинаре, пријеме, венчања и сл. 

Поред материјалног и историјског богатства, 
имање Дунђерских значајно је и због тога што се у њему 
десила велика љубав. Један од највећих српских песника 
Лаза Костић, управо се ту заљубио у лепу Ленку 
Дунђерски (сестру од стрица Богдана Дунђерско). Тако 
је овај дворац добио и једну бајковиту, љубавну причу, 
попут дворца из бајки.

Посета Дворцу Дунђерски оставила је велики 
утисак на нас. Слушајући водича како нам дочарава 
историју овог дворца, имали смо осећај као да се све то 
дешава пред нама, били смо очарани. Наставили смо 
даље. Иако је било много лепих места са различитим 
причама, ниједно није било бајковито као Дворац 
Дунђерски.    

Теодора Марковић,  VIII-3   

Дворац Дунђерски

Црква СветогЂорђа

Икона у Богдановој капели

Раскошна тераса дворца
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,,Е, сине, баш ти је лепа та сукњица. Када је 
обучеш, сви ће момци на корзоу да гледају у тебе, 
лутко бакина''. На ове бакине речи сви се смејемо, а 
ја замишљам како ће то изгледати.

Топло мајско вече. Мирис липе меша се са 
монотоним речима предавача. Кришом жваћем 
жваку, тупо гледам у свеску пред собом и запишем 
по коју цифру. Нервозно, лактом, гурам другарицу 
до себе и показујем на сат. Још три минута. 
Размишљам да ли је неко стварно проверавао колико 
трају последња три минута на шестом часу, и то на 
математици, и то последњег дана у недељи. Крај! 
Свлачимо униформе, трпамо их у торбе и док се 
гурамо ,,ко ће пре'', питам се зашто врата на 
учионицама нису шира, а нарочито она на излазу из 
школе.

Чим сам замакла у наше сокаче, чујем 
,,Бијело дугме''. Улазим у кућу и затичем брата и 
његове другаре како преврћу плоче и ређају их 
поред грамофона. Сигурно су нешто ,,смували'' па 
дошли раније из школе. Док размишљам шта да 
обучем, гледам сукње и процењујем да ниједна није 
довољно кратка. Можда шангајке на ногама и 
татина фланелска кошуља? Пошто су родитељи већ 
на корзоу, могу да бирам, а да ми при томе нико не 
гунђа. Загњурим мало и у мамин несесер са 
шминком, и то је то. Задовољна сам.

Друштво се већ окупило код књижаре. Све 
смо ту. Размењујемо комплименте, прелазимо улицу 
сударајући се са шетачима. Дотерани, руку под руку 
шетају баке, деке, родитељи. Они млађи покушавају 
да сустигну дечицу која трче около и нестају у 
гужви. Мушкарци у оделима, белим кошуљама са 
краватама; жене са натапираним уштирканим 
фризурама, у елегантним костимима или шареним 
хаљинама. Ко ће лепше, ко ће боље? Колона се креће 
горе-доле у мимоходу, од раскрснице до раскрснице. 
Забрањено застајкивање, пожуркивање, или 
заустављање. Шетња има свој ритам, свој пулс, а то 
се не сме нарушавати. Гледам у та насмејана или 
озбиљна лица и трудим се да препознам родитеље 
како бих потражила неки динар за семенке или 
сладолед. И сама постајем део корзоа, нервозно 
престижем шетаче док моје другарице грабе за 
мном како ме не би изгубиле у гужви. Срећем 
кумове који ми рекоше да су управо видели моје и 
ако пожурим, стижем их сигурно. Уз намештени 
осмех прихватам кумине комплименте како сам 
порасла и како сам слатка, а учтиво игноришем она 
питања која се односе на оцене и симпатије. 
Коначно! Док отац претура по новчанику, мајка ме 
одмерава од главе до пете очигледно незадовољна 
мојим избором гардеробе. Журимо ка Самуилу. Ко 
је Самуило? Седи на својој столичици, капу навукао 
на очи, а уз њега велика корпа од прућа пуна 

врућих, хрскавих семенки. Стакленом чашицом 
сипа их у папирни фишек, узме ситнину и, не 
бројећи је, трпа у џеп.

Мирис липе на корзоу

Стари Алексинац
Наташа Радовић VII-1

Опет сечемо улицу, хватамо се тротоара и 
сада долази оно право. Кришом намештамо косу, 
поправљамо неправилности на гардероби и почиње 
шетња. Истежемо вратове гледајући ко нам иде у 
сусрет. Причамо, смејемо се, а очи само шарају не би 
ли угледале онога због кога смо ту. Ако га ти не 
угледаш, увек је ту другарица која ће ти штипањем 
или „лактом у ребра“ ставити до знања да се Он 
приближава. И тако, док свака од нас не види њега 
више пута, прође вече. Само осетиш како су ти ноге 
тешке, а сат на руци (у сличан гледају и родитељи 
код куће) упозорава да је твоје време истекло. Већ је 
прошло девет. Месечина обасјава кровове кућа. Док 
улазим у двориште, осмех не силази са лица, а у 
души топло. Гледам у млад месец и чини ми се да ми 
срце одлете и закачи се на његову браду.

Удобно смештена у плетену фотељу 
поглеђујем ка вратима кафића очекујући наш 
сладолед. У граду је живо. Пријатна галама, дечији 
смех. Мирис липе откри успомене. За тренутак, 
појавише се неки драги људи којих више нема и 
нешто ме стеже у грлу. ,,Еј, мајка, дај неки динар за 
град!'' Док претурам по новчанику, одмеравам је и 
питам се да ли је сукњица превише кратка. С 
уживањем посматрам ћерку док се удаљава, лака као 
перо. А онда погледам у своје другарице које се 
гуркају и гледају према корзоу. Неколико ,,младића'', 
сада већ са седим власима, прође баш уз наш сто. 
Једна препознаде своју некадашњу симпатију. 
Погледасмо се и настаде гласно смејање.

Милена Трајковић, професор српског језика
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Српске моме на алексиначком корзоу

Како године пролазе!!!
Лако је када си млад, па ти се чини да је цео 

свет твој. Баш као српској моми да је алексиначки 
корзо, од погледа цркве Св. Николе па до Брђанке, 
осмишљен само због ње. Као модна писта, да би 
сопственом креацијом оскудних мисли, обнажених 
груди и голог струка дочарала себе супротном полу. 
Мисли - може све сама, пуна себе и ходом газеле 
игноришући судбину и свакодневне проблеме и 
муке.

На челу моме истетовирани су снови: 
потребан јој је неко да је спаси из вртлога ове 
социјалне беде. Родитељи се труде, али не успевају. 
Усмеравају је. Подржавају.

Не кажем да се мома нуди! Моли се Богу. 
Очекује да јој се деси чудо на алексиначком корзоу. 
Зато седи за столом у неком од кафића, прекрштених 
ногу и чека, чека не би ли дочекала принца. Само 
што то није принц каквог ми замишљамо. Она чека 
принца који врти кључеве неког џипа или јамахе, 
набилдованог са ланцем око врата и привеском 
крста. Ваљда се и он моли да пронађе лаковерну и 
лакоумну.

Моми су истоветне вечери и ноћи, као 
индигом пресликанe. Иста лица, кафићи, пића, 
цигарете...

И тако српска мома стоји или шета у средини 
својих жеља. Исцртала границе тела и ума. Она је 
талац овог времена. Окривљена, а не зна који је то 
злочин починила и зато каже: ,,Ја ћу и даље јурити 
алексиначким корзоом, из борбе у коју сам 
кренула“.

Учи српска мома, учи...
Полаже испите, завршава и факултет, има и 

широко интересовање. Шта да ради? Где? Посла 
нема! Корзо јој је једини спас од незадовољства.

Како године пролазе!!!
Али тако је од давнина. Само што се изглед 

овог града нагло мењао, а старовременско заостало, 
испаравало. Ипак, оставило је печат. Остали су 
понеки мириси и боје старог времена. Друштвене 
забаве, односи међу младима, њихов морал и дух 
ушли су у неку нову димензију - слободу.

Пре много, много година шетала је српска 
мома у пратњи родитеља, брата или тетака на истом 
алексиначком корзоу. Разлог, последице или исход - 
исти су!

Да ли је ова мома од пре сто година, или ова 
данас испунила свој сан на алексиначком корзоу, не 
знам! Можда је она, која је рођена под срећном 
звездом. Некада камење, данас асфалт, било да је 
врео или леден, подгрева наду српској моми.

Ћути алексиначки корзо. Не сме да започне 
причу. Боји се за поколење српске моме! Не знам 
зашто је јутрос имао поверења у мене да ми све ово 
исприча.

Овај, мени драг алексиначки корзо делује као 
водопад на Нијагари - ошамућујуће и опијајуће. То 
је као поплава која разарајућом снагом Амазона 
надире, а на крају је то ипак брод који српској моми 
нуди руку спаса само ако зна да њиме управља!

