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„
ЗГРАДУ АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ОСВЕШТАО ЈЕ ЈУЧЕ ЕПИСКОП НИШКИ Г. ДР 
ЈОВАН“ пише:

„Алексинац, 26. јануара 
До пре годину дана алексиначка гимназија била је смештена у једној приватној 

нехигијенској згради. Зато се појавила потреба да се подигне једна зграда за гимназију која ће 
одговарати свима условима. Општина алексиначка имала је готових 1,500.000 динара, а како је 
требало још за довршавање зграде, то је надлежно Министартство дало 500.000 динара. Зграду је 
пројектовао инжињер г. Милорад Дивац. Зграда је прошле године била готова и сад су у њој 
ученици наставили рад.

Данашња прослава освећења нове гимназијске зграде, која је обављена у оквиру прославе 
Светог Саве, почела је у алексиначкој цркви где је чинодејствовао епископ нишки г. др. Јован уз 
асистенцију овдашњег свештенства. Овој свечаности, поред много виђених грађана, 
присуствовао је и изасланик Њ. В. Краља пуковник г. Казимир Поје, командант 26. артиљеријског 
пука, и изасланик Банске управе Моравске бановине професор г. Нешић, начелник Просветног 
одељења. После службе божје у цркви епископ г. др. Јован са свештенством и грађанством дошао 
је у велику салу гимназијске зграде. Већ тада пространа дворана била је пуна. Многобројни гости, 
некадашњи ђаци ове гимназије дочекали су стојећи г. др. Јована. На улазу у салу епископа г. др. 
Јована поздравио је и пожелео му добродошлицу г. Емило Павелка, директор гимназије у 
Алексинцу. 

Пошто је чин освећења завршен, епископ г. др. Јован је одржао говор у коме је између 
осталога рекао: „Званично сам посетио Алексинац пре три године. Тада сам у том месту 
доживео изванредан утисак и зато сам желео да га опет посетим. Најзад ми се после пуне три 
године указала и та прилика. Дошао сам да извршим свечани чин освећења нове гимназијске 
зграде. Алексинац је пре рата добио нову зграду учитељске школе, у којој су васпитане 
многобројне генерације, које су отаџбини и друштву учиниле велике услуге. Тада је Алексинац 
имао једно овакво славље. На данашњи дан у свим школама у нашој отаџбини врше се исто таква 
славља Светог Саве, али се та славља разликују од нашег, јер ми прослављамо уједно и свечани 
чин освећења нове гимназијске зграде“.

Говор епископа г. др. Јована бурно је поздрављен. Затим је хор ученика гимназије отпевао 
државну химну и химну Светог Саве, а после тога је директор гимназије г. Павелка одржао говор у 
коме је између осталог рекао: „Ова гимназија чију нову зграду данас осветисмо и посветисмо 
светосавском духу и нашој омладини у служби отаџбине, има своју мало чудну историјску 
прошлост. Живот и рад алексиначке гимназије од њеног постанка 9. јуна 1865. године па до 
данашњег дана није ништа друго до историја културно-просветног развитка Алексинца од 
половине деветнаестог века до данас. Навешћемо имена чувених покојника, славних ученика ове 
школе, који су добили прво васпитање у овој гимназији. То су Коста Таушановић и Коста 
Стојановић бивши министри, Михаило Рашић и Драгутин Димитријевић бивши генерали, 
Љубомир Рајић, један од првих председника удружења „Побратимства“ и најзад недавно 
преминули држвник, један од стубова радикалне партије у почетку њеног стварања Раша 
Милошевић. Затим треба поменути и оне који су још у животу и који су наш понос, као уважени 
г. Стева Димитријевић, редован професор универзитета и почасни доктор, Миливоје Прендић, 
управник поште у пензији, а затим научници г. др. Милош Тривунац и г. др. Тихомир Ђорђевић, 
који је био један од дугогодишњих директора ове школе“.

Говор г. Павелке пропраћен је спонтаним аплаузом, а затим је свечаност настављена 
рецитацијама ученика.“

Припремио Зоран Стевановић, проф. историје

Политика“ у свом издању од среде 27. јануара 1937. године у тексту под насловом „НОВУ 



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, бриге за друге, 

осећаја солидарности, хуманости и способности за тимски 

рад.

Остварени успех на крају школске године, резултати 

на такмичењима које организује МПН, завршни испит, као и 

читав низ ваннаставних активности потврђују наведену 

констатацију.

Навешћу неке податке:

1. Од 995 ученика 555 је завршило са одличним, 204 са 

врлодобрим,  79 са добрим, 147 ученика првог разреда 

се описно оцењује.

2. На општинским такмичењима учествовало је 219 

ученика, а од тога освојено 31 прво место, 34 друга и 

34 трећа места.

3. На окружним такмичењима учествовало је 83 

ученика, а од тога  9 првих, 12 других, 13 трећих места 

и 1 похвала.

4. На републичким такмичењима учествовало је 15 

ученика, а од тога 2 друга, 1 треће и 1  похвала.

Велики број ученика који учествује на такмичењима и 

њихови изузетни успеси доприносе да је наша школа на првом 

месту у општини, у самом врху на нивоу основних школа у 

Нишавском округу, али и у Србији.

Стечена знања из српског и математике током 

осмогодишњег школовања, ученици осмог разреда су 

показали на завршном испиту. Иако су резултати завршног 

испита ове године поништени, анализа коју је урадио Завод за 

вредновање квалитета васпитања и образовања показала је да 

су ученици наше школе далеко изнад републичког просека из 

српског језика, а такође изнад републичког просека што се 

тиче резултата из математике. Свих 118 ученика уписало је 

жељену средњу школу.

Поред учења, ученици и наставници организују и 

учествују у читавом низу ваннаставних активности: приредбе, 

манифестације, турнири у разним спортовима, квизови, 

изложбе, конкурси (литерарни и ликовни) информатика и 

екологија, концерти хора и оркестра, позоришне и филмске 

представе и друго.

Посебан значај придаје се организовању екскурзија и 

рекреативне наставе у чијем планирању, поред представника 

школе, учествују и чланови Савета родитеља.

За најуспешније такмичаре на крају школске године 

школа организује наградну екскурзију, а за чланове хора, 

оркестра, драмске секције и читалачке значке, излет.

У протеклом периоду смо се трудили 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.године. 
2Укупна површина 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.

Изградњу објекта финасира МПН, а из средстава ЕИБ 

банке. Нажалост објекат у предвиђеном року није завршен, 

што свакако представља велики проблем имајући у виду 

простор и организацију,   мада морам истаћи да цео колектив 

показује велик труд и ангажовање како би ученици имали 

квалитетну наставу,  такође и ваннаставне активности. 

Искрено се надамо да ће објекат у овој школској години бити 

завршен и предат ученицима и запосленима  на коришћење.

Захваљујући средствима локалне самоуправе, током 

летњег распуста, реализована је једна велика инвестиција, а то 

је санација санитарног чвора у приземљу матичне школе. У 

плану за наредну шлколску годину јесте и санација санитарног 

чвора у сутерену школе, а такође и изградња санитарног чвора 

у издвојеном одељењу у Вакупу, као и реконструкција 

електричне инсталације у Краљеву.

У циљу што квалитетније наставе, купили смо и 

велики број наставних средстава за све предмете, и то 

захваљујући подршци локалне самоуправе, али и донацијама. 

Осавремењавање и унапређење наставе  биће и даље 

приоритет у нашем раду.

Лела Стевановић, директор школе

Храм културе и писмености

Матична школа
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Издвојено одељење у ВакупуИздвојено одељење у Краљеву



Завршни испит који се полаже на крају осмог 
разреда, предвиђен Законом о основама система 
образовања и васпитања, први је завршни испит са 
којим се ученик сусреће током школовања, а има 
функцију сведочанства о усвајању темељних знања, 
умења и компетенција током основног образовања.

На основу резултата завршног испита 
добијених од Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, завршни испит у ОШ 
„Љупче Николић“ из српског језика и математике 
полагало је 118 ученика. 

Испит из српског језика положило је свих 
118 ученика. Просечни број поена износи 549, што 
је изнад републичког просека, али и изнад 
просечног броја поена у општини Алексинац, 
округу и школској управи. 

Када се погледају резултати девојчица и 
дечака на испиту из српског језика, можемо 
закључити да су девојчице боље урадиле тест 
(просечан број поена девојчице 571, дечаци 528).

Упоређујући резултате завршног испита из 
српског језика у односу на оцену у VII и VIII разреду 
можемо закључити да су и по овом критеријуму 
наши ученици изнад републичког просека, што 
говори о нивоу знања који су ученици стекли током 
школовања. Ови подаци се могу видети у следећој 
табели:

Завршни испит из математике положило је 
свих 118 ученика и сви ученици су положили у 
првом испитном кругу. Просечан број поена који су 
наши ученици освојили је 518, што је такође изнад 
републичког просека, просека у општини 
Алексинац и школској управи. Просечан број поена 
у ОШ „Љупче Николић“ исти је са просечним 
бројем поена у округу.

Када се погледају резултати девојчица и 
дечака на испиту из математике, можемо закључити 
да су девојчице и овај тест боље урадиле него 
дечаци (просечан број поена девојчице 525, дечаци 
511).

Упоређујући резултате завршног испита из 
математике у односу на оцену у VII и VIII разреду 
можемо закључити да су и по овом критеријуму 
наши ученици око републичког просека. Али 
приликом анализе ових резултата треба узети у 
обзир околности које су претходиле полагању 
завршног испита из математике. Ови подаци се могу 
видети у следећој табели:

Анализа резултата завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања у школској 2012/2013. години
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На крају можемо бити у потпуности 
задовољни оствареним резултатом наших ученика, 
имајући у виду атмосферу која је пратила ово 
полагање завршног испита. Ови резултати нам могу 
послужити као доказ о остваривању Развојног плана 
школе, посебно у делу који се односи на подизање 
квалитета наставе.

Александар Јањић, школски психолог

ОШ „Љупче Николић“ Општина Округ Школска управа

Табела 1. Поређење оцена у VII и VIII са ПБП 
      на завршном испиту из српског језика

Табела 2. Поређење оцена у VII и VIII са ПБП
         на завршном испиту из математике

              График 1. Остварен ПБП ученика 
ОШ „Љупче Николић“ у односу на општину, округ,
школску управу и републички просек из српског језика



1. Шта је посао психолога?
-Тежиште рада школског психолога је  пре 

свега рад са ученицима. Рад са ученицима се одвија 
на више начина. Школски психолог  тестира будуће 
ђаке да провери спремност за полазак у први разред, 
затим прати напредак ученика,  помаже 
ученицима који имају потешкоће у учењу, решава 
проблеме ученика, помаже ученицима да превазиђу 
међусобне сукобе и пред завршетак осмог разреда 
помаже ученицима приликом избора жељене 
средње школе. Психолог, осим са ученицима , ради и 
са учитељима, наставницима и родитељима , али је 
функција тог рада њихово оспособљавање за боље 
разумевање потреба и понашања ученика.
 
2. Шта Вас је привукло да завршите психологију?

-Са предметом психологија сам се први пут 
сусрео у средњој школи. Веома ми се допало шта 
изучава психологија, па сам решио да то и  
студирам. Такође, могућност да помажем људима 
је био још један разлог зашто сам се определио за 
психологију. Невероватан је осећај када схватите 
да сте успели неком да помогнете.

3. Да ли мислите да је у свакој школи потребан 
психолог?

-Да, сматрам да би свака школа морала да 
има школског психолога јер у свим школама, а 
нарочито великим као што је наша,  увек има 
ученика којима је потребна помоћ психолога.

4. Да ли сте приметили неке позитивне промене 
од Вашег доласка у нашу школу?

-Још је рано да причам о томе, али мислим да 
сам разбио илузију да се код психолога иде само када 
се уради нешто лоше, односно по казни.

5. Да ли Вам прија рад са децом?

-Наравно, деца су веома креативна. Много 
паметних и лепих ствари сам чуо од деце за ово 
кратко време  које  радим у овој школи.

6. Који су најчешћи проблеми код деце?

 -То су углавном проблеми везани за оцене, 
проблеми са вршњацима  и проблеми везани за лоше 
односе са родитељима.

7. Мислите ли да је потребно да наставници  
шаљу ученике  код Вас за сваки проблем ?

-На наставницима је да процене да ли тај 
проблем могу сами да реше, или сам потребан ја као 
психолог.

8. Да ли Вас понекад оптерећују проблеми деце?
-Тешко је када вам неко дете исприча своју 

животну причу која је веома потресна и тешка, и 
када видите како се неко са релативно мало година 
носи са проблемима који су тешко решиви  и за неког 
ко има много више година. Оптерећујем се у смислу 
да покушавам да нађем начин да помогнем детету.

9. Да ли те проблеме остављате у школи или их 
понесете са собом?

-Трудим се да проблеме не преносим на 
породицу, али врло често размишљам о њима код 
куће. 

10. Ваш савет или порука ученицима?
-Трудите се да будете добри људи јер ни 

врхунско образовање вам у животу неће много 
значити, уколико то нисте. Будите праведни, увек 
када имате неки сукоб пођите од себе, 
преиспитајте да ли и ви нисте негде погрешили. 

Интервју са психологом школе

Школски психолог                                                                                                                                                 Основац број 41, 2014.

5

Интервју водиле Анђела Смиљковић, VII-5 и                        

                            Јелена Милошевић, VII-5

Александар Јањић, школски психолог 
на предавању о болестима зависности



Вишедеценијски упоран рад ученика и 
наставника ОШ ,,Љупче Николић“ добио је коначно 
верификацију кроз вредновање квалитета 
образовања и васпитања.

Министарство просвете  у сарадњи са 
Заводом за вредновање квалитета обарзовања и 
васпитања издвојило је и званично објавило списак 
педесет најбољих школа у Србији међу којима се 
високо котира наша школа. Главни критеријум за 
овакву оцену био је допринос школе успеху 
ученика.

Оваква оцена нас није изненадила јер је 
чињеница да наши ученици већ годинама постижу 
врло запажен успех на такмичењима у организацији 
Министарства просвете почев од општинског до 
републичког нивоа. Само прошле школске године 
наши ученици су на такмичењима постигли 
изванредне резултате.

Стално трагање за новим савременим 
методама рада,  увођењем савремене образовне 
технологије, стално стручно усавршавање 
наставника, добра сарадња са родитељима и 
локалном заједницом допринели су  да школа 
,,Љупче Николић“ из године у годину бележи 

повећање  броја ученика тако да смо ову школску 
годину започели са 1007 ученика по чему 
припадамо групи највећих школа у Нишавском 
округу.

Још једна потврда да смо на добром путу 
стигла је  крајем прошле школске године од Тима за 
спољње вредновање формираног од стране 
Министарства просвете, са задатком да врши 
спољње вредновање квалитета рада основних и 
средњих школа.

Наиме у Извештају  о спољњем вредновању 
ОШ ,,Љупче Николић“ које је обављено 15. 16. и    
17.маја 2013. године о укупном квалитету рада 
школе наводи се следеће: ОШ ,,Љупче Николић“ у 
Алексинцу процењена је као веома успешна (оцена 
4) јер је остварила 96,66% свих стандарда од  укупно 
30 који су вредновани и 100% стандарда који су 
кључни за вредновање.

Највиша оцена добијена на спољашњем 
вредновању обавезује све актере у васпитно-              
-образовном процесу, а посебно наставнике и 
ученике, да упорним радом непрестано потврђују 
остварене резултате и постижу још боље.

            Драган Стевановић, школски педагог

Моја школа

Моја је школа кухиња људи

не треба ништа да вас то чуди.

Наставу даје свакога дана,

у њој се спрема за мозак храна.

Моја је школа лепа ко ружа

поуку она и знање пружа.

Води нас она путем што треба

да бисмо сутра имали хлеба.

Моја је школа ко башта већа

јер у њој има разнога цвећа.

Има јасмина, ружа и рада,

она је понос нашег града.

Моја је школа за сваког књига,

несташно дете, дете без брига,

сунце што греје, шарена дуга,

моја је школа кућа ко свака друга.