Миодраг Брзаковић, VIII-5

   
       Српска мома на алексиначком корзоу

Алексинац, мали град на реци Моравици 
издваја се из масе других градова због свог чувеног 
корзоа. Корзо представља центар друштвеног 
живота Алексинчана. Кроз њега, шетале су разне 
генерације његових житеља. Шетали су и шетају 
људи разних узраста, од деце која су проходала до 
старица са штапом, али он је посебно драг једној 
другој групи становника, момцима и девојкама.

Ова „игра“ између момака и девојака траје 
још од постанка Алексинца. Играчи су се 
променили, али сама игра и њена правила нису. И 
данас, као некада, последње вече школске године 
замирише на нервозу, страх, али и самопуздање. Ове 
трагове остављају „играчи“, момци и девојке.

И код момака и девојка имамо „вође“ које су 
изоштриле своје социјалне вештине. Имамо и 
несигурне и перспективне почетнике. Кретање се 
врши у варијантама од пара до десеточлане групе. 
Наравно, ту су и солисти који верују у своје особине. 
У већини случајева момци прилазе први, девојке се 
обично праве слепе или глуве док им не приђете. 
Причу започиње или онај који је најсигурнији или 
онај који најбоље познаје девојке. Од тог тренутка 
сви мушкарци у групи постају међусобни ривали и 
боре се за жељену девојку. Сваки ривал има свој 
арсенал трикова.

Проблем код већине мушкараца представља 
страх од одбијања или низак ниво самопоуздања. 
Због тога једни одлазе кући са сновима, а други са 
успоменама. Ту је и „етикетирање“ - овим 
поступком одвајамо „добре“ од „лоших“ девојка, 
„нафуране“ од „нормалних“ и „отворене“ од 
„стидљивих“. Понекада, када смо сами волимо и да 
оцењујемо. Данас је много лакше остварити 
контакт, јер су ту и друштвене мреже, мада ...

Будимо срећни што имамо овај корзо, јер он 
представља бисер града који га чува од нестајања.
                                                                                   

                                                                                       
Никола Марковић, VIII–5
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У самом центру града, поред Општине, 
налазио се стари ,,Таш“ – стадион за мале спортове. 
Док је постојао, био је симбол града, и центар свих 
спортских и културних збивања. Једини 
кошаркашки терен био је ,,Таш“. На њему сам и ја 
начинио прве кошаркашке кораке.

,,Таш“ је отворен 1963. године утакмицом 
КК ,, Младост''  Алексинац  и КК ,,Партизан“ 
Београд, а на отварању је било  више од 1500 
гледалаца. Осим кошаркашких утакмица на ,,Ташу“ 
су се одржавали и бокс-мечеви  Боксерског клуба 
,,Рудар“. 

,,Таш“  је био центар и културних дешавања, 
јер су се у вечерњим сатима приказивали филмови, а 
било је такође и концерата како за младе, тако и за 
све грађане. Једина мана му је била та, што је био 
закључаван. Капија стадиона била је отворена само 
када су тренинзи или утакмице кошаркаша, бокс-
мечеви или неки културни догађаји. Ми млади, 
жељни спорта, сналазили смо се на све могуће 
начине, само да бисмо били на терену

,,Таш“-а. Прескакали смо са свих страна, било да је 
лето или зима. Чини ми се као да сада гледам  како 
склањамо дебео прекривач снега са бетона испод 
коша не би ли одиграли неки баскет. Снег, хладноћа, 
...варате се ако мислите да је то могло угасити жеђ за 
игром. Било је дана када бисмо тако крадом 
ускочили на терен, и таман када би се заиграли 
баскета, однекуд би се појављивао  Воја економ и 
љутито, а у ствари нерадо,  истеривао нас је са 
терена.

Године 1984. надлежни органи Општине 
донели су одлуку да се ,,Таш“ сруши и на том месту 
подигне стамбена зграда.

,,Таш“ је по мишљењу многих, који су и 
једном крочили на њега, био најлепши кошаркашки 
стадион у овом делу Србије. Стадион ,,Таш“ је 
годинама живео и ,,укоренио“ се у срцима 
Алексинчана.

Зоран Јовановић, професор физичке културе
       

Стари ,, Таш“

Заједничка фотографија КК „Младост“ и ОКК „Београд“
приликом одигравања куп утакмице на „Таш“-у 1975. године
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Српски момак са алексиначког ,,Таш'' – а

Увек се радо сетим приче мојих родитеља, и 
никад ми није досадно да их изнова слушам. Имали 
су другачије детињство, срећније су одрастали, без 
интернета и са два ТВ канала. Сакупљали су плоче, 
значке, салвете, читали стрипове, мењали се 
сличицама, бавили се спортом. Било је више 
романтике, и знало се правило - дечаци су били 
храбри, џентлмени, прилазили су девојчицама, 
поклањали чоколаде, цвеће...Е, баш то ме подстиче 
на размишљање о дечацима са нашег популарног 
„Таш“-а. Како ја све то видим?!

Школски распуст,  нарoчито летњи ,  
проводим крајње занимљиво, са друштвом на 
игралишту. Мали град, али ипак има неколико 
понуда, игралиште код хале, затим ово ново код 
доњег вртића, стадион за све љубитеље малог 
фудбала. Оно што ја највише преферирам је кошарка, 
па сам због тога и најчешће на „Таш“-у. Волим да се 
истрчим. Себе бих описала као хиперактивну, са чим 
би се и многи други сложили, па сав вишак енергије 
потрошим на баскет.

Док одмарам, ништа не промиче мом будном 
оку. Док дечаци играју баскет, девојчице посматрају 
са трибина, а оне храбрије, стоје крај терена. Свака од 
њих има неког фаворита, да не кажем симпатију. 
Наши дечаци су, ипак, окренути спорту, заокупљени 
лоптом, али не и толико наивни, да не примете шта се 
око њих догађа. Можда су мало стидљиви, па нигде 
не јуре и не журе, сем за лоптом. С друге стране, 
девојчице су „као“ спремне за прву љубав, 
заљубљивање, и као мозак им ради већ сад „сто на 
сат“. Храбрије, али не и мудрије, јер дечаци читају 
између редова, поносно трче као луди и боре се за 
кош више, а и понеку тројку. Кад се мрежа затресе, 
грле се и поносно скакућу испод коша, а испод ока 
гледају ко их данас „шмека“. Све им то максимално 
прија, али никад не би начинили први корак, то ипак 
препуштају девојчицама.

Присећајући се опет приче мојих родитеља, 
повлачим паралелу, капирам да се свет у 21. веку 
окренуо наглавачке. Дечаци су некако постали 
„слабији пол“, хтели то или не. Све се врти око 
поноса, али девојчице не дају пет пара за то. Боре се 
за своје витезе са „Таш“-а

А ја? Мени је овако баш лепо. Више се 
дружим са дечацима, и просто ме забавља та игра 
миша и мачке. Играјући баскет са њима, више смо се 
здружили, и због тога сам у центру пажње више од 
осталих, и дођем им као супер-ортак! Једноставно, 
нисам ја за то заљубљивање, прве пољупце, и 
сламања срца. Желим да још дуго живим у 
безбрижном детињству, има времена и за љубав, 
романтику и остале ствари на које беспотребно 
трошимо живце и време. Бирам пре спорт и дружење 
са пријатељима, него да се тркам са девојчицама, које 
су увелико корак испред мене.

Осврћем се око себе, лопта краси угао моје 
собе, играчке свуда по поду, а барбике са полица ми се 
срећно смеше, и веома сам поносна власница 
играчака од четрнаест лета, а не власница нечијег 
срца, како оне већ то кажу. 

Јована Манојловић,  VIII-3

Момак са алексиначког „Таш''-а

Иако је доста мали, мој град може да се 
поноси једним малим тереном надомак центра 
града који се зове „Таш''. „Таш'' је место где се у 
поподневним и вечерњим сатима окупљају 
младићи и девојке, и тада почиње велико дружење. 

Управо се спремам за вечерашњу утакмицу 
на „Таш''-у. Облачим фармерице, мајицу, патике, 
правим фризуру и стављам сјај. Излазим из куће. 
Звони ми мобилни. Марија! Каже ми да пожурим, 
јер ме сви чекају. Убрзавам ход и у даљини видим 
моје другарице. Изгледају дивно; везана дуга и 
мекана коса, крупне очи, а одећа по последњој 
моди. После кратког поздрава крећемо на „Таш''. 
Утакмица је почела.

Срца су почела јако да им куцају, не и моје. Ја 
својим погледом тражим неког у публици. Када 
бих га видела, моје срце би оживело. 

Тражимо слободно место. Ено једног, на 
самом врху трибина. Мени место сасвим одговара, 
али не и мојим другарицама. Оне стрепе за сваки 
кош који постигуну дечаци. Оне виде благи умор 
на њиховим лицима, густу косу, заљубљене очи 
које су у неким тренуцима пуне гордости и 
храбрости. 

Ево и првих кошева. Радујемо се. Кошаркаши 
све време бацају погледе унаоколо као да им је 
битније присуство неких девојака него сами 
кошеви. Изгледа као да у себи кажу: „Овај кош је 
за....“, па тек онда бацају, а свака девојчица волела 
би да се њено име нађе у тој реченици. Они су 
снажни, пуни воље, оптимизма и љубави коју 
тајно, али неуспешно скривају.

Девојчице навијају из свег срца. Гледају 
очима бескрајне заљубљености, воле дрхтавим и 
несигурним срцем, онако како знају само 
девојчице. Чекају. Чекају трен у коме ће се погледи 
срести.

Утакмица се завршила. Наши кошаркаши су 
победили. Сада, после утакмице, свака девојчица 
чека да јој један од њих руком да знак да приђе. То 
је знак његовог срца који у њој буди узбуђење и 
бескрајно, незаустављиво осећање - љубав.

Катарина Илић, VIII-4
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Мој град је за свој рођендан добио спортско 
игралиште, а ја предиван простор за игру и вожњу ролера 
у непосредном комшилуку.

Био је почетак лета... А где је лето, близу је и 
распуст. Врло брзо, игралиште је популарно названо 
,,Теренче“.

Сва деца из краја, али и других делова града, 
долазила су да пронађу делић слободног простора за 
игру. Било је и одраслих, који су због својих година, а 
рекла бих и снаге, имали предност да заузму кошеве. 
Моје другарице и ја нисмо заузимале ни голове ни 
кошеве, већ комадић теренчета по ободу за вожњу 
ролера. 

Ујутру је било најлепше - свеже летње јутро, без 
гужве, али и без деце, јер су претходне вечери остала до 
касно у ноћ. У подне упече сунце, ужари бетон. Врућина 
је неиздржива, асфалт просто трепери пред очима, а 
теренче празно. Ипак, наше време долази у смирај дана. 
Ужарена лопта тоне, а ми, деца, као на звук пиштаљке, 
јуримо на теренче, заузимамо по неки део и игра 
почиње...

Рефлектори се пале, ноћ осваја све. А на њему 
гужва и граја. Све је шарено од деце. Има их разних 
узраста: школараца, средњошколаца, понеке маме са 
бебом, или тате који са сином игра партију баскета.

Откуцава поноћ. Рефлектори се гасе, један по 
један, а ми, као да не желимо да верујемо да је крај игри, 
да ће бар један остати упаљен само због нас. Остају да 
сијају само звезде...Недовољно за наставак игре.

Тешка срца крећемо кући, а комшије око 
теренчета могу да одахну и крену на спавање. 
Враголасти месец господари небом, посматра нас као да 
се смеши.

„Теренче“ остаје у мраку, немо чува наше тајне, 
понеки украдени поглед и у оку сјај, тихи сведок 
одрастања и сазревања.

Ко зна коликим ће генерацијама „Теренче“ бити 
савезник и друг. Смењиваће се годишња доба, умиваће га 
киша и грејети сунце, а оно ће живети у мом крају и 
свакако имати посебно место у мом срцу.

Софија Тодоровић  V-2

„Теренче“ у мом крају и мом срцу

Спортски терен у Микронасељу, тзв. Теренче 

Пријала нам је граја, цика, вриска, навијање, 
ударци лопте о бетон, јер све је мирисало на лето и 
школски распуст.

Књиге су очи и моћ

Најчитаније књиге библиотеке ,,Вук Караџић''

        I-IV                                                               V-VIII
Џеронимо Стилтон                              Чарли Боун, Џени Нимо
Теа Стилтон                                          Трачаре, Сесили фон Зигесар
Едиција Дизниленд                              Хари Потер, Џ.К.Роулинг
Сара Б. Савић, Барбара Парк              Дивљи дечаци 1-6, Јоахим Масанек
Грозни Гаша, Франческа Симон

Библиотека ,,Вук Караџић'' препоручује књиге

I-IV                                                                                 V-VIII
Пипи Дуга Чарапа, Астрид Линдгрен       Пет пријатеља, Енид Блајтон
Цаца Фаца, Меган Макдоналд                   Тајна седморка, Енид Блајтон
Корак по корак 1,2,3                                    Епска фантастика, Тери Прачет
Прљави Беца, Алан Мегдоналд                  Коска Шмек, Дерик Ленди
Загонетне приче, Урош Петровић              Марга, Муни Вичер
                                                                       Градимир Стојковић, сва дела

Највреднији читачи – чланови 
школске библиотеке

I-IV

1.Анастасија Савић, IV-1
2.Анђела Спасић, IV-1

3.Катарина Стојадиновић, II-1

V-VIII 

1.Андрија Јовановић, V-5
2.Михајло Ђукић, VIII-5

3.Милица Станисављевић, V-4
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Поглед са мог прозора

Јесење јутро је свануло и пробудило ме 
златним зрацима. Почела сам од раног јутра да учим, 
јер ме је изнервирала тројка, коју сам претходног дана 
добила из српског језика. Покушавајући да смирим 
нервозу и упамтим прочитано, у трену сам се 
загледала кроз прозор моје собе у стару кућу бака 
Иванке.

Никада раније нисам запазила ту кућу. Увек ми 
је некако била забачена и неприметна. Овог јутра, 
највише ме је привукла та њена старост и оронулост. 
Да, јако је пуста од кад је бака Иванка умрла. 

Са крова виси и гледа ме оронули оџак. Старе 
дрвене тарабе држе се на трави која влада целим 
двориштем. Цвеће, које се некада поносило својим 
опојним мирисом, сада је увенуло и нестало у густој 
трави. 

Стари орах више се не дичи крупним орасима, 
сада је усамљен. Голе гране сваког дана ломе се на 
ветру. Около је суво лишће. Зидови старе куће 
попуцали су, чини нам се као да ће пасти. Дрљаче које 
су зарђале самују насред дворишта. Из срушеног 
подрума види се дрвено вретено.

Њеним двориштем туга влада. Нема људи, 
нема гласова, нема жагора, нема покрета – само 
тишина и старина. Прођоше ми неки трнци кроз тело, 
тргох се и сетих да су променљиве речи: именице,....

Ксенија Рајковић V-3

Кад се погледам у огледало

Кад се погледам у огледало, видим једног 
малог дечака који је спреман на све, видим оно право 
лице себе.

Увек сам спреман за забаву, јер знам да је у 
детињству битно забављати се. Ја сам несташан, 
вредан, духовит, али понекад и неспретан. То се види и 
код куће, увек нешто упрскам или забрљам, а онда се 
мама и тата љуте, али ме касније разумеју. Имам браон 
косу, и браон очи, волим да се облачим спортски. Мој 
брат има стално примедбе, или сам онакав или овакав, 
стално ми нешто замера. Волим друштво, волим да се 
играм са њима и волим да се шалим. Помажем у 
невољи и избегавам да се свађам.

За себе могу да кажем да сам скроман, ништа 
посебно не тражим, зато ме и воле. Живим у кући са 
мамом, татом и братом. У свему што радим, они ме 
подржавају. За њих бих дао све, зато што су ми они све 
на свету. 

Срећан сам са оним што имам и то никад не 
бих мењао. 

Никола Голубовић V-1

Поглед са мог прозора

Када се погледа са мог прозора, види се стара 
напуштена дрвена шупа мога деке. Саграђена је од 
дасака које су вириле ван шупе. Трошни кров се навио 
на једну страну, а циглани димњак на другу. Напукла 
врата су лежала на земљи, док су се крила прозора 
потпуно одвојила од зида. Унутар ње стари намештај, 
сав у прашини. У њу нико није ушао неколико година.

Поред шупе, још увек жива, камена кућица мог 
старог пса, где је живео скоро сав свој живот. Око шупе 
башта пуна воћа и поврћа, а у средини баште 
пластеник. И он је препун. У тој башти је и доста 
процветалог дрвећа, дрвећа са цветовима разних боја. 
Касније бисмо се сладили укусним и сочним воћкама 
које су настале баш из тих шарених цветова.

Као мали стално сам се баш ту играо и 
проводио доста времена. У даљини иза шупе вирила 
су и вијугала брда прекривена густом шумом. Тамо ме 
је бака са сестром стално водила на излете.

П о гл ед  с а  м о г  п р о з о р а  п р е п у н  ј е  
најразличитијих слика које призивају сећања и 
отварају најлепше странице мога детињства.

Вељко Алексић V-2

Кад се погледам у огледало

Неки људи не познају себе баш најбоље, али ја 
себе одлично познајем. Када се погледам у огледало, 
видим свој  спољашњи изглед, али замишљам да имам 
мало огледало које рефлектује моје унутрашње 
особине.