Анђела Вељковић, IV-2

       Наша школа у друштву најбољих
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Општинско такмичење:

I место - 31 ученик

II место - 34 ученика

III место - 34 ученика

Окружно такмичење:

I место - 9 ученика

II место - 13 ученика

III место - 13 ученика

Републичко такмичење 

II место - 2 ученика

III место - 2 ученика



Савремени начин живота родитељима 
намеће потребу збрињавања детета млађег 
школског узраста. Велики број деце пре или након 
наставе остаје у кући без надзора родитеља, а 
самосталан боравак деце у кући, често излаже дете 
многим опасностима. Продужени боравак је један 
од начина решавања наведеног проблема и то на 
квалитетан и структуралан начин. Циљ продуженог 
боравка, поред наведеног збрињавања деце, је и 
правилан раст и развој деце у целовиту личност. 

Учитељи продуженог боравка свакодневно 
усклађују своје активности са учитељем у редовној 
настави. Програм рада продуженог боравка прати 
програм рада  редовне наставе. Након доласка, 
ученици најпре раде домаће задатке. Самосталним 
радом ученици у продуженом боравку организовано 
и плански, уз стручно – педагошку помоћ и сарадњу 
са учитељем, утврђују, продубљују, примењују и 
усвајају нова знања, вештине и навике. Задаци 
урађени на часовима самосталног рада се 
анализирају, исправљају и вреднују, али се не 
оцењују. Након часова учења и вежбања, следи 
слободно време, а потом и слободне активности. 

Продужени боравак ОШ „Љупче Николић“ 
је почео са радом 2006. године. Из године у годину 
број ученика се повећава. Ове године имамо 
изузетно добар број, уписано је око 40 ученика. 
Радно време продуженог боравка је од 6:30 до 17:00.

Активности у слободном времену имају пре 
свега рекреативно – забавни и стваралачки карактер, 
а организују се разне игре, такмичења, квизови, 
спортске и музичке активности, ликовне и 
креативне радионице и едукативне радионице као 
што су: ненасилна комуникација, решавање сукоба и 
конфликата, понашање у школи, на улици, у 
саобраћају. Слободно време ученици проводе и уз 
ТВ емисије и цртане филмове, као и уз рад и игрице 
на рачунару. Слободне активности се организују на 
принципу слободе избора и добровољности, како би 
омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, 
представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају 
речима, звуцима, покретима и другим облицима и 
средствима. У њима ученици учествују у зависности 
од интересовања за садржаје који се организовано и 
плански нуде.

П р од у ж е н и  б о р а в а к  с е  н а л а з и  у  
просторијама које су посебно опремљене за ту 
сврху. Поред просторије за рад и учење, имамо  
кутак за одмор, трпезарију, кухињу и санитарни 
чвор. Амбијент је изузетно пријатан за боравак 
деце, а просторије красе многобројни креативни 
радови ученика. У циљу решавања педагошких 
ситуација, учитељи у продуженом боравку су у 
сталној сарадњи са педагогом, психологом и 
директором школе. Свакодневно сарађују са 
родитељима, а по потреби организују родитељске 
састанке и индивидуалне разговоре с родитељима.

  Наташа Миленковић, 
     професор разредне наставе

Продужени боравак
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Како бих провела један дан у школи

        Свако дете воли да лепо проведе дан у школи. Ја 
бих га провела овако.
        Окитила бих учионицу лепим шареним 
балонима, свако би донео један диск, а ми бисмо 
играли и певали. Клупе бисмо померили, на табли 
написали неку лепу песмицу која би била написана 
лепим и шареним кредама. Свака девојчица би 
нешто одиграла и отпевала, а дечаци оцењивали. 
Играли бисмо са учитељицом ,,музичке столице“. Ја 
бих обукла једну лепу белу хаљиницу. Учитељица 
би нам показала како да плешемо, а за време малог 
одмора сви бисмо купили по један сладолед и 
вратили се у учионицу.
        Овако бих ја провела један дан у школи.

                                                                                                                              
Софија Недељковић, III-4

Радови ученика у продуженом боравку

Ученици продуженог боравка са својим учитељицама
        Наташом Миленковић и Томиславом Лазић



„Данас се брзо живи“ - реченица коју врло често чујемо, а и 

изговарамо. Развој технологија и мобилних уређаја мења свет 

вртоглавом брзином. Пошто је данас интернет нешто што се 

подразумева, сматрам да је неопходно научити како се он правилно 

користи. Наиме, свака предност интернета може се истовремено 

посматрати и као његова велика мана, уколико се погрешно употреби. 

Ево кратког осврта на те особине:

- Брза комуникација. Сви смо свесни предности електронске 

поште, чета, разговора уз присуство веб камере која 

омогућава да се чујемо и видимо са неким у реалном 

времену, нарочито ако је потребно нешто хитно завршити 

или сазнати. Али, ако се са тим претера, предности губе 

смисао и постају мане. Глупо је и нездраво користити чет за 

разговор са неким ко је у суседној кући.

- Добра страна интернета је могућност брзог проналажења 

информација као што су бројеви телефона неких 

институција или фирми, затим учење на даљину, што 

смањује трошкове путовања и штампања, информисање о 

квалитетима или манама неког производа који желимо да 

купимо. Лоше је то што увек податке добијене са интернета 

морамо примити са одређеном резервом, никако као 

потпуно тачне, јер данас свако може да напише на својој 

страници шта жели. 

- Предности су постојање електронске библиотеке зато што 

се штеди папир и не постоји ограничење у броју примерака. 

Један примерак доступан је свим члановима у истом 

тренутку. Недостатак оваквог облика читања је што не 

можете да пишете по маргинама и што кварите очи.

- Путем интернета могуће је упознати природне лепоте целог 

света из своје куће. Тачно је да то није најбољи начин, али 

због финансијске ситуације све чешће је једини. Ово може 

да буде корисно и при избору дестинације за летовање, 

камповање или можда неку екскурзију. Није добро то што 

крстарење може да занесе, па да заборавимо да смо са 

претрагама почели пре можда неколико сати. 

- Наравно у тренуцима када смо слободни и желимо да 

погледамо неки филм или да послушамо музику, а на 

телевизији по правилу нема одговарајућих садржаја, путем 

интернета нам је на располагању сва музика овог света, баш 

тада када смо за то расположени, а може да се погледа и по 

који филм. Није добро то што су филмови и музика разних 

жанрова доступни и деци за које та садржина није 

примерена, што лоше утиче на психологију, понашање и 

развој тог детета. 

- Једна од великих предности јесте могућност налажења 

посла путем интернета, али и ту треба бити опрезан. Који 

оглас је прави а који не?

Уколико правилно користимо итнернет, вишеструко нам се 

може исплатити и живот може бити лепши и испуњен. Са друге 

стране, само једним погрешним кликом можемо себи створити 

велике проблеме (здравствене, приватне, хардверске, софтверске, 

финансијске). За проблеме настале услед неправилног коришћења 

интернета увек је крив сам корисник.

Јелена Добросављевић, проф. математике и информатике

Питам библиотекара,
добро да се сетих,
да ми он препоручи
неки добрар стих.

У томе је цака
била све то време
сад знам да није баш
свака књига за мене.

Ма, кад вам ја кажем
читање је красно,
али кад нешто читаш
ти то ради страсно.

Предности и мане интернета

„Писац треба да буде ћутљив, као што је ћутљива његова књига на полици“
Иво Андрић
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Најчитаније књиге школске библиотеке од I до IV разреда
1. Корак по корак- едиција Мала Лагуна
2. Митови античке Грчке- едиција
3. Испеци па реци- избор народних умотворина

Најчитаније књиге школске библиотеке од V до VIII разреда
1. Мој дека је био трешња- Анђела Нанети
2. Кроз пустињу и прашуму- Хенрих Сјенкјевич
3. Глас дивљине- Џек Лондон

Највреднији читачи школске библиотеке од I до IV разреда                                                             
1. Андријана Павловић, IV-3
2. Емилија Јовановић, IV-4
3. Милица Алексић,   III-3
 
Највреднији читачи школске библиотеке од V до VIII разреда
1. Анастасија Савић, V-5
2. Јована Милојковић, VII-5
3. Анђела Спасић, V-2

 

Нађи књигу коју волиш
која те занима
па да видиш како ћеш читањем
досадити свима.

Веруј кад ти кажем
прочитаћеш свашта,
а видећеш после
како ради машта.

 Мина Пешић V-4     I

 Књига

Мали Лука каже

да читање смара.

Шта да ради кад мора,

тера га баба Дара!

Каже баба Дара

читати се мора

тако, децо, ваша машта

расте до крова.

  

Боле ме очи

колико се напрежем,

та тек руке не питајте

колико књигу стежем.

Мали Лука



Поред знања, верног рада и труда наших ученика 
и наставника, за високу позицију наше школе на листи 
најбољих школа Србије заслужни су и помоћни радници. 
Они су веома битан део наше школске породице која се са 
сваким новим ђаком све више развија. Они нам 
омогућавају да радимо и учимо у здравом, сигурном и 
безбедном окружењу. Они су војници и чувари здравља 
наше школе.

Наше чистачице марљиво раде и труде се да све 
буде чисто и уредно. Сваки папирић, свака кесица на 
поду после њихове интервенције нестане. Сваког 
ученика при доласку у школу чека чист и здрав радни 
простор како би учење било лепше и лакше. У сваком 
тренутку бар две чистачице су на услузи, спремне да 
почисте и санитаризују било коју учионицу. Зборница, 
сале за физичко образовање, секретаријат и остале 
просторије предвиђене за наставнике, педагога, 
психолога и директоку, као и за остале људе који помажу 
да ова школа одлично функционише, увек ће бити чисте 
и спремне за рад. Осим тога, увек ће једна чистачица 
бити у холу школе, спремна да са великим осмехом на 
лицу дочека и помогне сваком добродошлом госту, као и 
да сваког ученика упути на право место код правог 
наставника. 

Ниједна квака, ниједан орман није поломљен 
дуже од 5 минута. Свако поломљено стакло буде 
поправљено у рекордном времену. Због тога одајемо 
признање нашим мајсторима. Као и чистачице, и они се 
труде да и ми, као и наставници, будемо безбедни. Често 
помажу и у припреми разних представа и прослава, када 
су они, заједно са наставницима ликовног, задужени за 
предмете и објекте на сцени. Увек се труде да поломљене 
и покварене ствари поправе најбрже и најбоље што могу. 
Зато они у овој школи заузимају посебно место.

Помоћни радници су потребни овој школи да би 
она наставила да помаже деци да постану велики људи. 
Они се труде да све буде чисто, безбедно и на свом месту. 
И запамтите, кад год одлучите да посетите нашу школу, 
они ће вам увек пожелети добродошлицу и помоћи у 
свакој ситуацији.

                  Александра Стојковић, VII-2

Помоћни радници - важан део срца наше школе
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Моја школа

Волела бих да напишем песму о својој школи, али то је 
веома тешко. То се пише нотама. Кад се гледа споља, чини се да 
моја школа има хиљаду спратова. Кад уђем, школа се полако 
смањује, а ја растем. Идем у први разред. Моја учионица се 
налази на другом спрату. Док стигнем до учионице, у ходницима 
видим пуно лепих слика, децу која иду уз степенице и 
учитељице које нас опомињу кад смо немирни. Кад сам пошла у 
први разред, скоро никога нисам познавала. После неколико 
недеља упознала сам много добрих другарица. Са њима играм 
,,леденог чичу“ и друге занимљиве игре. Ја много волим своје 
другарице. Ја сам мала и не могу много да пишем. А кад 
порастем и научим ноте, написаћу песму о својој школи.

 Катарина Барјактаровић, I-3                                                                                                                       

                                                                                                                       
Школа

Школа није зграда нека
где те доведу мама, тата, сека.

То је кућа знања за човека,
што ту научиш знаћеш довека.
Нове другаре и знање свако,

у својој школи стећи ћеш лако.
                                                                                                                                        

Марија Алексић, I-3

Помоћни радници - чувари здравља наше школе



Основна школа ,,Љупче Николић” имала је у 
школској 2012/2013. предстванике на Републичком 
такмичењу из физике.

Ученици Павле Радивојевић, VII-2, Миљан 
Петковић, VII-1, Андрија Стојановић, VII-1 и Милан 
Милошевић, VII-2, пласирали су се на Републичко 
такмичење заузевши следећа места у Нишавском округу:
Павле Радивојевић, VII-2, 1.место са максималних 
100 поена

Миљан Петковић, VI-1, 1.место са максималних 100 

поена

Милан Милошевић, VI-2, 1. место са максималних 

100 поена

Андрија Стојановић, VI-1, 1. место са 90 поена

Републичка такмичења
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За њих је историја учитељица живота

   У мају 2013. одржано је Републичко такмичење из 
историје у Нишу, на које су се пласирали и учествовали  
ученици наше школе.Наши ученици пласирали су се 
следећим успехом у Нишавском округу:
Миодраг Брзаковић, VIII-5, 2. место
Петар Спасић, VIII-4, 3. место
Никола Марковић, VIII-5, 3.место
Далибор Трајковић, VIII-4, 3. Место 

Такмичење се одржало у Зрењанину 27. 28. и 29. 
марта 2013. године.

 Био је то леп доживљај за ученике и наставницу 
Александру Вуковић која их је водила. Осим такмичења 
организатор је приредио и излет у Идвор, родно место 
Михајла Пупина, фин културно-уметнички програм, 
добродошлицу, свечану вечеру за професоре, као и 
доделу диплома најуспешнијим такмичарима. Наши 
ученици постигли су следеће резултате:

Павле Радивојевић, VII-2, 3. место са 76 поена

Миљан Петковић, VI-1, 2. место са 98 поена

Андрија Стојановић, VI-1, 4. место и похвалу са 81 

поен

Милан Милошевић, VI-2, учешће на Републичком 

такмичењу са 65 поена

Наши ђаци настављају да нижу бројне успехе, у 

области физике заједно са наставницом Александром, 

надамо се и овогодишњим победама.

И ове године млади физичари у самом врху

Такмичење из биологије

Деветнестога маја 2013. године одржано је 

Републичко такмичење из биологије у Београду, на које 

су се пласирали и учествовали ученици наше школе. 

Наши ученици пласирали су се следећим успехом у 

Нишавском округу:

Урош Стефановић, VII-1, 1. место

Милица Миленковић, VII-2, 1. место  

Друштво за српски 
језик је и ове године нашем 
школском часопису доделило 
високо треће место. На овај 
начин презентује се живот и рад 
школе, ученика и наставника. 
Најодговорнији за успех 
часописа су Милица Вилчек, 
главна уредница, Слободан 
Дамјановић, технички уредник 
и редакција часописа. Да 
подсетимо, часопис је прошле 
године освојио друго место у 
Србији што нас обавезује да 
буд е м о  и  д а љ е  в р ед н и ,  
креативни и увек нови. 

                Такмичари из историје 
са својим наставником Зораном Стевановићем

 Основац   трећи у Србији„ “

                   Такмичари из физике
са својом наставницом Александром Вуковић

     Насловна страна
 јубиларног Основца,, ”

Припремиле Миа Вуковић, 
и Бојана Благојевић, VII-4  

VII-4                                                                         



Петица

Кад у школу пођем

није ме страх,

јер петица ме чека

и никад не доживим крах.

Ја трему немам

као друга деца,

знам да никад нећу 

да добијем кеца.

Из часа у час

само петице нижем,

целом одељењу 

ја просек подижем.

Задатке из математике 

решавам к'о из шале,

то права је цака

за основце мале.

Друга сам у републици 

на такмичењу ,,Мислиша”,

ко ми не верује

слободно нек ме преслиша.

Ја верујем у себе

и саветујем свима:

,,Учите, децо,

и за вас неће бити зима!”

Катарина Стојадиновић, III-1                     

Висок пласман наших ученика на 
такмичењу „Мислиша“ 

Интервју са учитељицом Слађаном Петровић

Колико је укупно ученика из Вашег одељења учествовало на ,,Мислиши“?

Учествовало је цело наше одељење тадашње II-2, 29 ученика. 

Какве сте резултате постигли?

Било је 9 похвала, 3 треће и 2 прве награде са максималним бројем поена на такмичењу које се 

одржало 14.03.2013. Прву награду са максималним бројем поена постигли су Катарина 

Стојадиновић и Огњен Стоичков и самим тим су се пласирали на Републичко такмичење младих 

математичара у Београду које је одржано 21.04.2013. Тамо за Огњена нисмо добили никакве 

резултате, док је Катарина постигла друго место, а прва награда јој је измакла за пола поена.