Прилично сам висока и крупнија  сам 
девојчица. Имам смеђе очи које стално сијају и браон 
косу која је ретко кад везана у реп. Моје усне су увек 
насмејане. Волим да се шалим и на свој и на туђ рачун. 
Тим шалама засмејавам људе око себе. Када се 
наљутим на другарицу или на неког члана породице, 
брзо се одљутим. Волим да помогнем другима, чак и 
када то не заслужују.Такође, волим и да помогнем 
некоме како би научио нешто. Када неко нема ужину, ја 
поделим своју са њим или му позајмим новац. 

Када се моје другарице и ја скупимо код мене 
да учимо или вежбамо, то постаје права забава. 

Дружељубива сам, јер волим да упознајем  
људе. Једна од мана ми је то што волим пуно да једем. 
Волим  да играм одбојку и по цео дан сам ван куће, јер 
мене не држи место. Волим да се дружим, зато и имам 
много пријатеља. Волим све врсте музике, а од 
филмова само комедије.Често смишљам шале. 
Духовита сам и забавна, зато никоме није досадно 
поред мене.

И док пишем ово, сетих се изреке: ,,Човек је 
огледало живота.''

Ива Станковић V-2
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Чудесан свет детињства

Мама ми је рекла да детињство неприметно дође 
и неприметно оде и да, после свих оних тешких, лепих и 
често загонетних тренутака, само сећање остаје као 
доказ за тај чудесни свет.

Понекад ствари које се мојим родитељима чине 
скоро неостваривим, мени су могуће. У другом разреду 
основне школе маштала сам да одем на Републичку 
смотру рецитатора у Ваљеву. Све време сам замишљала 
ту величанствену церемонију где спикер чита моје име и 
презиме, а ја грациозним ходом излазим на бину док сви 
нетремице гледају мој наступ. Почела сам са 
учитељицом да увежбавам одабрану песму. Трудила сам 
се да што више радим како у школи, тако и код куће. 
Прошла сам школско и освојила прво место на 
општинском такмичењу. Следила је Окружна смотра 
рецитатора. Мама ме је храбрила како је велики успех 
стићи и дотле. Било је доста такмичара из старијих 
разреда са већ освајаним наградама. Напред ме је водила 
мисао о Ваљеву. Непрестано сам сама себи понављала 
назив смотре као да изговарам чаробне речи. Свака моја 
„бајалица” завршавала се реченицом: „Ја сутра идем у 
Ваљево!”. У Нишу сам пред сам наступ имала неописиву 
трему, али пре него што сам крочила пред жири у себи 
сам изговорила своје чаробне речи и кренула да 
рецитујем као пред мамом код куће. Након завршеног 
рецитовања погледала сам у маму и учитељицу и видела 
задовољство на њиховим лицима. Време до објављивања 
резултата пролазило ми је као године. Најзад се жири 
огласио са бодовима и ја сам у једном тренутуку чула 
водитељку како каже: „На 42. републичкој смотри 
рецитатора у Ваљеву представљаће нас  Милица 
Милојковић”. Од свега, чула сам само своје име и 
чаробну реч Ваљево! Мислила сам да сањам, мислила 
сам да ми то моја „бајалица” одзвања у глави, али сам 
онда угледала маму и учитељицу како трче да ми 
честитају. Знала сам: ,,Успела сам!”

Месец дана касније наступила сам у Ваљеву. 
Изгледало је баш онако величанствено како сам и 
замишљала.

Некада се ствари које вам изгледају немогућим, 
ако их стварно желите и верујете у њих, остваре,  а тако 
жарко могу да верују само деца.    
                          

Милица Милојковић V-2

Чудесни свет детињства

             Детињство је најлепши део живота сваког човека. 
Оно је испуњено несташлуцима, радозналошћу, 
маштањима, али и страховима. То је чаробни свет између 
маште и стварности за свако дете, било да оно живи у 
беди или у богатству.
              Моје детињство је било весело и раздрагано. Док 
нисам кренула у школу, много времена сам проводила 
код баке и деке. Они су увек имали разумевања за све моје 
несташлуке. Увек сам волела да посматрам птице како 
лете. Нисам ништа знала о авионима, хеликоптерима, 
мислила сам да само птице могу да лете. Маштала сам 
како летим на крилима једне велике птице. Једног дана 
сам и сама покушала да полетим. Попела сам се на 
полицу у дневној соби, раширила бакин шал изнад главе 
и скочила. Јако сам ударила коленима и лактовима о под. 
Бака и дека су били забринути. Били су изненађени и 
потрудили су се да ми објасне колико је опасно то што 
сам урадила и да то више не покушавам. Заштитили су ме 
од родитеља који су били много љути на мене кад су 
сазнали шта сам урадила.
              Још једна  игра ми је била интересантна кад сам 
била мала, а то је На слово, на слово... Нисам  знала 
много речи, па сам употребљавала машту у измишљању 
нових и занимљивих. Баки и деки је то било врло забавно 
и увек је код њих изазивало смех. Кад нисам умела да 
испричам неку причу, ја сам смишљала нове речи. Дека и 
бака су ме увек пажљиво слушали и озбиљно схватали 
моју причу. Знали су колико је маштање важно за свако 
дете.
             Детињство није испуњено само маштањем, већ и 
страховима. Многа деца се плаше мрака. Ја га се не 
плашим, волим да посматрам игру сенки на плафону. 
Плашим се висине и паукова. И сада, кад изађем на 
терасу плашим се да погледам доле. У таквим тренуцима 
ми је најважније да неко буде поред мене и да ме 
придржава.  Паукове не волим да видим на зиду, 
поготово не у мојој соби. Увече проверавам сваки кутак  
пре него што легнем да спавам. Волим кад ме родитељи 
ушушкају и пожеле лаку ноћ, то ми пружа осећај 
сигурности.
             Детињство је само по себи лепо и чудесно, али је 
још лепше ако су старији ту да нас подрже у маштањима 
и упознавању света који нас окружује.

           Марија Митровић V-1

Пут на Острог

Лепи доживљаји су саставни део сваког детињства. 
Што их је више то је наше одрастање лепше и срећније. Ја 
сам срећно дете. Захваљујући мојим родитељима, до сада 
сам доживела многе лепе тренутке које ћу радо памтити. 
Један од таквих је пут на Острог.

После летовања на Црногорском приморју, решили 
смо да посетимо манастир Светог Василија на Острогу. Пут 
је био дуг па ме је једног тренутка савладао сан. У моменту 
када сам отворила очи, мислила сам да летим. Погледала сам 
кроз прозор – поред нас је био огроман амбис. Осећала сам 
као да имам крила, да сам птица. Уживала сам у нетакнутој 

природи која нас је окруживала. Нешто што досад нисам 
видела ни осетила – страх помешан са усхићењем. Стигли 
смо до манастира. То је био величанствен призор, манастир 
на чудном месту, у стени. Знатижељно сам посматрала сваки 
кутак. Желела сам да што боље запамтим то место. Било је 
као сан. Манастирска музика је још више увеличала призор и 
давала моћ тој слици. Хиљаде људи који су били присутни 
чинили су се као један. Свети мир је покрио све, и са тим 
миром сам и кренула кући.

И кад год се сетим овог путовања, као да плове ка 
мени чудесни призор Острога и мир, мир, мир.

Анђела Павловић V-3

 „Међу јавом и међ' сном“                                                                                                                                     Основац број 40, 2013.

32



Чудесни свет детињства

Јуче сам се питала како да напишем ову тему и 
шта је тако чудно у учењу генитива, простих бројева и 
грађе бактерија. Схватила сам да детињство неприметно 
дође и оде. Размишљала сам и схватила да су моји дани 
дивни и безбрижни, обојени смехом и дружењем. Све је 
то производ маште и тог, заиста, чудног света детињства.

Прошлогодишњу авантуру никада нећу 
заборавити. Тата и ја смо сплаварили планинском реком. 
Било је ту много чамаца. У почетку сам се мало плашила 
те силовите, снажне и брзе горске реке. Вода је била 
бисерна и тако освежавајућа док су ме капи пљускале по 
лицу, а тата се борио са њеним бунтовним током. Сунце 
је било високо и пекло би ме да нисмо тако брзо јурили 
низ реку, па нисам ни осећала врелину тог јулског дана. 
Једина топлота коју сам осећала је била од узбуђења и 
страха. Река је била час дивља, час мирна. Пејзаж кањона 
је био диван, зелен, чист и нетакнут црном руком 
индустрије. Пожелела сам да заувек останем ту, али у 
једном тренутку река нас је замало преврнула. Имала сам 
кацигу и заштитни појас, а и тата је брзо повратио 
контролу над чамцем. Заслужио је моје дивљење.

Било је тако узбудљиво. Очарана сам природом, 
брзином реке, татиним искуством. Дуго ћу памтити те 
слике, звуке, шаренило боја, мириса и осећаја. Велика и 
права авантура постала је саставни део мог детињства. 
Захваљујући овој авантури и многим другим 
доживљајима, моје детињство је још чаробније.

Ива Станковић V-2

Чудесан свет детињства

         Детињство је најлепши период сваког детета, јер је 

испуњено безбрижношћу, топлотом и неизмерном љубављу 

људи који те окружују. Ако је дете најмлађе у породици, онда је 

миљеник свих.

           Свако дете има прегршт жеља. Те жеље се временом 

мењају како дете расте. Ипак, она најјача жеља увек остаје, 

иако мало промењена.

           Још као врло мала, имала сам жељу да добијем понија. 

Пред сваки рођендан или Нову годину, на питање родитеља 

коју жељу имам, мој одговор се није мењао. Међутим, они ме 

нису озбиљно схватали. Тако једном, недељу дана пред мој 

рођендан, одлучили су да ми испуне жељу. С нестрпљењем 

сам ишчекивала тај дан.

          Ноћ пред рођендан ока нисам склопила. Још сунце није 

изашло, пробудила сам маму и тату и онако босонога 

одскакутала у собу где ме је чекао поклон. На средини собе је 

стајао плишани коњ, дуге, беле гриве. Стајала сам као укопана, 

а тата ме је позвао да слободно узјашем будућег љубимца. 

Нисам имала срца да му кажем да сам очекивала правог коња. 

Мислили су да сам од среће сва збуњена. Била сам разочарана, 

али сам то вешто крила.

           Та жеља је до дана-данашњег неиспуњена. Иако имам 

једанаест година, ја и даље желим понија. Можда је та моја 

жеља нестварна, али потиче из раног детињства и ја од ње не 

одустајем тако лако. Верујем да и када порастем и постанем 

зрелија, та неизмерна жеља ме неће напустити. Детињство ће 

проћи, а ја ћу моћи сама себи да испуним жељу. Разлика ипак 

постоји: жеља је јача док сам дете. Свет одраслих је другачији, 

јер све могу купити, али се не умеју радовати као ми, деца.

        За почетак сам прочитала књигу Бела грива и уживала у 

авантурама Фолка и његових другова. Показаћу овај задатак 

родитељима и по ко зна који пут се надати да ће ми жеља бити 

испуњена.

      Старији кажу да када се нешто много жели, добра вила 

махне чаробним штапићем и испуни жељу.

       Вреди чекати, а и старијима треба веровати, зар не?

Софија Тодоровић V-2

И ја желим да постигнем највише

Ја сам мали, али у моју главу долећу свакојаке 
идеје. Много волим глумце и желео бих једног дана да 
будем међу најбољима. Још кад сам ишао у вртић 
глумио сам на разним приредбама: Дан вртића, Нова 
година, ...

Једна од најлепших приредби је била трећег 
септембра ове године. Припремали смо је за будуће 
прваке. Играо сам главну улогу: Мудрог медведа. 
Требало је доста текста научити напамет, али то мени 
није било тешко.

Како време пролази у мени расте и буја жеља за 
глумом. Поред глуме мислим да ми добро лежи и 
имитација. Волео бих да један мој наступ буде пред 
стручним жиријем. Верујем да бих добио високу,

                                                                                     
оцену. То би ми много значило јер бих се онда нашао на 
даскама позорнице не само Алексинца већ и других 
градова. Путовао бих, упознавао разне глумце и пратио 
њихове представе. Испуњавао би ме и богатио сваки 
нови наступ, уживао бих у томе.

Мислим да бих највише постигао у овој 
уметности, јер ми се чини да како растем постајем све 
сигурнији у свом избору. Кад размишљам о томе и о 
другим позивима, осећам да је глума нешто чему се 
дивим и увек радујем. Са огромном вољом ћу се 
трудити и даћу све од себе да остварим свој сан.

Марко Стојановић IV-1
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Бајка о Лилани и њеном коњу

Сваки пут кад би лопта златног зрака дотакла мршави облачак, Лилани би зајахала Амадеуса, свог коња. Појурили би 
ка шуми, стали код једног чудног дрвета и јели његове воћке. То су биле воћке за које су само они знали.

Једног дана у исто време као и обично, Лилани и Амадеус су кренули до шуме, до оног чудесног места на коме су расле 
необичне воћке. Овога пута су их се толико ужелели да је Амадеус попут гласног виолинисте њиштао, јурећи кроз шуму. Када 
су стигли до дрвета, воћа није било. Били су јако тужни и мислили да је крај оном мирису и одушевљењу које их је обузимало 
док су јели чаробно воће. Лилани нервозно поче да се врти око дрвета. Одједном је испред себе угледала једну од оних воћки. 
Била је мало поједена, а иза ње још стотину таквих, загризнутих. Лилани се попе на Амадеуса и одлучише да прате загризене 
воћке. Идући тако, наишли су на једну малу кућу. Закуцали су на врата. Из куће је изашао дечак са наочарима, који је гризао 
нешто. Лилани му је испричала шта јој се догодило, а дечак је љубазно позвао унутра. Када је Лилани ушла, њен коњ је 
нањушио нешто иза дечаковог кревета. Амадеус је пронашао корпу пуну оних чудесних, мирисних воћки. Лилани је љутито 
погледала дечака. Дечак није имао избора, те је признао да их је он убрао. Затим је дечак испричао Лилани легенду о 
чудноватом дрвету.

По легенди, само два најбоља пријатеља, који су стварно верни један другоме, уколико поделе ову воћку и заједно је 
поједу, могу добити крила. Чувши ово, Лилани је узела воћку из корпе и поделила на пола. Када је хтела да Амадеусу да другу 
половину, дечак је зауставио и рекао да уколико поједу воћку, а нису прави пријатељи, обоје ће се претворити у камен. Лилани 
и Амадеус су размислили, али су одлучили да ипак пробају – веровали су у право пријатељство. Ставили су у уста и појели. 
Одједном је бљеснула једна необична светлост. Када их је дечак угледао, видео је да су добили крила. Лилани и њен коњ су 
били срећни. Девојчица се попела на Амадеуса и заједно су полетели у небо.

Тамо су били срећни и јели су пуно онаквих чаробних воћки. Понекад би се Лилани и Амадеус вратили на земљу како 
би посетили чудесно дрво и дечака.

Наталија Миленковић IV-1

    Једнога дана

Једнога дана                  Пети радован

пре седам дана              већ се презнојавао,

срело се седам              шести од рада 

радована.                       није спавао.

Први радован,               Седми је седео

наочит, млад,                будан и радан

седе па рече:                  и звао друге:

,,Волим рад!''                ,,Ко је гладан?''

Други радован              О, вредна децо, 

немаше куд,                  о, вредни људи,

додаде на то:                 спремна је гозба

,,Ја волим труд!''          за сваког ко се труди.

Трећи радован              У то се јави 

леже под дуд.                славуј са гране

,,Нек раде сви               пева песму 

и мој друг!''                  за радоване.

Четврти брзо                ,,Радите вредно,

пронађе хлад;               будите чили, –

одмори мало                 јер ко ради,

па крене у рад!             не боји се глади.“

            Огњен Стоичков II-1

Веверица 

Веверица скаче     
са гране на грану,
то за зиму она
тражи себи храну.

Хоп лево, хоп десно,
хоп горе, хоп доле,
вредно скаче,
али никад ноге је не боле!

                 Урош Златков I-2

                   Моја Маза

Маза је беле боје,     Када се пробуди,
али ипак све боје      она схвата
 јој лепо стоје.          да је то сан луди.

Кад она спава,          Маза је буца,
она сања да је           моја мала 
краљица лава.          најдража куца.

                                      Огњен Рангелов IV-3

Татин шампион

Татин сам шампион мали                Тату волим из свег срца
пуно учим ништа ми не фали.         за њег' моје срце куца.

Волим фудбал, оловку и књигу       Када тата  с посла дође
зато моји и немају бригу.                 свака брига мене прође.

Имам маму, секу, бату
ал' највише волим тату.
                                                             Милан Милошевић VI-2

Тара Тодоровић I-1
Веверица 

Мој љубимац
Ива Бошковић I-1
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Зимске чаролије

Јесен нам је прошла, зима брзо
дошла.
Узимамо санке и идемо  до 
Брђанке.
Спуштамо се с брега, преко
белог снега.

После свега, мокар, ја се враћам
кући, 
и знам да ће ме родитељи
због тога истући.

Бранислав Милојевић V-2

Зимске радости

Гори ватра, ево дима,
драги другари,
стигла нам је зима!

Сад су санке главна ствар!
Жељно чекамо 
од Деда Мраза дар!

Сад ће скоро и Божић Бата...
Ех, што волим,
кад зима закуца на врата!