Каква су била ваша очекивања и да ли сте се надали добрим резултатима?

Искрено, нисам баш могла да очекујем добре резултате с обзиром да је њима ово било прво 

такмичење, али, ипак, труд се  исплатио.

Колики је био труд и колико често сте се спремали и имали додатне часове?

Вежбали смо за време редовне наставе, али смо чешће остајали и после часова. Чак смо 

вежбали и за време зимског распуста електронским путем. Мејлом сам им слала задатке и 

тестове, а они су мени слали одговоре. Путем интернета смо одрадили око 15 тестова. 

Наравно, ми смо и касније, када се завршио зимски распуст, вежбали и радили тестове све до 

самог такмичења.

Да ли сте били задовољни организацијом Републичког такмичења у Београду?

Заиста, била сам задивљена организацијом. Они само ухвате ученика за руку и одведу га до 

учионице.  Ми уопште не прилазимо, а по завршетку такмичења врате учесника.

Да ли су задаци били тешки?

Да, заиста, задаци су били изузетно тешки. Не знам како би се и ми учитељи снашли. Речено ми 

је само да је ово такмичење исто као и претходно, и да је ово само поновна провера, али та 

провера је била стварно претешка.

Пошто сте се и претходних година такмичили да ли ћете наставити са традицијом да 

се и даље такмичитите и освајате награде на ,,Мислиши“ и другим такмичењима и 

конкурсима?

Наравно, и ове године ћемо се пријавити. Очекује нас не само ,,Мислиша“, већ и оно редовно 

такмичење за које се већ увелико припремамо.

Интервју са Катарином Стојадиновић и Огњеном Стоичковим

Колико често сте се припремали и вежбали за ,,Мислишу“? Да ли вам је било напорно?
Огњен: Било је напорно. Често смо се припремали, скоро сваког дана смо после часова остајали 
да вежбамо. Стално сам и кући вежбао
Катарина: Није било много напорно, те типове задатака сам већ знала. Вежбали смо на 
часовима редовне наставе, али остајали смо и после часова.
Каква су била ваша очекивања и да ли сте се надали постигнутим резултатима?
Огњен: Па нисам се надао првој награди. Ипак, очекивао сам неку похвалу или треће место.
Катарина: Нисам ни знала да ћу добити прву награду, нисам се баш ни надала. А на Републичком 
такмичењу није ми било ни на памети да ћу освојити друго место. Мислила сам да ћу добити 
неку похвалу, али, ето, труд се исплатио.
Да ли сте на такмичењу имали трему и да ли су вам били тешки задаци?
Огњен: Код нас задаци нису били много тешки, јер је то ипак лакши ниво. Али у Београду је било 
заиста тешко.
Катарина: Овде код нас нисам имала трему, били су лаки задаци. Бунила сам се само око једног 
задатка али испоставило се да ми је тачан. У Београду сам већ имала трему јер је било чак око 
260 учесника и била је јака конкуренција. Такође, били су знатно тежи задаци. Нисам знала само 
један који ме је коштао прве награде.
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Интервјуе водио Миљан Стевић, ученик VII разреда,
бивши ученик учитељице Слађане

Катарина Стојадиновић,  
    и Огњен Стоичков, III-1 

III-1



Еко-тим Young Greens on the 

Move“ организовао је округли сто 

на тему „Заштита животне средине- 

-значај рециклирања”. Овај скуп 

одржан је у четвртак 14. марта у 13 

часова у просторијама ОШ „Љупче 

Николић“ .

„

                                                                     
Каритас Словеније и Београдске надбискупије, 

уз подршку Развојне агенције министарства спољних 
послова Словеније, имплементирају пројекат Одрживи 
развој културе суживота и заштите животне средине на 
подручју Ниша, Алексинца и Лесковца. Пројекат се 
састоји од два дела: еколошког ( Озелени се! ) и 
културног („Оплемени се!“). Први део пројекта 
реализован је у току школске 2011/12. године, а 
реализација другог дела је планирана за текућу школску 
годину. Ученици наше школе су имали прилике да 
учествују у наградном ликовном конкурсу Озелени 
се!”. Том приликом се рад и ангажовање исплатило у 
виду две значајне прве награде од укупно три конкурса. 
Ове године, такође, ученици се ангажују око конкурса 
под слоганом „Оплемени се!”. Овим лепим поводом, 
школу су, у среду, 03.04.2013. године, посетили 
представници Каритаса Словеније и Каритаса 
Београдске надбискупије. Школа је представила бројне 
активности и радионице везане за наведени пројекат, као 
и бројне активности школског еколошког тима „Young 
Greens on the Move” у којима учествујемо и које 
организујемо у циљу подизања еколошке свести. 

Остаје нам само да се радујемо будућој сарадњи 

на обострано задовољство

„ “

„

Еко - тим Young Greens on the Move„ ”

Eдукативни  пројекат  „Европске школе за 

живот планете“ 2012/2013. у организацији Светског 

фонда за очување природе (WWF) и ERSTE фондацијe у 

коме је учествовала наша школа,   званично је завршен у 

јуну. Прва фаза пројекта била је седмодневни семинар у 

Илмицу, у Аустрији  у току које су представници наше 

школе оснажени  за реализацију еко-пројекта.  

                                                                                                                    Основац број 41, 2014.Такмичења, награде, манифестације

12

Ово је још једна у низу пројектних активности у 
оквиру међународног пројекта Европске школе за живот 
планете који се имплементира  од 1. децембра 2012. 
године. Учесници округлог стола били су председници 
Ученичких парламената основних и средњих школа са 
територије општине Алексинац, професори биологије, 
представници локалних власти и надлежних служби, 
локалних предузетника и медија. Сви учесници су најпре 
упознати са пројектом и активностима, а затим се водио 
разговор о стању у нашим школама и у општини. Циљ 
округлог стола био је да се преко председника 
Парламента који ће пренети информације својим 
вршњацима, подигне ниво свести младих људи о значају 
рециклаже. Највећи успех је планирање заједничке 
акције „Зелена шетња” на Дан планете 21.04.2013. 
године. 

Друга фаза трајала је пет месеци  и састојала се 
из великог броја пажљиво одабраних активности у 
оквиру „Recycle and Upcycle“ пројекта:  еко-радионица, 
представа, посета компанијама за рециклажу, спортских 
догађаја и штампања постера, флајера и двојезичне еко-  
-бојанке која је подељена у току Зелене шетње. Трећа 
фаза је била церемонија представљања пројеката из 
девет европских земаља  и трајала је од 5. до 8. јуна. 
Тимови девет европских земаља окупили су се у  Moieciu 
de Sus у Румунији – у срцу Карпата, у близини 
националног парка Буцеги и Дракулиног замка у Брану. 
Наш школски тим под именом „Млади зелени на потезу“ 
представљале су ученица Александра Стојковић и 
Слободанка Китановска, наставник енглеског језика.

Сада  слободно можемо рећи  да су искуствено 
учење, узајамно поштовање, комуникативност и подела 
улога произвели успешан тим чији  непосредни циљ није 
био само  освајање награде, већ проживљавање 
задовољства из онога што смо научили и што је још 
важније, примењивали. Ентузијазам ученика и њихова 
жеља створили су пријатну  атмосферу у школи и снажан 
еко–тим  спреман за нове подвиге.

Слободанка Китановска, проф. енглеског језика 

Округли сто Еко - тима
Посета чланова Каритаса из         

Словеније и Београдске надбискупије

„Нема ствари која би била тако вредна проучавања као природа“

Александра Стојковић, ученица наше школе 
Слободанка Китановска, проф. енглеског језика
са представницима  

и 

ERSTE фондацијe



Да ли сте скоро размишљали о томе још колико 
дуго ова наша мала, пренасељена, стара планета може да 
поднесе нашу непажњу, нашу неекономичност, нашу 
немарност и нашу незаинтересованост за горку истину 
да смо њене благодети скоро потрошили? Ми, ученици  
ОШ „Љупче Николић”,  чинимо то веома често. 
Засађивали смо дрвеће, чистили парк, спроводили акцијe 
којe промовишy рециклажу. Спроводили анкете о 
информисаности грађана о рециклажи као и о њеној 
примени, водили отворене дискусије, снимали рекламни 
спот, убацивали  мотив рециклаже чак и у позоришне 
представе. 

У суботу, 14.09.2013. године, нашу општину је 

посетио амбасадор Републике Словеније у Београду, 

Франц Бут. Повод за ову посету био је свечана додела 

награда након завршетка другог дела пројекта 

„

животне средине на подручју Ниша, Алексинца и 

Лесковца” под називом Оплемени се. Имплементација 

овог пројекта на територијама поменутих општина 

трајала је у периоду од септембра 2011. до септембра 

2013. године.

Одрживи развој културе суживота и заштите 
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Дана 22.априла, Еко-тим, ученици трећег и 
четвртог разреда су заједно са децом из вртића „Лане”
ишли у „Зелену шетњу”. Током шетње, која се одвијала у 
центру града, подељене су еко бојанке. Сва деца носила 
су костиме у складу са природом, носила транспаренте и 
узвикивала: „Живела планета!” Ово је последња 
активност у оквиру међународног пројекта Европске 
школе за живот планете. Понављам, то је све због наше 
мале планете, тако ситне у Сунчевом систему и још 
ситније у бескрајном космосу,  са нама,  још ситнијим  у 
односу на законе природе.

 

„Зелена шетња”
Свечана додела награда 

у оквиру пројекта „Оплемени се”

Ученици наше школе, Миљан Стевић и Маја 
Ђурић су освојили друго, односно треће место на 
ликовним конкурсима „Љубав покажи, различитост 
уважи” (у категорији од V до VIII разреда) и „Једнаки 
иако различити” (у категорији од I до IV разреда). 
Награда за освојено друго место је таблет рачунар, а за 
освојено треће место је фото-апарат.

Да подсетимо, први део овог пројекта, под 
називом Озелени се, донео је нашој школи два прва 
места и две вредне награде. Дарјан Лукић, тада ученик 
VII-3, добио је нетбук рачунар за освојено прво место на 
ликовном конкурсу „Отпад сакупи, па нешто купи”, а 
лаптоп рачунар је додељен школи за освојено прво 
месту на конкурсу за најуспешнију фотографију дивље 
депоније.

Свечана додела награда

 Зелена шетња

       Амбасадор Републике Словеније Франц Бут 
са представницима школе и награђеним ученицима

 Зелена шетња

Припремио Миљан Стевић, VII-5



Као и претходних година, наша школа је и ове учествовала на манифестацији Пекарски дани”, у организацији 
Пољопрвиредне школе „Шуматовац” у Алексинцу. Манифестација је републичког карактера па су успеси наших ђака још 
значајнији. Ове године награде су нам донели следећи ученици: 

· Клара Митић, IV разред (друго место за литерарни и прво место за ликовни рад)

· Нађа Ђорђевић, VI разред (друго место за литерарни рад) 

· Наталија Недељковић, VIII разред (прво место за ликовни рад) 

· Ива Милошевић, II разред (друго место за ликовни рад).

„

Уметност природе на житном пољу

Нађа Ђорђевић, VI-5

(друго местo на литерарном конкурсу манифестације „Пекарски дани“)

Када прођеш и угледаш лепе пределе, сигурно замислиш како је човек уложио много труда у њихову лепоту, или како су ти предели 

сами настали. Али не. Ту грешиш. Све то је нацртала и уредила госпођа Природа. Тако је и са житним пољем.

На почетку је потребна идеја, кичица, боје и све то зачињено са мало уметности и љубави. Златну боју употребила јe за класје које се 

пробија кроз плав нежан ваздух. Клас по клас је цртала да би све изгледало сјајно и бајно, као у некој невероватној бајци. А да би класје израсло, 

мора бити земље, браонкастог тепиха, који се једва види од шљаштећег жита. На неком делу мало меке зелене траве која је почела да придобија 

жуту боју. Да би све то изгледало живо, госпођа Природа је додала неке ситнице. Разне гмизавце, инсекте и по неку кртицу да би дочарала 

животињско царство. Око свега тога, као чувари, нераспоређено стоји дрвеће коме већ почиње да опада одело од лишћа. Тако полуголо гледа у 

златне долине и као да их чува од непријатеља. Али госпођа Природа је морала да одреди главног надзорника који надгледа све. Ко би то могао 

бити? Па наравно, небо. Плаво пространство са по неколико белих облачака. Тако безбрижно, нестварно. А да би све било сјајно и блиставо ту је 

сунце које дочарава призор. Оно се са неба смешка класју и шири топлину и светлост. Госпођа Природа је мислила на све, и све је учинила како 

би њена уметност била приказана на најлепши, најбољи и најблиставији начин.

На природу, брда, планине, реке, не треба да гледамо као на нешто неживо и обично, већ као на нешто нестварно, невероватно.  Ако 

неки предео погледамо и опишемо на други начин, доживљаваћемо га лепше и занимљивије.
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Ми на „Пекарским данима“

Пекара
Пекара
Пажња 
Прави 
Прелепа
Пецива
Петар
Петровић
Прави
Пецива
Па
Пошаље
Пекари
Пажња
Пекари
Петком
Продају
По
Пет
Паштетица
Пекари
Повољно
Продају
Пецива

                                                                                                                                         
Петра Петровић, IV-4

Прича о једном хлебу
(друго местo на литерарном конкурсу манифестације „Пекарски дани“)

Нико никада није чуо тог дечака да се смеје. Били су  јако сиромашни. Његов  изглед  је такође одавао 
сиромаштво. Био је блед и сувоњав. Оно што је било најтужније, никада се није играо са другом децом. Деца су га 
исмевала због очигледне физичке слабости и недовољне килаже.

Једног дана  у село су се  доселили непознати људи. Имали су сина Буцу Дебељуцу. Стално је  у школу 
носио сендвиче и разне ђаконије, пецива и ђевреке, а уста су му непрестано била пуна. И он је приметио тихог и  
бледуњавог дечака који га је заинтригирао, међутим, због његове  неугледности и недружељубивости, није знао 
како да му приђе.

Једног сунчаног дана, за време великог одмора,  нашли су се у школском дворишту један поред другог. 
Дебељуца је по обичају ужинао  већи примамљиви  сендвич, а мршави дечак  је то спазио и почео жељно да гледа  
у његовом правцу. Дебељуца је то приметио  и понудио дечаку део свог оброка који је овај помало стидљиво одбио. 
Буца му је истог тренутка наново понудио смешећи се доброћудно. Дечак је тада  прихватио и међу њима се од 
тада  развило нераскидиво пријатељство.

За неколико месеци од тог догађаја  поправила  се  финансијска ситуација  у породици мршавог дечака 
па је тако и он почео да доноси у школу укусна пецива и дели их  са Буцком, својим најбољим другом.

                                                                                                                Клара Митић,  IV-1

Уметност природе на житном пољу

Постоје места која ће вас опчинити својом лепотом, али и навести да помислите да је природа највећи 

уметник. Природа има ту способност да се слатко и маштовито игра са брдима, долинама, рекама, језерима, као 

сликар бојама на платну. 

Један од најлепших уметничких пејзажа су житна поља. Кад пређете погледом преко њих, имате осећај 

да пред вама сија брдо злата. Она су тако дивна да мирисом, лепотом и наизглед правилним геометријским 

облицима испуњавају вашу душу неком топлином. Када се њихов сјај помеша са светлошћу житних поља, утисак 

је потпун. Неизбежно је тада не загледати се у то савршенство.

Сваки клас жита има своју улогу у извођењу ове магије. Кад падају дуге летње кише, и када окупају 

житно поље својим ситним капима, то жито не плаче, него светли сузама радосницама.

После кише израња дуга као надев од шареног воћа преко жутог житног колача. Онда тај колач шара 

бојама и облицима разних животиња. Над њим надлећу птице, које би окусиле зрно жита, али ветар га брани и 

прави неуморне златне таласе.

Ипак, свему дође крај, па и златним пољима. Само накратко. Зимско платно сакрије их у своје скуте и 

чека се наредно лето када ће их поново пробудити. Као бело платно свог сликара који ће му на пролеће удахнути 

нови живот са старим мотивима. 

Ања Ђорђевић, V-4  



Данас је Свети Ђорђе. Моја породица слави крсну славу. 

Колач, жито и свећа на столу спремно дочекују прве госте. Учестали 

звуци звона најавише да ће ускоро сва места за столом бити 

попуњена.Тада ће  најстарији домаћин - мој деда, најпиткијим вином 

(берба -  година мог рођења) наздравити гостима, пожелети им 

добродошлицу и пријатну гозбу.

Веома рано сам од деде и укућана научио славске обичаје и 

баш сам јуче о тoме говорио на часу српског језика када смо причали о 

народним обичајима. Мисли ми одлуташе негде далеко и дубоко да 

просто чух шкрипу капије на којој стајаше  човек са штулом, великим 

брковима и црвеним фесом. Страшно је личио на једну особу са слике 

из моје учионице и ја с тешком муком схватих да је то  Вук 

Стефановић Караџић. Гости су престали да причају, и зачуђено 

посматрали Вука. Након што је честитао славу домаћинима, 

поздравио госте, послужио се житом и прогутао први гутаљ ракије 

извадио је перо, мастило, парче хартије и почео нешто да записује. 

Поглед му се одмах задржао на глаткој површини угашеног 

плазма телевизора који је висио на зиду,  суседном оном 

резервисаном за Светог Ђорђа. Онда је  почео да клизи од пластичних 

флаша на столу,  на којима је латиничним словима пислао „coca cola“, 

преко мобилног телефона до микроталасне пећнице у којој се 

подгревало топло предјело. Просто сам могао да видим делове на које 

се разбио његов ум услед овог тешког судара прошлости и 

садашњости. Исте здравице, обичаји, родбина, а опет, ту су и сјајни 

паркет, угаона клупа, барске столице. Нема оне собе са подом од 

сабијене земље, а на средини велике софре са малим троношкама 

испод којих се шаренео брижно исткан ћилим. Традиционално 

послужење уз модерну обраду моје мајке такође је збуњивало нашег 

госта. (Као и  надоградња ноктију моје комшинице са ситним 

цирконима и електронском цигаретом између њих). Хитро је бележио 

своја запажања, а густа, проседа обрва, скакала је при свакој 

интересантној информацији и речи која јој одговара. А оне, оне  су се 

ројиле, пресецале једна другу и стварале још већу збрку.

- Коре си купила у нашем супермаркету?

- Укључи мало клима уређај постало је баш вруће.

- Мој Саша је уписао менаџмент.

- Школарина му је хиљаду евра.

- Укључи компјутер да видимо фотографије са 

прошлогодишње славе.

- Рецепт за слану торту сам „скинула “ са интернета.

- Јако је укусна, пошаљи ми рецепт мејлом.

КОМПЈУТЕР – електронска машина која врши најсложеније 

рачунске и друге операције

ИНТЕРНЕТ – глобална компјутерска мрежа за слободну размену 

података, међусобну комуникацију и др.

МЕЈЛ - мрежни сервис који омогућава слање и примање порука 

разноврсног садржаја. 

Није било тешко погодити да га занимају  нови рецепти, 

мода, начин размишљања. Радовало га је што су трпезе богатије, а 

куће домаћина удобније и лепше. Забринуло га је што је, док је 

обилазио градове, и тамо где има наше српске речи, чуо туђе уместо 

њих (шопинг, смарт, стејџ). Каже да и  његово и наше време имају 

добре и лоше стране. 

Одједном,  сви устадоше у част сечења славског колача и 

вратише ме у стварност. Уз дедино „Оче наш...“ као вино капљу 

сећања на привиђење Вука Караџића. Обузе ме пријатно осећање јер 

први пут схватих значај породице, славе, обичаја, српских речи, 

нових речи, њиховог записивања и разумевања. 

И још нешто.Чак и ако се на славу будемо  позивали 

мејловима, једно је сигурно – она ће се славити и преносити с колена 

на колено.

Марко Стојановић, V-5

Шта мислим о свом језику
„

Долете до мене са једне од две стране улице којом пролазимо 

неколико пута дневно. Скоро сам имун на сличне изјаве, тон и 

уништавање овог нашег матерњег језика. А он је, слушајући ову 

реплику, негде у ћошку ридао као киша. Неутешно је јецао наш лепи 

српски језик, чудећи се по милионити пут оваквим наказним 

облицима себе.

Ни мени се не допада овакав начин изражавања, иако сам део ове 

нове сајбер генерације која га користи. Разумем да се све више 

страних речи уноси у наш свакодневни говор због развоја 

технологије, технике и интернет комуникације. Али... Свака та реч, 

може да се преведе на наш лепи језик.

Српски језик јесте леп, не зато што је мој, наш. Толико 

непревазиђених књижевних дела написано је на чистом изворном 

српском језику. Увек се сетим чика Јове Змаја уз чије песме су 

генерације расле, а сада деци треба речник за његове стихове, па 

нобеловца Иве Андрића и његове „На Дрини ћуприја“, па „Хајдука“ и 

Бранислава Нушића... Сва та дела и још много других написана су на 

језику који вреди, који је богат, има културну прошлост и историју. 

Чињеница је да се мало чита у данашње време, а то је један од начина 

да одржимо нашу традицију и културу. Време је друго, брзо се живи, 

па се брзо мисли и прича. Тако су у употребии скраћенице којима се 

споразумевамо преко порука-ok, nzm, msm, omg, wtf… То нам 

тренутно не звучи лоше и искварено, јер сви тако комуницирају. 

Нарочито, нико од 15-годишњака не размишља о томе да на тај начин 

„квари“ свој матерњи језик.

Занима ме да ли ће за коју годину или деценију сви причати тако, 

као некакви роботи...

Не знам, волео бих да сачувамо ово што имамо или смо имали, да 

се поносимо својим богатим и савршеним језиком у чијој основи 

лежи крилатица: „Пиши као што говориш,  читај као што је 

написано!“. Па ви сад видите, колико ћемо далеко стићи:

„Мис'им ово, оно брате. Врх нам је тренутно начин 

комуникације. Ае, воздра!”

Урош Стефановић, VIII-1   

Патос, значи врх, оно реално, откида на трип, екстра!”
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Стиже и оно главно – чоколадна торта.Таман онолико 

шећера да се зашећери брк и човек поврати од шока.Тад брату и мени 

Вук даде знак да приђемо. Једва дочекасмо да завиримо у његову 

бележницу. За забележене речи требало је дати објашњења. Помогли 

смо што смо боље умели, ми – не баш речита деца 21. века,  а он је 

давао завршне формулације. Видело се ко је прави филолог, а 

најважније је да смо, баш, уживали.

  

Шта би Вук данас записао?

(прво место на  литерарном конкурсу „Млади чувари 

народне културе“ под покровитељством Вукове задужбине)

СУПЕРМАРКЕТ - Велика самоуслужна продавница
КЛИМА УРЕЂАЈ - контролише темпертуру и одржавање њене 
константне вредности током целе године без обзира на спољне 
прилике.
МЕНАЏМЕНТ – руковођење, управљање
ЕВРО (ЕУРО) – званична валута Европске уније од 2002. године



Прошле школске године наша школа 

учествовала је у пројекту Америчке амбасаде у Београду, 

под именом  „US Geography and Me“, који је реализован у 

периоду од новембра 2012. до априла 2013. године. 

Сврха пројекта јесте приближавање америчке и српске 

културе, боље узајамно разумевање, ширење знања и 

информисаности о америчкој географији, али и 

унапређење знања енглеског језика.

Трећи круг одржан је априла месеца у Београду. 

Никола је са својом наставницом био гост амбасаде  

САД-а два дана. Првог дана упознали смо се са осталим 

такмичарима, њих осморо из целе Србије, и обишли смо 

Амерички културни центар где је другог дана одржано 

такмичење. Само такмичење је било у писменој форми, 

где су ученици имали 30 минута да одговоре на 30 веома 

тешких питања. Након тестирања, посетили смо 

конзуларно одељење Амбасаде и упознали се са 

процесом издавања америчке визе. Ученици и 

наставници имали су прилике да разговарају и са једним 

од америчких маринаца, који је говорио о образовању и 

обуци кроз које пролазе будући амерички војници. У 

поподневним часовима, били смо гости амбасадора 

Америке у Србији, Мајкла Кирбија и његове супруге, у 

резиденцији Амбасаде на Дедињу. Амбасадор је изразио 

своје одушевљење нашим ученицима, тј. њиховим 

одличним познавањем географије која је иначе веома 

слаба тачка америчких ученика којима је географија нека 

врста изборног, необавезног предмета у школи. 
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Такмичење „US Geography and Me“

Представници Америчке амбасаде и дипломате 

посетили су нашу школу два пута, када су и одржана два 

круга такмичења. Ученици седмог разреда одговарали су 

на питања из области географије Сједињених 

Америчких држава на енглеском језику. Са ученицима је 

у првом кругу такмичења радила њихова наставница 

географије Божидарка Стаменковић, а у другом и трећем 

кругу њихова наставница енглеског језика Милана 

Ненадовић. Литературу, мапе, атласе на енглеском 

језику, поклонила нам је амбасада САД-а. У првом кругу 

учествовало је двадесеторо ученика, од којих се седморо 

пласирало у други круг, док се за трећи круг пласирао 

Никола Николић.
Наши ученици су оставили велики утисак и  на 

амбасадора и дипломате, јер су самостално разговарали 

на енглеском са говорницима којима је енглески матерњи 

језик. Након дружења, проглашени су победници и 

уручене су награде. Наш ученик, Никола Николић, 

освојио је треће место и добио таблет рачунар, поред 

прегршт књига на енглеском језику. Прво место и лаптоп 

отишли су у Зрењанин, а друго место и таблет рачунар, у 

Панчево.

Наши ученици на квизу

Наши такмичари са Миланом Ненадовић, проф. енглеског језика
                       и представницом Америчке амбасада 

Милана Ненадовић, проф. енглеског језика 

Никола Николић, награђени ученик, Милана Ненадовић,
проф. енглеског језика и Мајкл Кирби, амбасадор САД  



У суботу 21. децембра 2013.године, наша школа 
била је домаћин CLIL квиза који организује The English 
Book.

На такмичењу учествовало је седам сјајних 
тимова: Knowledge Boosters и Dream Team из ОШ 
„Љупче Николић”, затим The Bunnies и Potatoes из ОШ 
,,Вук Караџић“ Житковац, EnglishOšAca из ОШ „Aцa 
Синадиновић” Лоћика, The X Factor из ОШ „Јован 
Јовановић  Змај” Алексиначки Рудник и тим Ражањ из 
OШ „Иван Вушовић” Ражањ.

У прве три елиминационе етапе квиза, учесници 
су одговарали на питања из општег знања (физике, 
биологије, историје, географије) на енглеском језику, као 
и на питања земљама енглеског говорног подручја. У 
последњем кругу, такмичари су имали за задатак да од 
задатих речи напишу причу у периоду од 10 минута.

Dream Team, кога су чинили Павле Радивојевић, 
VIII-2, Михајло Матић, VIII-1, Вукан Цекић, VII-1, 
Никола Пирц, VII-2, Огњен Ђорђевић, VI-3 и Милица 
Милошевић, V-4, освојио је прво место у целокупном 
пласману, а специјалну награду подстакнуту изузетно 
занимљивом причом коју су написали, освојили су Урош 
Радосављевић, VIII-2, Стеван Стојев, VIII-2, Филип 
Марковић, VII-4, Маша Вуксановић, VII-2, Душан 
Цветковић, VI-3 и Наталија Миленковић, V-1, чланови 
тима Knowledge Boosters. Друго место освојио је тим The 
Bunnies а треће место је заузео The X Factor.

Након проглашења победника, и доделе награда, 
капитени тимова су прочитали своје саставе из финалног 
задатка, чиме су савршено заокружили целокупни 
догађај.

Организатор и главни покровитељ такмичења је 
The English Book – издавачка кућа и дистрибутер издања 
Oxford University Press-a из Београда, који је за све 
учеснике припремио интересантне награде.

Квиз „English Language CLIL“

Иза седам гора и седам мора

Иза седам гора и седам мора постојало је једно краљевство са много људи, животиња, чаробњака и вила. 

Нажалост, они нису били срећни зато што је њихову добру царицу заробила зла. 

Много храбрих ратника покушало је да ослободи царицу, али им није успевало. Зла чаробница би их увек 

зауставила. Једног дана у Краљевству облака, једна мала принцеза вила чула је за тужну вест о несталој царици. 

Решила је да помогне. 

Следeћег јутра је кренула у потрагу. На путу је сретала много дивних људи и вилењака. Стигла је до жељеног 

краљевства. Ту је било засађено древно дрво живота на коме је још богиња Сешихат урезивала важне догађаје и 

подвиге јунака. Кренула је ка језеру. На обали је видела лисицу са рањеном ногом. На рану јој је ставила лековито 

биље и дала јој је храну. Када је стигла до оближњег брда, на грани је видела папагаја са сломљеним крилом. Како би 

га излечила, употребила је моћ исцељивања. Отишла је до шуме. Тамо је видела срну ухваћену у мрежу. Скинула је 

мрежу, ослободила је, па се вратила до дрва живота. Пошто је вила помогла животињама и чинила добро, она је сада 

могла да нешто зажели. Као што би свако створење чистог срца урадило, она је пожелела да се права царица врати на 

престо. Тако се и догодило. Добра царица се вратила, а зла чаробница је заједно са свом својом злобом заувек нестала 

у ништавилу. Царица је била веома захвална вили, тако да су два краљевства заувек живела у слози. 

У време заласка сунца направљено је велико славље у част повратка царице и тада је вила крунисана за 

главног мускетара.

Јована Митић, V-1
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Dream Team решава тест Победничка екипа са својим наставницама



Сарадња са школом ,,Христо Смирненски” из  

Хисара почела је још сада већ давне 2002/2003. године, и 

то пројектом општинских власти Хисара и Алексинца. 

Партнерски пројекат је подразумевао размену ученика 

двеју општина у трајању од  десетак  дана са унапред 

осмишљеним програмом. За реализацију овог пројекта 

одређени су наставници наше школе: Деана Ђорђевић, 

Милица Вилчек, Берислав Трајковић и Дарко Лукић, као 

и Нена Маринковић,  тадашњи педагог  ОШ ,,Стојан 

Живковић Столе” у Трњану.

Око шездесетак ученика наше и хисарске 

општине  смештено је  у Ученички дом у Липовцу, где се 

по принципу радионичарског рада у мешовитим групама 

радило на  разликама и сличностима обичаја, културе, 

језика, уметности, спорта и забаве, као и ближе 

упознавање ученика и наставника из Бугарске са 

знаменитостима и културно-историјским и географским 

обележјима алексиначке општине.

Стицајем разних околности, размена ученика је 

после тога престала, да би се прошле године године 

руководиоци школе из Хисара, због изузетно лепих 

сећања ученика и наставника, поново обратили нашој 

школи за сарадњу, овога пута за реализацију сопственог 

пројекта Министарства просвете Бугарске, чији је  циљ   

упознавање са различитим школским системима.Тако су 

овог пута колеге из Хисара заједно са колегама из 

истоимене школе у Оброчишту код Албене, који су и 

њихови партнери на пројекту, посетили нашу општину и  

школу почетком новембра 2013. године. У целокупној 

организацији дочека и боравка колега из Бугарске наша 

школа је помогнута и подржана од локалне самоуправе.  

Велико разумевање је показао и председник општине, 

господин Ненад Станковић, који је примио госте у 

свечаној сали Скупштине општине Алексинац, и уз речи 

добрододошлице уручио им пригодне поклоне. У 

великој сали наше школе приређена је сјајна приредба, 

коју су , у част гостију, припремили  ученици наше школе 

са својим учитељима и наставницима. Разгледање школе 

и посета одређеним часовима, а нарочито организација 

школе, посебно је  интересовала колеге из Бугарске. 

Остатак времена гости су наредних дана посветили 

дружењу са нашим колегама и упознавању са 

знаменитостима Сокобање, Алексинца и Ниша. Посета 

је завршена уз договор да се крене у реализацију 

пројекта размене ученика већ наредне школске године. 

До ближег и коначног договора доћи ће у априлу 2014. 

године, када наставнички колегијум ОШ ,,Љупче 

Николић” буде у посети Хисару.