Стефанија Стоилков I-5

Стиже зима

Летњи су дани одавно прошли,
jесењи данак полако пада у санак.
,,Зима ће доћи'', децембар рече,
,,магла се спушта док пада вече.''

Ластавица с југа писмо шаље:
,,Другари, зима је од мене све даље.''
Голуб са гране разгледницу јој пише:
,,Овде децембар све јаче мирише.''

Голуб ће рећи:
,,Зрневља нема, однеле га кише''.
Бакица хукће и уздише:
,,Морам  да саплетем шалове и капе
за унуке, јер пашће снег и киша чак до Ниша!''

Анђела Спасић IV-1

Зима

Док пахуље падају
као латице беле,
деца праве Снешка
и зими се веселе.

Јелке бљеште као
шарене звезде сјајне,
а пахуље играју
као балерине бајне.

Честитке се праве,
писма шаљу се.
сваком детету
поклон даје се.

Деда Mразу деца
 шаљу своје жеље.
У срцима влада
срећа и весеље.

Александра Стојковић VI-2

                         Пролеће

Природа се буди,      Сунце јаче сија,
процветало цвеће,    милује нам лице,
весели су људи,        позива на дружење
стигло је пролеће.    другове и другарице.

Ласте нам долазе,     Ја највише волим
враћају се с југа,       бицикл и кош,
а одлази зима            и због тога пролеће
досадна и дуга.         нек траје још, још, још!

Душан Михајловић IV-3

Кад почне киша да пада

Кад почне киша да пада,
деци се одлази из града.
Не седи им се ту где лепо време није
и где киша лије.

Кад почне киша да пада,
стара бака се нада
да ће бити плодна година
и да неће бити глада.

Стадо оваца бежи
 са поља и ливада
кад почне киша да пада.

Кад се облак изнад куће стушти,
димњачар се мало мршти,
јер посао завршио није,
а  киша лије, лије.

Рибари много воле
кад почне киша да пада,
јер риба гризе баш тада.

Само ја кишобран отворим,
па се помолим,
да ће брзо стати
и сва мука престати.

Катарина Стојадиновић II-1

Кад почне киша да пада

Кад почне киша да пада
у пролеће, страшно није,
сви се киши радују,
јер младе травке мије.

Кад почне киша да пада
у лето, људи се плаше
и беже да заклон нађу,
јер јако грми, к'о да 
пуцају флаше.

Кад почне киша да пада
у јесен, нико не воли,
свуда је вода, влага,
и да што пре престане 
киша,
свако Бога моли.

Кад почне киша да пада
зими се радују деца
и трче по киши низ брег,
јер знају да се зимска 
киша
одмах претвори у снег.

Софија Аврамовић II-1
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Ти и ја
Ти и ја као савршена прилика.

Ти и ја није губљење времена.

Ти и ја смо замишљена нада.

Ти и ја љубав заувек и сада.

Ти и ја сети се мог обећања.

Ти и ја желим те сваког дана.

Ти и ја никад нећемо се одвојити.

Ти и ја заувек ћемо се волети.

Ивана Симић VI-6

Моја Јулија

Љубав. Ако не умеш да волиш, не умеш ни да живиш! 
То сам негде чуо. Љубав је вечна инспирација песницима, 
писцима, режисерима, због ње су се водили ратови, она је 
живот. Кажу, сузе и смех, срећа и туга, дигне те до неба па те 
баци на тло, све је то љубав. Чудо!

Jа баш не знам много о љубави. Заправо, верујем да не 
знам ништа. Знам само да волим своје родитеље, сестру, 
другове, родбину, али то није „она“ љубав о којој сви причају. 
Mислим да о тој љубави, не знам ништа. Како се она деси? 
Када? Како изгледа? Шта кад се деси? Је ли права? 

Хоћу ли бити срећан или тужан? Кажу умрли од 
љубави. Зар се од тога и умире? А онда и оно, живели су срећно 
до краја живота. Ништа ми није јасно, изгледа да је та љубав 
чудо, и никада ниси сигуран шта може да ти се деси!

Можда се и мени дешава јер да будем искрен, постоји 
једна девојчица. Када ме она окрзне, закачи у пролазу, погледа 
оним њеним лепим крупним очима и кришом ми се насмеје, а 
ја... Некако ми буде непријатно, па се презнојавам, црвеним, 
гледам негде без везе, а у ствари ми је лепо, пући ћу од среће. 
Гледам и ја њу, или покушавам. Пришла ми је пре неки дан и 
почела нешто да ми прича. А ја, ништа је нисам чуо! Само сам 
је гледао, и то оним избезумљеним и глупим изразом лица! 
Мислио сам да ћу да паднем у несвест! А она се смејала 
добродушно! Уши су ми тада зујале и све ми се окретало у 
глави. Једва сам стајао, док није рекла „Видимо се, ћао“. А 
онда сам сео на степениште, боље рећи, срушио се.

Боже, да ли ме је већ стрефило? Шта сада? Шта да 
радим? 

                                                      
   Александар Пешић, VIII-2

О овоме никоме ни речи

Ја имам много тајни, али она из које сам извукао једну 
веома важну поуку везана је за мој боравак са одељењем у 
Липовцу.

Напољу је дувао јак ветар. Било је време одмора. 
Нисам знао шта да радим па сам отишао у собу најбољег друга. 
Када сам ушао, он се играо лоптом. Знао је да је играње лоптом 
забрањено, па се запрепастио и уплашио када сам ушао. 
Мислио је да је у собу ушао учитељ, али на његову срећу, то 
сам био ја. Позвао ме је да се играм с њим. Пристао сам. 
Ознојили смо се, и он је решио да скине и стави мајцу на 
прозор. Када смо завршили са игром, окренуо се и погледао ка 
прозору, али мајице није било. Погледао је кроз прозор, али 
није била доле, затим је погледао ка мом прозору и видео је 
тамо. Одмах му је било лакше. Отишли смо у моју собу, 
међутим, прозор није могао да се отвори. Рекао сам му да оде и 
позове учитеља, али он није хтео да размишља о томе, него се 
вратио у своју собу. Потрчао сам да видим где је отишао, али 
њега није било у соби. Погледао сам кроз прозор и видео да се 
он попео на симс и кренуо да узме мајицу.

Ходао је полако на прстима. Узео је мајицу и кренуо 
назад. Када је стигао близу краја, мало је пожурио и оклизнуо 
се. У том тренутку ухватио сам га за руку и вукао сам што сам 
јаче могао. Другари су брзо притрчали и помогли ми да 
извучем Николу. Извукли смо га, и врло брзо након тога 
заклели се: ,,О овоме ником ни речи!'' 

Од тог тренутка сам научио да ништа не смем да 
урадим док прво не размислим какве ће то последице изазвати.

Алекса Ристић V-1
                                                                                      

О овоме никоме ни речи

Јутро је. Невољно отварам очи. Чујем буку која долази 
споља из приземља. Мислим да је то глас моје мајке. Да, то је 
глас моје мајке. Али, други глас не препознајем. 

„Да, да, стави је ту, или не... Боље овде? Не, можда 
онде? А шта мислиш да је оставимо овде?“

Шта ли је то? Која је то ствар коју моја мајка толико 
цени? Иако сам хтела да затворим очи и наставим да спавам... 
Радозналост је ипак већа... Устајем... Облачим прву ствар на 
коју наилазим у орману и јурим доле.

„Ох, извини, јесмо ли те пробудиле“, рекла је жена 
коју први пут видим.

„Нипошто! Ја, иначе, рано устајем! Поглед ми је 
привукла ваза, која је стајала тачно иза непознате жене. 
Пришла сам и загледала се у њу. На њој су били необични 
детаљи.

„Хвала ти! Дођи нам опет“, биле су речи којим је моја 
мајка испратила ту непознату жену. Више се нисам обазирала 
на њу, нити сам се сетила да питам мајку ко је она...

„Свиђа ли ти се? Стигла је јутрос из Италије“, и она 
изађе из собе. Мало затим, дошла је и моја сестра. 

„Да ли си урадила задатке и однела их Вељку, као што 
си обећала?“

О, не! Потпуно сам заборавила! Појурих ка вратима, и 
онда трас! Окренух се, и видех вазу у ситне парчиће. Мој 
џемпер се закачио за кристале који су били на вази! Јој! Сада 
сам заиста у невољи! Поред мене је прошла моја мачка, која је 
само хтела да је помазим! У себи помислим: „Мацо, жао ми је! 
Хитан случај!“, а затим и својој сестри рекох: „О овоме никоме 
ни речи!“

„Мама!“, позвах је и она дотрча.
„О, не!“ Па ко је то урадио? Чекала сам тринаест 

месеци за ту вазу. А да не говорим о ратама и новцу који сам 
платила! Говорите! Ко је то урадио?“
Моја сестра промрмља: „Ја... овај... ми“

„Мачка је то урадила! Да, то је била она!“, ја је 
прекинух. Мајка ме погледа, а онда узе мачку и изнесе је 
напоље. О! Јадна моја маца! Али, морала сам то урадити! 
Свеједно, мајка је касније то очистила са напоменом да ту 
мачку више у кућу не пуштамо! Јадна моја маца! Дугујем јој!