У току те исте године и наши  ученици посећују 

Хисар, прелепу бању у средишњој Бугарској, двадесетак 

километара од  Пловдива. Ова бања, позната и цењена 

још од времена Римске империје, а  данас модерно 

лечилиште и одмаралиште са великим бројем хотела, 

базена, спа-центром као и прелепом богатом 

резиденцијом некадашњег председника Бугарске Тодора 

Живкова, одушевила је ученике као и нас наставнике.

Нашим ученицима је организован и обилазак 

манастира Бачковски из XI века, етно-села 

Копривштица, Палентолошки музеј у Асеновграду, 

археолошко налазишта још из доба Трачана  у 

Староселу, као и обилазак полумилионског Пловдива.

Исти пројекат са истим реализаторима, само са 

другим ученицима, поновљен је и наредне 2004/2005. 

године. 

Са надом да ће се замишљени пројекат и 

остварити и да ћемо и даље развијати и неговати 

пријатељство, жељно ишчекујемо наредни сусрет.

Дарко Лукић, проф. физичке културе
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Међународна сарадња наше школе 
са школом ,,Христо Смирненски”  из Хисара

Гости из Бугарске на пријему 
   код председника општине

КУД Вакуп”, учесници свечаног програма,,



 Моја плава звезда
   Снови су саставни део нашег живота. Некада ни 

сама нисам сигурна шта је сан, шта су моја размишљања, 

а шта је стварност, aли се увек трудим да своје снове 

претворим у стварност.

  Све девојчице сањају да постану наставнице, 

учитељице или докторке, али мој сан је да завршим 

Војну академију и постанем официр. Одувек су ме 

одушевљавале војне униформе и сви изазови који иду уз 

то. Не могу да се сетим од када ме привлаче војска, 

академија и строга правила. Вероватно од малена, јер се 

и не сећам дана када сам почела да замишљам себе у 

војничком оделу. Већина момака, а камоли девојака се не 

осмељују на овај потез и уписују Војну академију, због 

њених стрoгих правила која владају тамо, али мене је 

баш то и привукло. Дисциплина коју негује Војна 

академија, не може се наћи више нигде.

 Често сам мењала смерове које бих волела да 

упишем на Академији. Прво је то било војно 

ваздухопловство, затим логистика одбране, али бих сада 

волела да упишем менаџмент у одбрани. Сматрам да је 

Војна академија моја плава звезда,  јер то волим и то ме 

одувек привлачи.

  Плава звезда сигурно постоји негде далеко, међу 

другим плавим звездама и чека да је неко пронађе. 

Плавих звезда има много, јер свако има своју и мора баш 

њу да пронађе. Труд  је велики, али награда још већа. 

Када неко пронађе своју плаву звезду, он добија верног 

сапутника који са њим корача кроз живот и помаже му да 

пронађе прави пут. Тек када је пронађе, сазна шта она 

значи, јер до тада она је само једна велика тајна коју 

треба открити. 

Плава звезда је симбол снова и маште, наде и 

жеље да се оствари нека идеја у будућности. Она је 

тајанствена звезда водиља у животу сваког човека, звезда 

која га прати и помаже му да дође до жељеног циља.

Милица Милојковић, VI-2

Један мој сан
        Често сањам. Снови су лепи или ружни. Једне ноћи 

сам сањала да сам била са мамом у граду. Овако је то 

било.

        Мама и ја смо шетале градом и ушле смо у једну 

продавницу пуну слаткиша. Питала сам маму да ми купи 

једну чоколаду, али је рекла да нема пара. Тада сам се 

наљутила и изашла из продавнице. Шетале смо и даље 

градом и наишле на још једну продавницу, али овог пута 

су у питању биле хаљинице за девојчице. Мама и ја смо 

разгледале. Питала сам је да ми купи једну прекрасну 

хаљиницу али је одговор био исти: ,,Немам пара“. Тада 

сам се још више наљутила, отргнула своју руку из 

мамине и побегла кући. Како сам трчала приметила сам 

да сам се изгубила јер то није био мени добро познати 

пут, већ неки сасвим други. Било ме је страх и сузе су 

саме кренуле. Дуго сам била сама. Није било никог око 

мене. Све је било сиво и још више сам се уплашила. 

Прошло је много времена. Минути су ми деловали као 

сати, као вечност, а била сам и гладна. Кад је већ пао 

мрак, учинило ми се да сам видела неког ко ми делује 

познато. То је била моја мама. Када сам је видела 

потрчала сам јој у загрљај. Пољубила ме је и пошле смо 

кући. Била сам тако срећна. Када сам се пробудила, 

уплашила сам се и позвала маму. Она је дошла, села крај 

мене и ја сам схватила да је то ипак био само сан.

        Никада не бих желела да се овај сан оствари јер је 

био страшан.

                                                                                                                                       

Петра Антанасковић, III-3

 Спавкајмо

Спавкајмо, спавкајмо,

новчићима звецкајмо.

Јер је звецкање новчића

лепа музика за спавкање.

Спавкајмо, спавкајмо,

новчаницама шушкајмо.

Јер је шушкање новчаница

најлепша музика за спавкање.

Ранко Милошевић, IV-4

Земља чуда
У далекој земљи чуда живела је девојчица по 

имену Нацуки. Она је обожавла љубичасту боју. Имала је 
љубичасту косу, хаљиницу и сјајну наруквицу која је 
била чаробна. Кад год би је додирнула, претворила би се 
у прелепу принцезу. Сви су били очарани њеном лепотом 
и желели су да и они буду тако лепи и млади. Нацуки је 
усрећила све људе у земљи чуда јер је свима помагала и 
чинила добро. Земља чуда је сваког дана бивала све 
лепша и лепша због добрих дела које је она чинила. 
Сваки пут када су људи били срећни чула се најлепша 
музика и цела земља је била обојена најлепшим бојама. 
Нацуки је имала љубимца, малог змаја зелене боје са 
крљуштима. Он се радовао увек када би се Нацуки 
претворила у принцезу. Једном приликом је изгубила 
чаробну наруквицу и сви су били тужни. Мали змај је 
свуда тражио наруквицу и пронашао је на дну реке 
уплетену у шибље. Нацуки је била пресрећна зато што 
опет може бити принцеза и свом љубимцу је даровала 
дуговечност јер је желела да он буде њен вечити 
пријатељ.

Кад би стварно постојала Земља чуда, волела бих 

да је бар једном посетим и да осетим мирис прелепог 

цвећа и звук најлепше музике који однекуд допире до 

мене и измами ми најлепши осмех на лицу.

Кристина Стојадиновић, II-1  

 Плави свет                                                                                                                                                              Основац број 41, 2014.

19



Дана 
Београду у просторијама Средње 
железничке школе и Ледене дворане      
„Пионир” одржано је 
такмичење „Шта знаш о саобраћају” на 
ком су учествовали и ученици 
Нишавског округа. То су ученици млађе 
Б групе Катарина Ивановић и Павле 
Радисављевић ученици 5. разреда

24. и  25. маја 2013. године у  

44. државно 

Преко  200.000 основаца је учествовало у 
овогодишњем циклусу такмичења „Шта знаш о саобраћају”. 
Учествовало је 108 ученика из 27 округа Србије који су били 
најбољи у досадашњем циклусу такмичења  (школска, 
општинска, окружна) и овим је обухваћено више од 200.000 
основаца из целе Србије

Иначе, такмичење  ,,Шта знаш о саобраћају” је на 

нивоу европског такмичења у сарадњи са међународном 

аутомобилском федерацијом-ФИА, где су српски учесници 

ове године освојили прво место, а и претходних година Србија 

је имали запажене резултате на европском такмичењу  у 

конкуренцији 28. европских земаља.

Ученици Нишавског округа освојили су 

запажене резултате; ученици старије групе прво место, а 

ученици млађе групе шесто место. У екипном пласману су 

трећи од 108 ученика из 27 округа.

.
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Државно такмичење Шта знаш о саобраћају”,,

 
групе Катарина Јовановић и Марко Петровић, ученици ОШ 
„Иван Горан Ковачић” из Нишке Бање.

Такмичење „Шта знаш о саобраћају” је подржано од 
стране Министарства просвете, Друштва наставника техничке 
културе Србије, Министарства унутрашњих послова, АМСС, 
Ауто мото клубова и спонзора. У Београду је одржано 44. 
државно такмичење основаца „Шта знаш о саобраћају”. Овим 
такмичењем обухваћени су ђаци од 7 до 15 година старости 
који се на овај начин едукују и припремају за безбедно учешће 
у саобраћају. 

ОШ „Љупче Николић” из Алексинца, и ученици старије Ц 

Александар Ранђеловић, 

проф. техничког и информатичког образовања

      Катарина Ивановић и Павле Радисављевић са 
ученицима ОШ  „Иван Горан Ковачић” из Нишке Бање

Катарина и Павле пишу своја имена
на платну 44. државног такмичења

Табеларни приказ 44. државног такмичења   ,,Шта знаш о саобраћају”
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Бакина кућица                   Стефан Лазић, V-5 Берба                          Страхиња Стошић, I-1

Воћњак                           Милица Крстић, V-5 Јесен                          Магдалена Мирчић, V-5

Река                             Страхиња Китић, VI-5 Сеоски пут          Мирослава Стевановић, V-5

Стабло                     Вучковић Милица, VIII-3 Стари храст              Сташа Миленковић, VI-5
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Јесен                              Анђела Кадрић, II-5 Моји наставници      Сара Младеновић, VI-2

Кловн                     Сташа  II-5Милошевић, Панда                         Петра , II-2Живановић

Зимске радости   Никола  II-2Милутиновић, Подводни свет             Милица Крстић, V-5

                Ваза    
Наталија Петровић, VI-4

                    Ваза   
 Милица Станисављевић, VI-4
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Мина Дикић I смотра рецитатора опш. 3 место окр. учешће
Сташа Манасић I Гордана Брајовић маскен. опш. 2. место 
Бојана Павловић I Гордана Брајовић маскен. опш. 3. место

Алекса Алексић II Гордана Брајовић маскен. опш.1. место
Елена Алексић II Гордана Брајовић маскен. опш.1. место
Теа Милетић II Пекарски дани опш. 3. место
Катарина Стојадиновић II Мислиша мат. опш. 1. место реп. 2. место
Огњен Стоичков II Мислиша мат. опш.1. место реп. учешће
Матија Стојковић II Мислиша мат. опш. 3. место
Леа Коцић II Мислиша мат. опш. 3. место
Павле Павловић II Мислиша мат. опш. 3. место

Лазар Јовановић IV математика опш. 1. место окр. похвала
Милица Милошевић IV математика опш. 2. место окр. учешће
Павле Костић IV математика опш. 2. место окр. учешће
Јована Аранђеловић IV математика окр. учешће
Анђела Илић IV математика окр. похвала Мењам себе мењам свет међ. 2. место
Анђела Спасић IV математика окр. учешће
Христина Коцић IV Мењам себе мењам свет реп. 1. место
Ива Милошевић IV Мењам себе мењам свет реп. 1. место пекарски дани опш. 
похвала
Милош Ракић IV Пекарски дани  опш. похвала
Дина Гагић IV Мењам себе мењам свет реп. 1. место
Остоја Лазић IV Трка за срећ. детињство опш. 1. место капитен мали фудбал 
опш. 1. место 
Сандра Петковић IV Мењам себе мењам свет реп. 2. место комадић завичаја 
међ. 2. место
Јована Павловић IV Трка за срећ. детињство опш. 2. место презентација 2013. 
Конк. 3. место опш. 2. место
Дара Радосављевић IV Кенгур без граница међ 1. место
Лена Шолн IV Мењам себе мењам свет реп. 2. место Комадић завичаја међ. 2. 
место
Лазар Живадиновић IV Презентација 2013. Конк. 1. место опш 1. место
Јана Јовановић IV Презентација 2013. Конк. 2. место 
Никола Поповић IV Мали фудбал нај. Голман опш 1. место
Владана Стошић IV Кенгур без граница међ. 3. место
капитен између 2 ватре опш. 1. место
Вељко Ђорђевић IV Кенгур без граница међ. 2. место
Марта Митровић IV Трка за срећ. детињство опш. 2. место
Наталија Миленковић IV Крв живот значи лик. рад опш. 1. место
Марија Гијић IV Крв живот значи лик. лит. рад опш. 2. место

Ђорђе Милетић V биологија опш. 1. место окр. 2. место
Анастасија Милојковић В опш. 1. место окр. 3. место математика окр. учешће
Даница Берић V биологија опш.2. место окр. 2. место математика опш.2. место 
окр. учешће
Бојана Николић V биологија опш. 2. место окр. 2. место
Јована Брзаковић V биологија опш. 2. место окр. 3. место
Ђорђе Бобичић V биологија опш. 2. место окр. учешће
Огњен Ђорђевић V биологија опш. 2. место окр. 2. место
Вук Петрушић V биологија опш. 2. место
Марија Митровић V биологија опш. 3. место Презентација 2013. Конк. 3. место 
Лазар Живковић V биологија опш. 3. место
Катарина Ивковић V математика окр. учешће
Миља Миленковић V математика окр. учешће
Нађа Ђорђевић V математика окр. учешће историја опш. 2. место окр. учешће
Душан Цветковић V математика окр. учшће
Катарина Ивановић V матматика окр. учешће шта знаш о саобраћају опш. 1. 
место окр. 1. место реп. Учешће
Сташа Миленковић V математика окр. похвала
Михајло Костић V српски језик опш. 2. место окр. 2. место
Милица Милојковић V српски језик опш. 2. место окр. 2. место
Павле Радисављевић Шта знаш о саобраћају опш. 1. место окр. 1. место реп. 
Учешће
Вељко Алексић V Шта знаш о саобраћају опш. 1. место окр. 2. место
Јелена Миленковић V Презентација 2013. Конк. 2. место

Доротеа Степановић VI биологија опш. 1. место окр. 1. место
Никола Стојановић VI биологија опш. 1. место окр. учешће
Ксенија Илић VI биологија опш. 1. место окр. 3. место
Петар Ђорђевић VI биологија опш. 2. место окр. учешће
Новак Стојановић VI биологија опш. 3. место
Ана Стошић VI биологија опш. 3. место 
Андрија Стојановић VI физика опш. 1. место окр. 1. место реп. Похвала
Миљан Петковић VI физика опш. 1. место окр. 1. место реп. 2. место 
математика опш. 1. место окр. учешће историја опш. 3. место окр. 2. место
Милан Милошевић VI физика окр. 1. место реп. Учешће математика опш. 3. 
место окр. учешће српски језик опш. 1. место окр. учешће

Миа Вуковић VI физика опш. 3. место окр. 3. место
Историја опш. 3. место окр. учешће
Алекса Спасић математика окр. учешће
Анђела Смиљковић VI српски језик опш. 1. место окр. 3. место
Кристина Јевтић VI српски језик опш.2. место окр. учешће
Бојана Благојевић VI српски језик опш. 2. место Окр. учешће
Миљан Стевић VI српски језик опш. 2. место Окр. учешће
Милица Милошевић VI српски језик опш. 2. место Окр. учешће
Јелена Милошевић VI српски језик опш. 2. место Окр. учешће
Филип Марковић VI српски језик опш. 2. место Окр. 3. место
Мартин Стефановић VI Шта знаш о саобраћају опш, 3. место

Милица Миленковић VII биологија опш. 2. место окр. 1. место реп. 
Учешће
Урош Стефановић VII биологија опш. 2. место окр. 1. место реп. Учешће
Михајло Матић VII биологија опш. 3. место
Милица Вучковић VII биологија опш. 3. место
Марина Јовановић VII биологија опш. 3. место математика окр. учешће 
историја опш. 1. место окр. учешће
Павле Радивојевић VII физика опш. 1. место окр. 1. место реп. 3. место 
математика опш. 1. место окр. 3. место српски језик опш. 3. место хемија 
опш. 3. место окр. 3. место
Филип Трајковић VII физика опш. 3. место окр. учешће
Миња Ђорђевић VII књижевна олимијада опш 1. место окр. 2. место реп. 
Учешће најбољи играч кошарке опш 1. место 
Анђела Радојчић VII књижевна олимпијада опш. 2. место окр. учешће
Давид Петровић VII књижевна олимпијада опш. 3. место окр. учешће
Светозар Станојев VII књижевна олимпијада опш. 3. место окр. учешће 
историја опш. 3. место окр. учешће
Урош Павловић VII математика окр. учешће
Стеван Стојев VII српски језик опш 2. место смотра рецитатора опш. 2. 
Место окр. учешће
Милица Бошковић VII српски језик опш 3. место
Дејана Видановић VII историја опш. 2. место окр. учешће
Никола Николић VII георафија опш. 2. место окр. учешће национална 
географија Америке реп. 3. место
Анастасија Ненадовић VII смотра рецитатора опш. 3. место окр. учешће
Настасија Игњатовић VII капитен кошарка пекарски дани опш. 1. место