Анастасија Милојковић V-3

„Све што знамо о љубави је да је љубав све.“ 
Емили Дикинсон
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Шах је једна од најстаријих игара. Игра се већ 
вековима. О њему постоје многа предања и легенде. Једна од 
тих легенди је и ова. Да би је разумео, није потребно да знаш да 
играш шах. Довољно је да знаш да се шах игра на плочи 
квадратног обилика, која има 64 поља – малих квадратића 
(црних и белих наизменично).

Шах је пронађен у Индији. Када је индијски цар 
Шерам упознао и научио да игра шах, био је усхићен лепотом 
те игре. Сазнавши да је ту игру измислио један од његових 
поданика наредио је да га пронађу и доведу како би га лично 
наградио. Проналазач, који се звао Сета, дошао је пред цара. 
Био је то скромно одевен научник који је добијао средства за 
живот од својих ученика.

- Желим да те достојно наградим, Сета, за прекрасну 

игру коју си пронашао – рекао је цар. Мудрац се поклонио.

- Довољно сам богат и могу испунити сваку твоју жељу 

– продужио је цар. – Кажи коју би награду највише волео и 

добићеш је. Сета је ћутао.

- Не снебивај се  - бодрио га је цар – кажи своју жељу. 

Ништа нећу жалити да бих је испунио.

- Велика је доброта Ваша, господару. Али дајте ми 

времена за одговор. Сутра, када добро размислим, 

саопштићу Вам жељу.

- Другог дана Сета је поново дошао пред цара и 

изненадио га врло скромном молбом.

- Господару – рекао је Сета – наредите да ми се за прво 

поље шаховске табле да једно пшенично зрно...

- Обично пшенично зрно?! – изненадио се цар.

- Да господару. За друго поље наредите да ми се дају     

2 зрна, за треће 4, за четврто 8, за пето 16, за шесто 32..

- Доста! - љутито га је прекинуо цар. - Добићеш зрна на 

свих 64 поља шаховске табле према свајој жељи, за 

свако поље двапут више него за претходно. Али знај 

да твоја молба није достојна моје дарежљивости, јер 

молећи такву ништавну награду неучтиво 

омаловажаваш моју милостивост. Као учитељ би 

могао показати више пажње и поштовања према 

доброти свога господара. Одлази! Моје слуге донеће 

ти твоју врећу са пшеницом.

- Сета се осмехнуо, напустио дворану и у царском врту 

чекао на царску награду. За време ручка, цар се 

интересовао да ли је Сета добио жељену награду.

- Господару, одговорили су му – Ваше се наређење 

извршава. Дворски математичари израчунавају број 

зрна која припадају Сети.
Цар се натмурио, јер није био навикао да се његова 

наређења извршавају тако споро. Увече, пре спавања, цар се 
још једном интересовао да ли је Сета са својом врећом 
пшенице напустио царски врт.

- Господару, ваши математичари раде без одмора и 

надају се да ће до сванућа завршити рачун.
Зашто оклевате с том испоруком?! - гневно је подвикнуо цар.

- Сутра, пре него што сване, све до последњег зрна 

треба да буде испоручено Сети! Ја двапут не 

заповедам.
Ујутру су цару најавили да старешина дворских 

учењака моли да цар саслуша важан извештај. Цар је наредио 
да га доведу.

- Пре него што ми кажеш о чему се ради – рекао је цар – 

желим да чујемо да ли је коначно Сети испоручена 

ништавна награда, коју је сам тражио.

- Због тога сам се и усудио да се појавим пред вама у 

овај рани час – одговорио је старешина. - Савесно смо 

израчунали количину зрна које жели да добије Сета. 

Тај број је толико велики да ...

- Колико велики био да био – надувено му у реч упаде 

цар – моје житнице не оскудевају. Награда је обећана 

и треба је предати Сети.

- Није у Вашој моћи, господару, да испоручите обећану 

награду. У свим вашим амбарима нема толико зрна 

колико треба испоручити Сети. Нема га довољно ни у 

житницама целог царства. Не може се наћи толики број зрна 

ни на свим пространствима Земље. Ако желите да 

испоручите обећану награду, онда наредите да се сва 

земаљска царства претворе у оранице, да се исуше сва 

мора и океани, да се отопи сав лед и снег к о ј и  п о к р и в а  

далеке северне и јужне крајеве. Нека сва та пространства 

потпуно буду засејана пшеницом. И све то, што роди на 

тим пољима, наредите да дају Сети, тек тада би 

он добио своју награду.
Цар је запањено пратио речи старешине научника.

- Кажи ми тај чудовишни број – на крају је изустио цар.

- 18 квадрилиона 4 стотине 46 трилиона 744 билиона  

Легенда о шаховској табли

         73 милијарде 709 милиона 551 хиљада 615 гласио је                                                                                               

одговор.

Тако каже легенда. Да ли се то о чему се у њој говори 

догодило остало је напознато, али да је награда о којој говори 

предање била изражена таквим бројем, у то се можете и сами 

уверити стрпљивим рачунањем. Почевши од јединице треба 

сабрати бројеве 1, 2, 4, 8, 16 итд. Резултат 63 поља, увећан 

двапут, показује колико зрна припада 64. пољу шаховске табле. 

Тражени број изгледа овако 18446774073709551615.

Ако бисте желели себи да представите величину тог 

броја, замислите како би морао бити велики амбар у који би 

стало толико зрна. Познато је да у једном кубном метру 

пшенице има приближно 15 милиона зрна. Значи, награда која 

би припала изумитељу шаха заузела би приближно 
3 312000000000 m или 12000 km . Ако би висина амбара била 4m 

и ширина 10 m онда би се његова дужина простирала на 

300000000 km, односно двапут даље него од Земље до Сунца.

Избор текста:  Актив наст. математике са својим такмичарима
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Док кисео ти си, 
ја сам црвен сав,
а ако си база,
ја сам тада плав.

Од  једног брата мреш
А другога с водом пијеш. 

Гаси ватру као вода,
а у ватри он је сода.

Он је нај, нај, нај...
сатире га вода знај.
Ни ваздух му баш не прија,
ипак као метал сија.

„Мозак је као падобран, функционише само ако је отворен.“ 
Алберт Ајнштајн

Мачка и по за дан и по поједе миша и по, за колико 
ће дана 50 мачака да поједе 100 мишева?

У некој бајци за децу речено је: „Кокошка је сваког 

другог дана носила по једно обично, а сваког трећег 

дана по једно златно јаје.“ Зашто је то са гледишта 

математике немогуће?

Од шибица приказаних на слици преместити само једну 

шибицу па да приказана нетачна једнакост постане тачна. 

Како се то може учинити?
VII – II=IX

Свака два од 20 насеља повезује по један 
аутобус. Колико је аутобуса у промету?

Милан и Марко рођени су истог дана, истог месеца, исте 

године и имају исте родитеље, али нису близанци. Како је 

то могуће?

На сваких 7 дечака у једној школи долази 8 девојчица, а 

на 9 дечака долази један наставник. Колико је укупно 

наставника ако је укупно 675 ученика у школи?

Један бедуин на самрти позове своје синове, и рече им: „Остављам вам 17 камила у наследство, с тим да их поделите 

овако: најстаријем од вас треба припасти половина броја камила, средњем једна трећина, најмлађем једна 

деветина.“ Како синови нису успели поделити између себе камиле према очевој жељи, они потраже савет чувеног 

мудраца. Мудрац је поделио браћи камиле како је отац захтевао. Како је то извео?

Прe нeкoликo вeкoвa нeки крaљ пoзвao je једног свoг тaoцa и рeкao му: „Пoтрeбнo je дa кaжеш jeдну 

рeчeницу.Будe ли истинa, стрeљaћeмo тe, a будe ли лaж, oбeсићeмo тe.“ Шта је затвореник рекао кад га нису ни 

стрељали ни обесили, већ су га ослободили?

Цигла је тешка килограм и пола цигле. 

Колико је тешка цигла?

За које ће време три радника завршити неки посао, 

радећи заједно на том послу ако би га први сам урадио за 

4h, други за 5h а трећи за 20h?

Миш је удаљен од своје рупе 20 корака. Мачка је удаљена 

од миша 5 скокова. Док мачка једанпут скочи, миш 

начини 3 корака, али је један скок мачке велики као 10 

мишјих корака. Да ли ће мачка ухватити миша?

Реп рибе има 2kg, а глава онолико колико реп и пола 

трупа. Труп је тежак колио глава и реп. Колико је 

тешка риба?