Катарина Вељковић VIII биологија опш. 2. место окр. 3. место
Дијана Павловић VIII биологија опш. 2. место окр. 2. место француски 
језик опш. 2. место
Катарина Илић VIII биологија опш. 3. место литерарни конкурс Гордана 
Брајовић опш. награда Крв живот знаци лик. Рад опш. 3. место
Милица Ранђеловић VIII биологија опш. 3. место историја опш. 2. место. 
Окр. учешће
Милан Стефановић VIII биологија опш. 3. место
Тијана Живић биологија опш. 3. место
Николета Војиновић VIII биологија опш. 3. место
Сара Стојменовић VIII физика опш. 3. место
Урош Живковић VIII математика опш. 3. место окр. 3. место Један 
културни догађај опш. 3. место
Миљана Милковић VIII математика опш. 3. место
Петар Спасић VIII математика окр. учешће историја опш. 1. место окр. 3. 
Место реп. Учешће географија опш. 3. место хемија опш. 3. место окр. 
учешће биологија опш. 3. место 
Миодраг Брзаковић VIII српски језик опш. 2. место окр. 3. место историја 
опш. 1. место окр. 2. место реп. Учешће
Теодора Мрковић VIII српски језик опш 3. место окр. 2. место енглески 
језик опш. 3. место окр. учешће
Анђела Манојловић VIII смотра рецитатора опш. 3. место окр. 2. место
Далибор Трајковић VIII историја опш. 1. место окр. 3. место реп. Учешће 
Један културни догађај опш. 3. место 
Никола Марковић VIII историја опш. 2. место окр. 3. место реп. Учешће 
енглески језик међ. 1. место
Лука Завишић VIII енглески језик опш. 1. место окр. учешће
Илија Цветковић VIII енглески језик опш. 2. место окр. учешће
Јелена Ђурђевић VIII енглески језик опш. 3. место окр. учешће
Марија Нисић VIII француски језик опш. 1. место Презентација 2013. 
Конк. 1. место Један културни догађај опш. 1. место
Кристина Станковић VIII француски језик опш. 3. место
Александра Стојановић VIII хемија опш. 3. место окр. учешће
Стефан Лазаревић VIII Шта знаш о саобраћају опш. 1. место окр. учешће
Анђела Јоцић VIII Шта знаш о саобраћају опш. 3. место 
Јелена Стојановић VIII Пекарски дани опш. похвала
Марија Петковић VIII Крв живот значи опш. 3. место
Вељко Аранђеловић VIII Један културни догађај опш. 3. место



У нашој школи, већ одавно, функционише Ученички 
парламент. За рад Парламента задужена је наставница 
грађанског васпитања Марија Крстев. Раду Парламента 
свесрдну подршку пружају и школски педагог Драган 
Стевановић и школски психолог Александар Јањић. 
Ученички парламент има за циљ свеколико унапређење 
положаја ученика и то кроз заштиту њихових права и 
интереса, развијање способности, пружање помоћи при 
решавању социјалних и материјалних проблема, 
остваривање и одржавање веза и односа са ученицима 
основних школа, надлежним органима и институцијама. 

Сваке године, у септембру, у оквиру одељења и на 
Конститутивној седници, бирају се чланови Парламента и 
руководство. То су по два ученика из сваког одељења VII и 
VIII разреда. За школску 2013/14. годину руководство чине 
следећи ученици: Стеван Стојев, VIII-2 (Председник), 
Филип Марковић, VII-4 (његов заменик). Министар за ђачка 
права је Анастасија Ненадовић, VIII-2, а њен заменик је 
Лазар Миловановић, VII-6. Министар за спорт и културу је 
Филип Трајковић, VIII-1, док је заменик Милан Милошевић, 
VII-2 и Министар за здравље и екологију је Марина 
Јовановић, VIII-1, а њена заменица је  Кристина Јевтић, 
VII-5.

Редовне седнице нам омогућавају да будемо увек 
добро информисани о свему што се тиче нашег живота у 
школи, локалној заједници и у савременом свету, уопште. 
Неке од тема које обрађујемо у току године су: Школа без 
насиља, Међународни дан толеранције, Светски дан 
детета, Дан борбе против сиде, Болести зависности, 
Светски дан здравља, Професионална оријентација, 
Спортске активности и многе друге. На седницама смо и 
сами активни у складу са нашим интересовањима. Правимо 
презентације, дајемо предлоге, имамо прилику да кажемо 
шта нам смета и шта би променили, прикључујемо се 
акцијама и учествујемо у разним активностима. Учешћем у 
раду Парламента схватамо колико су сарадња и толеранција 
важне у савременом друштву. 

Тијана Палочевић, VIII-3 и Марина Јовановић, VIII-1  

О раду нашег Парламента

У оквиру пројекта Подршка цивилном друштву који 
је финансијски подржан од стране Европске уније и 
Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, у издању 
Слободне зоне, на часовима Грађанског васпитања 
имамо прилике да редовно гледамо и филмове који прате 
садржаје прописане од Министарства просвете за 
различите разреде (од V до VIII). Филмови су једна од 
наших омиљених активности на Грађанском. Помоћу 
њих, обрађујемо разне теме. 

На пример, филм Летећа Ана нам је подршка 
приликом уочавања проблема у непосредној околини, 
као и у разумевању свих оних који су по нечему 
другачији - који се по нечему истичу, било то добро или 
лоше, који су по нечему посебни. Филмови Скривен и 
Земља играчака нам помажу у схватању угрожености 
дечијих права у посебним ситуацијама (рат и 
емиграција). 

Филмови Гјумри, Свакодневни живот ромске деце 
из Блока 71 и Зашто графити нам помажу при 
освешћивању различитих проблема у локалној 
заједници. Ту су и филмови који обрађују теме за VII 
разред: Сјавал се јако уплашио, Моје слике на Интернету 
и Ашреј. У њима пратимо истините приче о деци широм 
света, њиховим проблемима и учимо о хуманитарним и 
волонтерским организацијама и акцијама. Поучни и 
корисни филмови који говоре о положају деце у 
савременом свету су, на пример: И бициклисти су људи, 
Живот у две куће: Рене и Никад као први пут. Када 
говоримо о медијима у савременом свету, неизоставни 
филм је Логорама и Ми смо фотографи, а слатко се и 
искрено насмејемо уз филм Толибу дибу даучју. Ту је још 
много других занимљивих филмова кроз које 
употпуњујемо знање о општој култури. Наша 
наставница укључује све ученике у рад и уважава све оно 
по чему се међусобно разликујемо. 

Доротеа Степановић, VII-6
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Филмови у настави Грађанског васпитања 

Наслови филмова који се приказују
 на часовима грађанског васпитања

Ученички парламент



Један од циљева грађанског васпитања јесте одгајање 
слободних личности и будућих пунолетних грађана. За то је 
важно како темељно знање, тако и добар карактер. Упоредо са 
усађивањем и развијањем моћи знања, на нама, наставницима, 
је и да усађујемо и развијамо моћ савести код наших ученика. 
Учећи их да живот почива на светим идејама и вредностима-    
-истини, правди, добру, љубави и лепоти, код ученика 
стварамо одговорне и храбре грађане. Тамо где су одговорни и 
храбри грађани, одговорно је и друштво и држава. Како у том 
друштву нека власт не би постала тиранска, потребно је да 
грађани буду критички настројени - да разумно, разложно и 
рационално просуђују о проблему, као и да контролишу органе 
власти. Да би ово постигли, морају да буду, пре свега, добро и 
правовремено информисани. Да би били добро информисани, 
потребно је да се живо заинтересују за проблеме који муче 
њихову локалну заједницу, као и да узму активно учешће у 
њиховом решавању, где ће неретко бити потребно и много 
добре воље, и много креативности, и умешности. Што је више 
грађана који активно учествују у политичком животу, то је 
боље и за власт и за све остале. 

Овоме у прилог иде и прича са грађанског васпитања 
за VI разред. Оно представља сјајну прилику да се наши 
будући активни и одговорни грађани, још у најранијој 
младости, активно укључују у живот своје локалне заједнице. 
Уз помоћ наставнице, посебно осмишљених и занимљивих 
активности и разних расположивих средстава и материјала, 
наши ученици прво уочавају и освешћују постојање 
различитих проблема са којима се ми, као грађани Алексинца, 
свакодневно срећемо, а потом и дају идеје, предлажу решења, 
као и начине решавања и превазилажења тих проблема. Ове 
године, наши шестаци су, у оквиру својих група, изабрали 
следеће проблеме о којима ће детаљније истраживати и на 
чијим решавањима ће радити: у VI-1, то је проблем вандализма 
у локалној заједници; у VI-2, радиће се на проблему паса 
луталица; у VI-3, изабрани проблем је лоши путеви у 
алексиначкој Општини; у VI-4, то је проблем загађивања и 
(недовољне) бриге о хигијени и животној средини, док ће се 
VI-5 ухватити у коштац са проблемом наркоманије у 
Алексинцу. Ученици ће индивидуално, у паровима и у 
групама, као и уз посредовање наставнице, истраживати и 
документовати постојање ових проблема и предлагати мере и 
решења, те очекујемо да ће и надлежне службе, као и локална 
самоуправа, излазити у сурет и озбиљније схватити дотичне 
проблеме, те да сви скупа допринесемо унапређењу наше 
локалне заједнице.

Марија Крстев, наставница грађанског васпитања 

Грађанско у VI разреду или формирање одговорних и активних грађана

   

Седети са девојчицом није баук

Девојчице су увек несигурна тема дечака. Неке трче 

са дечацима у дворишту, а некима не можеш да извучеш реч из 

уста. Али, о свакој можеш написати цео роман.

Као и већина дечака, волели смо да их задиркујемо. 

Нисмо ми криви за то што оне чим их мало гурнеш одмах 

почну да драме. Мени је све било супер све док ме учитељица 

није преместила са њом – црнокосом девојчицом. Била је лепа, 

а највише ми се код ње свидело што је носила црвени 

џемперић. Први дан нам је протекао у ћутању, а већ другог 

дана сам морао да носим чепиће за уши. Причала ми је о 

парфемима из неке радње, а онда је критиковала сваку 

девојчицу. Те, ова има лепе чизме, а друга нема, а она има лепу 

блузу, а оне немају.

У почетку је било врло досадно, али је она одједанпут 

мени испричала њене тајне па сам и ја њој испричао своје. Од 

тада смо били као брат и сестра. Увек ми је помагала као што 

сам и ја њој. Једино не знам што ми се увек смејала кад је питам 

да ли је гледала неку утакмицу.

Раздвојио нас је пети разред, али ће ме њен црвени 

џемперић сећати на старе дане са мојом добром другарицом.

Тако сам схватио да девојчице и нису тако лоше. 

Напротив, оне су врло добри ортаци.  

Јовaн Милутиновић, V-5
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Седети са дечаком није баук

Одувек сам сматрала да је дружење везано за 

девојчице. Дружење са дечаком би било као казна. Моје мисли 

су одувек биле такве све док нисмо отишли на летовање у 

Котор.

Кренули смо веома рано. Сви у аутобусу су гледали да 

седну са неким познатим како би им пут прошао брже. Мени се 

пало да седнем са сином татиног пријатеља. Покушавала сам 

да променим место, али тата ми није дозволио. Објаснио ми је 

да смо ми мали и да ћемо имати више места, а самим тим и 

угодније путовање

Била сам љута. Мислила сам да сам кажњена. Стално 

сам се врпољила и измишљала разлоге да одбацим страно 

друштво. Одједном је дечак извадио из ранчића тетрис и почео 

да се игра. Мени је то привукло пажњу. Стално сам се 

нагињала над дечаком како бих пратила игру. Несвесно сам га 

одгурнула до прозора. „Кад дотерах цара до дувара“, питао ме 

је да ли бих одиграла коју игру. Била сам зачуђена, али сам 

прихватила. У почетку се нисам најбоље снашла, па ми је он 

помагао. Временом смо почели да правимо планове како ћемо 

проводити време на обали мора. У живом разговору време је 

брзо протекло.

Одједанпут смо кроз прозор аутобуса угледали 

предивно, плаво море. Били смо пресрећни. Разговарали смо 

као да се целог живота познајемо.

Тада сам схватила колико може бити забавно и 

пријатно са дечаком.  Време проведено са дечаком, који се зове 

Марко памтићу као једно ново искуство. И такође да није срам 

ни баук седети са дечаком.

                                                     Милица Гојковић,  V-5
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{ta je greh? zle misli, re;i I dela

           sveti vasilije veliki

greh je najve]e zlo u svetu
     SVETI JovAN ZLaTOUSTI

MALA ZNAYA DOBIJAJU SE U;EYEM,
VELIKA ZNAYA DOBIJAJU SE VEROM I PO[TEYEM.

                            SVETI NIKOLAJ \I;KI

nIJE UBOG ONAJ KOJI NEMA NI[TA, 
NEGO ONAJ KOJI MNOGO \ELI< 
NIJE BOGAT ONAJ KOJI MNOGO IMA,
NEGO ONaJ KOji NI[TA NE TREBA. 

       SVETI JovAN ZLaTOUSTI 

nE MO\E[ SE SMEJATI DU\E NEGO [TO MORA[,
NITI PLAKAT DU\E NEGO [TO MORA[.
A OSMEHOM MO\E[ OSVETQAVATI LICE SVOJE I 
LICE SUSEDA KOLIKO HO]E[. 

                                    vladika  NIKOLAJ

KO ZNAYEM PODR\Ava SVOJU VERU, 
VEROM DOPUYUJE SVOJE ZNAYE, 
TAJ JE RE[IO PROBLEM VERE I ZNAYA.

                      SVETI NIKOLAJ \I;KI 

jAK VETAR GONI OBLAKE, A ZLOPAM]EyE 

DOBRE OSE]AJE Iz DU[E.

                                        AVA EVAgRIJE

QUBI RAD, TELESNI RAD PRU\A SRCU ;ISTOTU.

                      PREP. ANTONIJE VELIKI 

QUBAV JE OD MOLITVE

         iSAK sIRIN

kAKVE SU TI MISLI, 

TAKAV TI JE \IVOT.

                  o. TADEJ

BOG NAS JE STVORIo QUDIMA I TRA\I
OD NAS DA TO I BUDEMO.
nEMA TAKVIH VREMENA U KOJIMA 
NE BI MOGLI BITI 
I NE BI BILI DU\NI DA TO I BUDEMO.

                         PATRIJARH pAVLE
                                 

NEKA TVOJA RUKA NE BUDE ISPRU\ENA 

RADI UZIMAYA VE] RADI DAVAYA.

                SVETI JEFREM SIRIN

mUDRI KAO zMIJE, BEzAzLENI KAO GOLUBOVI.

                                 PATRIJARH pAVLE

Uzdajte se svim srcem u Boga, 

a svojom premudro[]u ne veli;ajte se. 

Na svima putevima svojim znajte da 

pravi budu putevi va[i

i noge va[e ne]e se spoticati.

                                                    SVETI SAVA

Bla\en je ;ovek koji je na[ao premudrost 

i onaj smrtniK koji je video razum. 

Jer boQe je yu kupovati, nego riznice zlata

 i srebra< skupQa je od dragocenoga kameYa<

ne protivi joj se ni[ta lukavo, 

a slatka je svima koji joj se pribli\uju.

                                                        SVETI SAVA

Припремили ученици од I до VIII разреда     
и Марија Николић, вероучитељица



Живот је леп као свет и цвет,

Пчела и лет,

Сунце и брег,

Бајка и снег.

Живот није када се тучеш с неким

и кад неког не волиш, то знај!

Већи дар од живота ни птице,

Ни оне измишљене чаробнице и глумице немају

Јер оне само фолирају.

Живот је леп као осмех,

Није хладан као лед.

Детињство је само део живота,

А то је брзо, скоро као један дан,

Час 

Или трен...

Клара Митић, IV-1

Једном сам се осећала веома усамљено

Бити усамљен посебан је осећај. Тада си тужан, 

плачеш и није ти ни до чега стало. Сада ћу вам испричати један 

такав догађај.

Био је то један прелеп дан, сунчан и топао, а ја сам 

имала шест година. После доручка сам изашла напоље. Деца 

су ме избегавала. Почели су да ме називају разним ружним 

именима. Упитала сам их зашто ме избегавају, а они су рекли 

да их је срамота да се играју са мном. Ја сам тада схватила 

зашто их је срамота. Тада сам имала печате по глави, опадала 

ми је коса и била ми је кратка. Исмевала ме је и моја најбоља 

другарица. Утрчала сам у кућу плачући. Хтела сам да се 

пожалим мами, али она је рекла: ,,Не могу сада“. И тата је 

рекао исто. Отишла сам у собу и седела крај прозора, сва 

уплакана. Тада сам се осећала усамљено. Е, то је оно осећање! 

Тек сам тада схватила шта значи усамљеност. Осећала сам тугу 

и самоћу. Била сам сломљена. Осећала сам се одбачено, нисам 

била као остала деца. Као да ми је у то мало времена прошло 

детињство. Када сам била крај прозора, видела сам осталу 

децу, а они су ме и тада исмевали. Тада је већ био мрак па сам 

легла. Сутра ујутру су ме сва деца звала да се играмо, али ја 

нисам хтела јер сам знала да ми нису прави пријатељи.

Када се ово догодило, схватила сам шта значи бити 

усамљен и да то није нимало лепо. Не желим да се то осећање 

икада понови.

                                                                                                                               

Селена Кувељић, III-4
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Игра за живот                                 Двострука победа

Ова прича говори о стидљивој девојчици која је стекла 

пријатеље и победила на такмичењу.

Био је кишни дан. Девојчица Лили тужно је гледала 

напоље. Лили је ишла у школу, али није имала друштво јер је 

стидљива. Она је врло лепо сликала природу и предмете. Сви 

другови звали су је Стидљива Лили. Њој свакако није било 

пријатно. Када би рекли Стидљива Лили она би побегла. 

Одједном сину јој идеја да сваком да неки надимак. Целе ноћи 

је смишљала надимке, и сутра је звала другове Ћелави, 

Дебели, Глупи... Тада су схватили како је Лили, па су престали 

да је тако зову. Од тада је имала пуно пријатеља. Једном се по 

школи прочуло о такмичењу у сликању природе. Када су то 

Лилини пријатељи чули, одмах су јој рекли и она се пријавила. 

Са малом тремом је почела, али је ипак победила и добила 

надимак Уметница Лили.

Тако је Лили храбро однела дуплу победу и добила 

нови надимак.

                                                                                                                                                 

Наталија Матић, III-3

Сретох овцу уплашену

као чигру. Одједном,

показа ми чудесну игру.

Направи окрет,

први, па други,

застане на трећи

па понови први.

Ређала је та два

покрета, а затим

направила седам

чудесних окрета.

Њени окрети и покрети

одвукли су ме до

смрти, у рајске врти.

                                                                                                                          

Миљан Стевић, VII-5 

(,,Аска и вук“ Иво Андрић)

Живот је леп



I don't need New York city,

I don't need Mexico,

All I want is to come to London

Where  I belong.

All I want is for my dream to come true,

to come to London, to come to you.

London don't be afraid,

Here I come,

I'll come soon

but the ride is long.

You're my love,

You're my dream,

but Big Ben is not only what I want to see.

James Trevor “Jamie” Oliver is a 

British chef, restaurateur, media personality, 

known for his food-focused TV shows, 

cookbooks and more recently for his 

campaign against the use of processed food 

in schools. He has tried to change young 

people's idea about food. Jamie was upset 

when he discovered that lots of schools were 

serving almost no fresh food. Their meals 

came out of packets – frozen burgers, pizzas, 

chips and sausages. He wanted to show that 

it's possible to make good healthy meals that 

don't cost much. He started cooking for a 

school in a poor area of south London. There 

were lots of problems at first as the students 

refused to eat his meals. They wanted the 

food they knew because many of them never 

ate healthy meals at home. Finally, they 

discovered they preferred Jamie's meals and 

their teachers found that after eating his food, 

their students were able to think and work 

better. The TV programmes were very 

popular. On his website, Jamie collected at 

least nearly 280 000 people who supported 

his campaign which continued in other 

schools in Britain.

Martina Minić, VIII-1
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I want to see your bright side,

I don't want to see clouds and rain,

because they bring me pain.

When I come,

In a fairy-tale I'll be.

But there's more I want to see.

I want to feel your love and story,

Because I know you'll bring me glory.

Maybe some day,

"Thank you London" I will say,

"Now I have life and hope,

and it's all thanks to you,

Dear London,

I love you”

Martina Minić VIII-1

London

apple

banana

bread

butter

carrot

cauliflower

cereals

cheese

cherry
chicken

chocolate

cucumber

fish

garlic

jam

lemon

lettuce

meat

mustard
oil

olive

onion

orange

pasta

peach

pear

pepper

pineapple

potato

raisin

rice

salad

soup

strawberry

sugar

tomato

tuna

vinegar

wine

yoghurt

FOOD

Jamie Oliver

“Eat                    “Eat                       sugar.             sweet                already”   sugar.             sweet                already”
   less            You're            enough   less            You're            enough

Милана Ненадовић, проф. енглеског језика



LES AMIS SUR INTERNET
AMELIA: L'autre jour je discutais avec ma soeur et elle m'a dit qu'elle était sur Facebook. Tu connais? Elle m'a demandé si je voulais qu'elle 

m'ajoute à ses amis. Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé ses copains et copines de la fac. Je lui ai dit que ça me faisait peur ces trucs- là mais elle 

m'a assuré que ce n'était pas dangereux. Elle m'a demandé ce qui me faisait peur. J'ai dit que je savais pas. Je vais le faire, je crois

PAULINE: C'est quoi exactement?

AMELIA: C'est un site de reseau. On appelle ça un ‹‹ reseau social ››. Ça rassemble des personnes proches ou inconnues. Ma soeur m'a dit qu'il y 

avait 200 millions de membres à travers le monde et que c'était le site le plus visité.

PAULINE: C'est américain?

AMELIA: Oui. Ma soeur, qui est très branchée sur ces trucs-là, m'a expliqué que c'était les étudiants de Harvard qui avaient créé un réseau pour leur 

université, et plus le réseau s'est étendu aux autres facs. Elle m'a dit que ce serait bien que j'y sois et mes copains aussi. Elle m'a dit qu'elle 

m'enverrait une invitation. C'est comme ça que ça s'appelle. Je l'accepte, c'est comme ça qu'on dit, et après, je peux à mon tour, inviter mes amis.

PAULINE: Et on fait quoi, avec Facebook?

AMELIA: Eh bien, tu y mets des informations personnelles des photos, des vidéos, de la musique que tu aimes. Tu tchates et tu partages tout ça avec 

tes amis. Et puis elle m'a dit que c'était drôle, l'histoire du mur.

PAULINE: C'est quoi, le mur?     
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MA FAMILLE

Ma famille est le trézor pour moi
Et je sens toujours la joie.
Ma famille, je l'aime

De tout mon coeur,
Qui frappe 
Comme un fou 

Pour ma soeur.
Dans la vie, 
Je suis souvent heureux,

Mais personne ne la peut pas...
Ne peut remplacer
MA FAMILLE.

Milan Milošević VII2  

1.La Tour Eiffel se trouve à:
A. Rome
F. Paris 
G. Londres

2. Renault, Peugeot et Citroën 
sont les noms de: 
T. chaussures 
B .hôtels
R. voitures

3 .Asterix et Obelix sont les heros de:

A. bandes dessines

E. romans

D. bombons 

4. La rivière qui coule à travers Paris est:

J. Danube

N. Seine

O. Garone

5. Le Festival du film international a lieu à:

C. Cannes

P. Nice

T. Paris

6. Lion, Paris Saint-Germain et Marceille sont les clubs:

S. belges

R. italiens

E. français

A toi de jouer!

Pour chaque question, inscris dans la minigrille la lettre qui correspond à ta réponse (question 1= case 1, etc.). 
Tu trouvras un mot qui désigne le nom de pays dont la langue tu apprends.

Regrdez la grille.

a. Écrivez les noms de pys que 

vous Trouvez dans la grille.

b. Écrivez deux noms de ville que 

vous trouvez dans la grille. 

Pouvez-vous trouvez dans la 

grille. Pouvez-vous en trouver 

d'autres?

Resenje : 1. F; 2. R; 3. A; 4. N; 5. C; 6. E

AMELIA: Eh bien, sur ta page, il y ta photo, des informations personnelles et puis 

ton mur où les copains peuvent te laisser des messages, commenter tes photos lls 

peuvent aussi y publier des photos de toi, que toi tu n'as pas. Ma soeur m'a dit que 

c'était sans danger parce que seuls tes amis ont accès à ta page. Elle m'a dit que je 

devrais le faire. Je suis sûre que Scott, mon correspondant américain y est.

PAULINE: On peut aller chez toi?

AMELIA: Oui, viens! On y va J'espère que ma sceur sera là.   

                Припремиле Ангелина Митровић и 
Гордана Миљковић, проф. француског језика



На већ традициналном Светосавском конкурсу наше школе Презентације 2014 , на тему Није тешко бити 
фин”, пријавио се већи број ученика. Комисија, коју су сачињавали наставници наше школе, изабрала је награђене.

,, ” ,,
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У млађем узрасту то су:  

1. Меланија Аврамовић, I разред

2. Петар Ристић, I разред                                                                 

3. Софија Марковић, I разред                                                                                     

(прво место) 

1. Бранислава Пешић, III разред                                                                                    

2. Димитрије Тасић,  III разред                                                                     

(издвојено одељење у Краљеву, друго место)                                           

1. Димитра Ђорђевић, I разред                                                                                 

2. Коста Стојановић, I разред   

3. Јована Милетић, I разред                                                                                   

 (треће место)                                                                                                

                                                                                                                                                                                     

Лична срећа је немогућа без среће 
других

Ми, деца, врло често налазимо у 
ситуацијама у којима је тешко бити фин: у кући, где 
наши родитељи одређују правила, у школи, на улици, 
на игралишту... Али, пошто је једини начин да имаш 
пријатеље тај да ти сам будеш пријатељ, ми бирамо да 
усклађујемо наше жеље и мисли са већ постојећим 
правилима. При томе, не мислим да је тешко рећи 
хвала, молим, извини и изволи, нити да је тешко не 
причати на часу или јурити ходницима школе. То су 
речи и правила, која би требало да буду у основи 
сваког односа. Међутим, изгледа да је овај наш 
модеран свет којим владају Гугл и Фејсбук променио 
начин на који људи комуницирају. И мој и језик мојих 
вршњака свео се на ,,лајк” и ,,БФФ”. И то не би било 
толико страшно  да коментари нису много ружне речи, 
речи мржње и вређања. Ово је врло честа појава међу 
мојим вршњацима и другарицама. А замислите, неки 
од њих се и не познају! 

Сазван је родитељски састанак, на коме су 
били обавезни и ученици. Разредна је изговарала нека 
имена, а лица њихових родитеља су црвенела. Није им 
било лако јер су им то приредила њихова деца. Лице 
моје мајке било је поносно! Седела је у школској 
клупи као некада када је и она била ђак, поносна што и 
ја, њена ћерка, нисам део тога и што покушавам 
својим понашањем да дам добар пример. И није ми 
тешко јер прави смисао живота је ,,садити дрвеће 
испод чије сенке не очекујете да ћете седети”. 

Не заборавите речи хвала, молим, извини, 
изволи. Те речи нису правила, користите их јер уз 
помоћ њих није тешко бити фин.

Иконија Спасић, VI-2

се 

Није тешко бити фин

Бити фин није тешко

да се служиш само смешком,

лепе речи ти да кажеш

никад никог да не слажеш.

Руку другу ти да пружиш

да се увек добрим служиш,

несебично све да дајеш

и никад се не покајеш.

Сваком злу ти добрим врати

нек те увек срећа прати,

од свих бољи буди зато

бити фин је право злато.

Даница Берић, VI-1

Није тешко

Тамара Младеновић, II-5

  У старијем узрасту то су:

1. Марија Радовић, VI  разред 

2. Теодора Пајкић,  VI  разред  

3. Софија Максимовић, VI  разред

 (прво место)

1. Јована Павловић, V  разред

2. Лена Шолн, V  разред

 (друго место)

1. Матеја Милетић, VII  разред

2. Лука Михајловић, VII  разред

3. Лазар Миловановић, VII  разред

 (треће место)     



Доброта побеђује и најтврђе срце

Када се бодљикаво прасе скупи да би му било топло и 

тражи удобно место, оно пази да не убоде друго. То се зове 

лепо понашање.

Лепо понашање је важно и за животиње и за људе. 

Најважније је за децу. Да би се лепо понашали морамо да 

слушамо родитеље. Како би то постигли, не треба да их 

нервирамо и да им тражимо све да нам купе. Ако смо љубазни 

и брижни, и други ће бити такви према нама, а ако смо 

нељубазни и груби, нико се неће дружити са нама. То лепо 

понашање важи и за животиње. Када имамо кућног љубимца, 

рецимо пса, ми морамо да га чувамо као и он нас. Љубимца 

треба да хранимо, шетамо, проводимо време с њим. Ако то не 

радимо, наш љубимац нас неће поштовати. Такође, ако хоћемо 

да будемо добри, треба да радимо послове у кући. То 

подразумева да одржавамо собу чистом и да понекад 

обришемо и усисамо прашину. Деца се понекад жале да не 

воле што им родитељи причају шта смеју, а шта не. Постоје 

размажена деца и она која су скромна. Та деца се одмах 

препознају. Она траже све најлепше, најбоље и најскупље, а 

деца која су скромна траже најјефтиније, а понекад и само 

срећу. Ако желимо да нас комшије воле и поштују, не треба да 

правимо буку, да се играмо испред њихових капија. 

Лепо понашање ће нам увек бити потребно у животу. 

Милица Миленковић, V-1 
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Мала помоћ, велика корист
Свако од нас је бар некада био у ситуацији када му је 

мала помоћ била од велике користи. Некада је то лепа реч, а 

некада добро дело. Тог дана нисам ни могла да претпоставим 

да ће моја помоћ некоме бити од значаја.  

Освануло је још једно предиво недељно јутро, мој 

омиљени део дана, јер је тада цела породица на окупу. Волели 

смо да одуговлачимо и нигде не журимо. Можда сам баш зато 

и волела недељу. Сви смо полако устали и поспремали собе. 

Предложила сам да одем у пекару и донесем доручак. Дан је 

био пријатан, а ветар благ и топао. Кад сам стигла, људи су 

чекали ред. Продавачица је журила да све услужи. Сви су се 

гурали желећи да што пре дођу на ред. Мени није било битно 

да ли ћу стићи пре, зато сам одлучила да уступим место 

старијима. Дошла сам на ред. Примивши моју наруџбину, 

продавачица ми је грешком вратила више новца. Не 

приметивши, захвалила сам се и изашла. На путу до куће 

видела сам њену грешку и пожурила назад да вратим новац 

који ми није припадао. Гужве више није било. Пружила сам 

новац, а на лицу продавачице препознала сам изненађење. 

Сигурно се питала откуд ја поново у пекари. Вратила сам јој 

новац. Грешка није била мала. Толико је била срећна да ми је 

пришла и пољубила ме. Досадашњи озбиљан израз лица 

заменио је искрен осмех. Помиловала ме је по коси и рекла: 

„Ретки су они који би то урадили“. У знак захвалности, дала 

ми је омиљену чоколадицу. У том тренутку ми је пало на 

памет какав је проблем могла имати. Мањак би морала да 

надокнади, а можда и остане без посла.

Ето како ситнице могу некоме улепшати дан и 

вратити осмех на лице. Када би свако мислио да помогне 

другима, живот би био једноставнији, а људи би једни 

другима више веровали.

Софија Тодоровић, VI-2

Племенити су они који заборављају себе 
да би се бавили другима

Често се питамо због чега је све више у нашем 

окружењу немарних, безосећајних, недружељубивих 

особа. Због чега се све више између људи осећа мржња и 

пакост?