Близанци су необични
Један прелеп стакло пара
Други мек и неугледан
На папиру море ствара.
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„Најважније  је стално постављти питања.“
Алберт Ајнштајн

„Непрекидно учење уздиже разум.“
Латински цитат

„Колико човек зна, толико и може.“
Латински цитат

Тешко се лечи од страних речи
Повежи синонимске парове

адвертајзинг                                  управитељ, директор
бренд                                              праћење
букирати                                        уверење, сведочанство
дестинација                                   отмен, забаван
имплементација                            саветовање
консалтинг                                    рекламе
листинг                                          марка
мониторинг                                   списак
кул                                                 спровођење, примена
сертификат                                   одредиште
менаџер                                         резервисати

У Србији говори српски да те сви разумеју, 
а у свету вредиш онолико колико језика говориш.

Припрeмила језичка секција

Колико год брзо возили 
бицикл или аутомобил, 
увек ће неке тачке бити 
непокретне у односу на 
подлогу. Које су то тачке 
и због чега је тако?

Убрзање воза при поласку из 
станице је 1 m/s2. После колико 
времена воз достигне брзину                 
72 km/h ?         

Можда нисте знали да сваког 
д а н а  ко р и с т и м о  ј е д а н  
невидљиви предмет. То је 
огледало - право и чисто 
огледало је невидљиво. Зашто 
је то тако?

Лубеницу можете охладити и 
ако немате фрижидер, а ни 
хладну воду. Потребно је да 
дан буде сунчан и што топлији. 
Шта треба учинити да би у 
томе успели? 

Ко је највећи Србин

Када би данас у нашој земљи била одржана анкета са питањем: "Ко је

највећи Србин", већина би вероватно изабрала Новака Ђоковића.

Подстакнути успесима које наш тенисер прави широм света, његовом

лакоћом игре и бројним пехарима са највећих такмичења, али и

хуманитарним радом и несебичном помоћи коју пружа народу са 

ових простора, људи се не би превише двоумили.

Међутим, сам Ђоковић сматра другачије. У разговору за бразилски 

лист "Глобо", први рекет планете истакао је да је далеко испред њега 

Никола Тесла, изумитељ, електроинжењер, физичар, машински 

инжењер, и један од најзначајнијих људи 20. века.

- Од свих људи на свету највише ценим Теслу, нашег научника. То је,

вероватно, највећи Србин који је икада постојао! - рекао је Ђоковић,

          одговарајући на бројна питања из рубрике "Два минута".

Анаграм
КУМ ЛОЛЕ            (molekul)
ЛОПОВСКА КАЗНА 
МЕД ЈЕ НА ЦАРИНИ
ЛЕЊА РИСТА
НОВО-МОЗАК
О, СЛАТКА ЛЕНИ!
НЕ ЛЕКАРИ, СТАЊЕ!
НИКОН ВОЗИ ТАЊУ

Задатке изабрали активи наставника математике, физике и хемије   
са својим такмичарима. Решења ће бити објављења на сајту школе 
(www.osljupcenikolic.edu.rs) у „Основцу“, 28. јануара 2012. године.
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Кошркашице „Напретка“ у 2012.

Циљ кошaркашког клуба „Напредак“ Алексинац је 
афирмација и популаризација кошаркашког спорта у овом 
граду. Окупљањем девојчица на тренинзима и кроз 
такмичења, акцијaма и манифестацијама, учимо се здравом 
стилу живота, навикама и фер плеју. Постизањем добрих 
резултата, сарадњом са клубовима из Србије и иностранства и 
омасовљењем млађих категорија, осигураћемо будућност 
алексиначке кошарке.

Рад са млађим селекцијама се врши по плану и 
програму њиховог узраста. То су девојчице мини баскета у 
узрасту од 6 до 10 година. Њихови тренинзи су 2-3 пута 
недељно и углавном је кошарка кроз игру. У том узрасту деца 
треба да заволе кошарку, да се правилно и здраво развијају. У 
овој лиги сви добијају медаље, пехаре и признања, јер су сви 
победници. Сваке године деца тог узраста иду у Београд на 
турнир „Рајко Жижић“.

Млађе пионирке су кошаркашице узраста 10-12 
година. Оне имају 3-4 пута недељно тренинге. Са њима се ради 
колективна и индивидуална тактика и техника, основне 
моторичке способности, школа кошарке, групна тактика. То су 
деца која се касније селектирају за Репрезентацију Србије. 
Пионирке су тренутно најстарија екипа у годишту 98/99, која је 
кроз упоран рад и тренирање свакодневно некада и два пута 
дневно успела да обезбеди 1. место у региону и пласира се у 
квалитетну лигу међу шест најбољих екипа. Ево малог 
извештаја утакмица и пласмана:

1. утакм. 03.10.2012.  Књажевац - Напредак 42:93

2. утакм. 29.10.2012. Напредак – Студент 55:42

3. утакм. 17.11.2012. Студент – Напредак 49:46

4. утакм. 25.11.2012. Напредак - Књажевац 102:14

Ученица Мина Ђорђевић проглашена је за најбољу 
младу кошаркашицу.

Овај спорт нас испуњава и право је задовољство 
представљати свој град широм Србије.

Мина Ђорђевић VII-4 

Петлићи „ Напретка“ у 2012.

Последњег викенда у старој години, петлићи 
„Напретка“ уживали су у новогодишњој журци у ресторану 
„Код Ћулета“ где су са друговима, родитељима и тренерима 
прославили успешну сезону. Петлићи ће бити на распусту до 
20. јануара када ће почети припреме за наредну такмичарску 
сезону. Они ову сезону завршавају на седмом месту 21. кола, од 
четрнаест екипа Лиге петлића „Југ“ ФСРИС.

Екипа 2000/2001. је последњих година пролазила кроз 
разна искушења, финансијске проблеме, промене тренера, али 
је вољом, радом и подршком родитеља, сада, у фази 
формирања озбиљне екипе. Добили су и нове тренере који 
веома стрпљиво и са пуно ентузијазма раде са њима. Многи од  
играча екипе су добијали позиве за регионалне репрезентације 
против осталих региона и већ изашли на листове Спортског 
журнала.

Жељни трофеја, ови амбициозни, млади фудбалери 
обећавају успехе. Тренирају редовно и спремни су за даља 
искушења на домаћим теренима.

Петлићи су у овој сезони играли у Нишу, Куршумлији, 
Прокупљу, Димитровграду, Сврљигу и тада су стекли многе 
нове пријатеље са којима су били љути противници на терену, 
а прави другови после утакмице. Превасходни циљ њихових 
тренера је лепо дружење, забава и играње у духу фер-плеја са 
вршњацима из других градова.

 Добром игром и са 7 освојених бодова, остварено је 1. 
место на табели. Састав екипе је следећи: капитен Стојковић 
Александра, Ђорђевић Александра, Лазаревић Анђелка, 
Миленковић Оливера, Ђорђевић Мина, Раковић Миљана, 
Смиљковић Милица, Игњатовић Настасија, Мијатов 
Кристина, Дестановић Наталија, Павловић Анђела, Брзаковић 
Јована. И поред свега, најмлађа смо екипа у лиги.

 Планови за 2013. су да добро стартујемо у квалитетној 
лиги, да радимо на томе да имамо што више селекција и 
девојчица, да се што више усавршавамо и тренирамо и да 
имамо што више девојчица које су позване за Репрезентацију и 
репрезентативни камп. За сезону 2012. године за камп 
репрезентације позване су следеће играчице:

-Мина Ђорђевић, ученица ОШ „Љупче Николић“ VII-4
-Настасија Игњатовић, ученица ОШ „Љупче Николић“ VII-1
-Александра Ђорђевић ученица ОШ „В. Карађорђе“ VIII-2

ФК „Напредак“ састав:
Тренери : Горан Чудић, Александар Земљак, Дино Денкић.
Голмани: Богдан Чудић, Марко Милошевић, Данило Младеновић. 
Играчи:  Никола Новковић, Огњен Нисић, Младен Милошевић, 
Новак Стојановић, Филип Марковић, Марко Митић, Јован 
Стаменковић, Матија Младеновић, Илија  Младеновић, Алекса 
Ђорђевић, Алекса Маринковић, Михајло Цветковић, Лука 
Николић, Младен Миловановић, Никола Митковић, Милан 
Трифуновић, Павле Радисављевић, Јован Богдановић, Филип 
Петровић, Михајло Карчић, Давид Миловановић, Алекса 
Косовац, Барјам Салијевић, Миљан Стојков, Коста Милошевић.

У времену, када је све мање деце на улици са лоптом, 
спортске манифестације су добра прилика да млади            
кроз играње стекну љубав према спорту.

Ови дечаци играју срцем, а можда,  једног дана, неко 
од њих оствари свој сан.

  Филип Марковић VI-4
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