Пролазимо поред немоћних старијих особа,  а да 

притом не приђемо да им помогнемо да пређу улицу. 

Трошимо новац родитеља на бескорисне и скупе 

мобилне телефоне док се неки наши вршњаци боре за 

живот. Потцењујемо и омаловажавамо сиромашне и 

слабије од нас. Ругамо се  друговима који добију слабију 

оцену и не желећи да им помогнемо да реше тај проблем.

Недавно сам шетао кроз оближњи парк. На једној 

клупи седео је стари дека седе косе са штапом у руци. 

Док сам се приближавао клупи, овај дека је већ устао и 

кренуо стазом на доле. Видео сам да је на клупи остао 

новчаник. Потрчао сам за њим и упитао га: ,,Извините, да 

ли сте Ви можда заборавили новчаник?” Стари декица ме 

је гледао збуњено, одговоривши ми: ,,Да, да, како ли је 

могао да ми испадне!?” Захвалио ми се и полако отишао. 

Дуго сам посматрао деку док је одлазио, размишљајући о 

томе како је лепо бити пажљив. Био сам задовољан и 

поносан  јер сам малим гестом учинио неког срећним. 

Сада, док седим и пишем овај састав, схватам да 

није без разлога речено: „Није тешко бити фин“. Није 

заиста. Напротив, то је нешто најлепше што човек треба 

и може да чини – да буде фин, пажљив и саосећајан.

Лазар Живковић, VI-3

бити фин

Анастасија Кадрић, II-5



Јесења равнотежа
Напољу јутро. Тмурно, кишовито јутро. И док тако 

погнуте главе корачам испод свог шареног кишобрана, и не 

примећујем да газим по мокром златножутом лишћу. И не 

примећујем све те раскошне боје које су дошле заједно са 

јесени. Одједном, схватам ту јесењу равнотежу. 

Сконцентрисала сам се на мирис кише. Није исти. Те 

јесење капи кише доста су се разликовале од оних летњих. Те 

јесење капи кише само су допуњавале јесењи пејзаж, заједно 

са уморним гранама савијеним на ветру. А ветар? Као да је 

плесао са лишћем.

Настављам да корачам. Чује се лишће, лишће које је 

шуштало као листови оронулих, старих уџбеника. То лишће 

формирало је златножут тепих преда мном. Улицом су 

пролазили ђаци са својим великим шареним кишобранима, 

смешно се спотичући о опале кестенове. 

Да, јесен се ове године баш потрудила! Завирила је у 

сваки кутак, покуцала на свака врата. Све дрвеће обукла је у 

своје раскошне хаљине. Својим огртачем прекрила је природу, 

тако да се сунце једва пробило кроз тмурне, тамне и сиве 

облаке.

Ипак, јесен није скинула осмех са лица најмлађих који 

се играју у барама и блату. Није скинула осмех са лица онима 

који знају да препознају лепоту јесени. 

Схватила сам. Схватила сам ту јесењу равнотежу, ту 

јесењу слику. И да, схватила сам – ако јесен посматрамо на 

прави начин, она је можда последњи осмех природе у односу 

на дане који нам долазе, али не и последњи осмех деце која 

знају да искористе све оно што им природа пружа и да се носе 

са свим њеним чарима.
             

                                                                                                                                         
Анастасија Милојковић, VI-3      
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Дан и ноћ
Свиће зора. Буди се златни творац овога света. У 

људима букти пламен среће и љубави, јер су после мрачне 

сребрне идиле коначно дочекали благородно сунце. Извор 

наших живота, који нам сваког дана дарује светлост, без које 

ми не бисмо били ми. Бескрајно плаветнило одједном заблиста 

и даје нам веру и наду, у којима видимо своју будућност. То нас 

покреће да живимо пуним плућима.

Плави блистави дани подстичу човека да мисли и 

нада се добром, да чини и помаже људима. Мали зелени 

плодови гледају у најзлатнији плод човечанства, па и они 

постају зрели и златни.

Сиви и тмурни дани подсећају човека на оно лоше и 

ружно у животу, али га, такође, подсећају да таму увек надјача 

светлост и враћа радост у наша срца.

Пада ноћ. Човек већ постаје уморан од све те енергије 

којом је располагао током дана. Сребрна краљица, 

господарица мрачног света, у човека убацује неку умарајућу 

мисао о свету одевеном у црно и човек се враћа у свој мали свет 

у глави.

Не дозволи да те ноћ завара, већ се увек надај бољем 

сутра!

Михајло Костић, VI-5

Један листић

Жути листић летео,
на раме ми слетео, 

па ме нежно тапнуо,
и два ми стиха шапнуо: 

,,Пођох на пут усред зиме,
уз пут мало носи ме!”

Носио сам листић жут,
и газио мокар пут.

Носио га још мало,
тад је листић нестао.

Ветар листић скинуо,
с њим се на пут винуо.

                                                                                                                                 
Емилија Бошковић, IV-4

Јесен рана

Полако уђе у моје дворе,
чисти лишће с грана,
шушти, шушти трава,

добро нам дошла јесен рана.

Ветар се игра бакарним лишћем,
скупља их по жутој трави,

можда ће нам доћи
облак кишни, прави.

Мокре су биљке,
од кише се плаше,

дошла је јесен рана, 
у домове наше.

Деца се радују 
због јесени ране,

сакупљају опало лишће
и труле гране.

                                                                                                                                
Никола Станојевић, IV-4

Јесен у мојој улици
Јесен се уселила у моју улицу. Са собом је донела 

пуно промена. Посматрам шта ће све да уради са мојом 

улицом. 

Прво боји лишће бронзаном бојом, a онда 

наређује ветру да се поигра са лишћем. То је прави бал. 

По небу качи тамне лустере. Из њих падају сребрне 

искре. Отварам кишобран дугиних боја да ме не поквасе. 

Стиже и хладна ноћ. Месец се смеје и обасјава моју 

улицу. Сва је златна. 

Волим јесен јер доноси са собом много лепих 

боја. Све је као у најлепшој бајци.

Катарина Латински, III-3



Зима

Читава природа обукла бело,

снег је покрио и град и село.

Беле се друмови, куће и дворишта

дивље звери су побегле у склоништа.

Беле пахуље прекриле брег,

деца газе дубоки снег.

Санке и скије

сада су најмилије.

Од снега праве Снешка,

шаргарепа му се из уста смешка,

нос му је паприка сува,

а лонац му главу од зиме чува.

Никола Марковић, IV-2

Зимске радости
Када зими падне снег,

забели се цео брег.

Деца се санкају, грудвају,

ваљају у снегу и уживају.

Док пахуље веју,

деца се радосно смеју.

На све стране грудве лете,

весело је свако дете.

Снешко Белић већ је ту,

с децом дели радост сву!

Емина Недељковић, II-5
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Мој град у ишчекивању Нове године

Нова година је празник који мој град слави. Сви у мом граду воле 

новогодишњу чаролију.

На улицама је снег, виде се отисци разних стопала. У центру је 

новогодишња јелка коју сви украшавају. Људе обузима страх и стално некуд журе 

пред Нову годину. То деци не представља оптерећење, већ радост. Излог је пун 

нових ствари. Они су тако лепо украшени као из сна. У даљини се чују петарде и 

кикот деце. Чују се звончићи које носе тате које су се прерушиле у Деда Мраза. 

Такође се чује звук ципела које иду кроз снег.

У ваздуху се осећа мирис снега. Предивне колаче које посластичар 

спрема за новогодишњу ноћ свако би пробао. У ваздуху се види дим који допире 

из кућа. Хрaна која се носи за припрему забава фантастично мирише. 

Хладноћа је у ваздуху. Снег и даље пада. Он додирује хладне носеве деце. 

Све је скоро спремно за дочек Нове године. Сунце тоне у сан.

Док се светла пале и у ушима одзвања звук петарди срца се пуне. 

Ватромети крећу. Из кућа, станова и ресторана чује се музика. Све је спремно. 

Срећа се шири градом. Узбуђење расте. Креће одбројавање и ватромети скачу по 

небу. Нова година је један од најлепших празника. У нашем граду су тада сви 

срећни. Никад у Новој години нема тужних. Тада заборвљамо све оно лоше што 

нам се десило у старој.   

Анђела Спасић, V-2

Зима

Стигла је зима, 
пуно снега има.

Година стара ускоро ће проћи,
а нова ће доћи.

Деда Мраз доноси радости нове,
а деци играчке и снове.

Деца се напољу играју,
а кровови кућа беласају.

Људи се топлије облаче,
само спава мече.

                                                                                                                                 
Анастасија Ристић, IV-4

Деда Мраз

Кад зима дође и падне снег,
пахуље беле покрију брег.

Весело звоне чаробна звона,
стиже година Нова.

Певају деца на сав глас,
са поклонима стиже и Деда Мраз.

                                                                         

Анђелија Здравковић, I-1 



Моја породична кућа

То је простор у коме смо одрастали, у коме смо 

проживљавали најлепше, али и најтеже тренутке у 

животу. Ови зидови видели су више искрених осмеха и 

болних суза, него што ћете видети у току живота. Први 

рођендан, прва озбиљна свађа са родитељима, прва 

патња. Толико успомена и сећања у свакој просторији, у 

сваком делу моје породичне куће.

Испред куће налази се малено двориште. Не 

волим тамо да проводим време. Ту су некада боравили 

наши пси за које сам била јако везана. Кућа има неколико 

просторија, али углавном сви укућани дан проведу у 

једној. То је дневна соба, уједно и најтоплија соба у кући. 

Најзанимљивије је, што се тиче ове собе, да је она некада 

била само гаража. Онда ју је мој дека преуредио и сада је 

једна прелепа просторија у којој борави цела породица. 

Наранџасте завесе красе замагљене прозоре. 

На спрату се налази моја соба. Иако не проводим 

пуно времена у њој, она ми је свакако најдража. Та соба 

чува многе моје тајне. Памти моје прве симпатије, моје 

прве сузе због дечака, моје радости. Та соба није одувек 

била моја. Некада је у њој боравио мој дека. Ко зна још 

колико тајни она чува. Соба ми је увек у нереду, 

прилично је обична, али за мене је посебна. 

На другом спрату налазе се још две собе. Једна од 

њих има велику терасу која гледа на улицу. Лети ту волим 

да проводим време. Седим, слушам музику, размишљам. 

Тераса је украшена малим јелкицама. У тој соби налази 

се огромна слика Че Геваре, и то ми је омиљени детаљ у 

просторији. Иначе, ту сам направила своје прве кораке, 

тако да ова соба за мене има велики значај.  

Мој брат

Особа коју си безброј пута ударио, а толико је 

волиш је брат.

Ја имам доброг, најбољег брата на свету, који је 

увек ту уз мене. Зове се Марко. Има тамну, кратку косу, 

високог је раста, витког тела и лепог лица. Иако уме да ме 

изнервира, та свађа траје кратко, јер након десетак 

минута све је у најбољем реду. Марко ми помаже и у 

решавању тешких задатака из математике и физике и у 

учењу историје. Кад урадим нешто погрешно, следи 

казна родитеља, али уз његову помоћ та казна постаје 

блажа.

Волим када оде на екскурзију и када га нема, али 

временом постаје празно и онда је моја жеља да га видим 

још већа. Његов долазак би ми сваки пут враћао осмех на 

лице.

Још од малена, обожавам да се заједно санкамо и 

уживамо у зимским чаролијама. Марко би тада, као 

главни, стручно управљао санкама, док бих се ја чврсто 

држала за њега и осећала некако безбрижно. Свако ново 

спуштање било би још занимљивије, све док се на 

прозору не би појавила мама и позвала нас на топао чај. 

Као млађа, вукла бих санке журећи за братом. Утрчали 

бисмо у кућу и што пре дохватили вреле шоље. Док би 

Марко с времена на време вртео главом и смешкао се, мој 

кикот и смејање ширили би се кроз топлоту наше куће, а 

прича се једноставно размотавала као клупко које се 

скотрљало са кревета.

Иако је Марко сада порастао, ништа од овога се 

није променило, и даље уживамо, забављамо се и 

смејемо. Зато ми није тешко да наместим и његов кревет, 

поделим и најмање парче сендвича, ушушкам га док 

спава и пољубим онако како то само сестра уме!

 Софија Тодоровић, VI-2 
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Ја као родитељ
Јако често се деца несвесно жале на своје родитеље иако нису свесна да су то бића која нам желе све најбоље. 

Чак су и према мени били неправедни више пута, али какви год да су, ја их волим. Имају грешке, свако их има. Осећам 

да ћу и ја једног дана постати родитељ, да ћу забрањивати својој деци оно што је мени било забрањено, јер сам  и 

поред безброј пропуштених журки постала добра особа. 

Бити родитељ уопште није лако. Децу морате у детињству васпитавати онако како доликује. Тада се стално 

нервирате због њих. Своје грешке понављају више пута, типа: ходамо боси, мајке вичу; изгребемо ауто,очеви 

филозофирају; отплетемо тек започети пуловер, баке нас вуку за косу... А онда и ви враћате филм шта се дешавало док 

сте  и ви били мало неспретно дете, и тада се опет понавља иста прича. Сама сам себи у будућности зацртала да моје 

дете неће бити тако васпитано.

Моја породица ће бити скромна, пристојна. Своје дете ћу увек третирати као највеће благо које ми је бог 

подарио, што је истина. Учићу га да се бори за све оно што му припада. Али тек када одрасте, када креће у пубертет, 

тек тада настају проблеми. Улази у лошије друштво, долази кући касно у поноћ, говори како му родитељи досађују... 

Тада ћу појачати  мере, бићу строжа, али знам да се можда и ништа  неће променити. Покушаћу да разговарам са њим, 

са надом да неће остати исто. Нећу бити превише строга, јер знам  да ће бити довољно велико да разуме грешке.

Ирена Усеиновић, VI-4

Када би ми понудили да бирам 

било коју кућу у замену за ову моју, 

одбила бих. Никакав луксуз, никакве 

виле, базени, ништа од тога не може 

заменити предивне успомене које чува 

моја кућа. Можда није најлепша, највећа и 

најлуксузнија, али за мене је посебна.

  Кристина Мијатов, VII-5 



Савремена бајка о љубави
Живео цар са својим сином у огромној палати.  Царевић је био 

сналажљив, духовит и храбар. У својој соби имао је све најмодерније уређаје. У 

њој је проводио већи део дана. Ретко је излазио и због тога није имао пријатеље. 

     На фејс-у је упознао једну принцезу са којом се често дописивао. Преко 

скајпа су се  виђали и убрзо заволели. Нико није знао за њихову везу док нису 

одлучили да се венчају. Принцезин отац био је против венчања јер његову ћерку 

може да ожени само онај који то заслужи. Царевићу је задао три изазова за које 

је био сигуран да их овај неће испунити. Први изазов био је да пронађе аждају  и 

да је победи у игрању фудбала на плејстејшну. Други задатак  да победи 

вилењака у игри Counter Strike,  један на један. Трећи задатак био је најтежи -  да 

победи џина. Дисциплина Need For Speed.   

Аждаја, вилењак и џин били су шампиони у овим играма тако да је ово 

био велики изазов за царевића. Имао је седам дана да се припреми за изазове. 

Седам дана седео је за рачунаром и вежбао. Принцеза је покушала да открије 

њихове слабе тачке. Захваљујући принцезиној подршци царевић је успео да 

победи у сва три меча и добије њену  руку.

     Свадба је дуго трајала. Емитована је на свим каналима у 3D резолуцији, а 

брачни пар живео  је срећно до краја живота.  

                                    Анђела Илић, V-4

Кад сам се заљубила

Љубав. Реч која код многих  изазива чудан израз лица, 

смех, плач и неприкладно понашање. Код мене је све то некако 

помешано. Можда је тако и најбоље. Сви смо бар једном 

доживели ону истинску љубав која нас доводи до лудила. Она 

је најлепше осећање, без обзира на све што носи – сав бол, тугу, 

срећу и наравно збуњеност.

Молим пажњу за све оне  који  још нису осетили чари 

заљубљености!

Двадесет пети октобар – дан када сам схватила ко ми 

се заиста свиђа. Тог јутра писала сам о томе шта моја 

симпатија мора да подразумева, али нисам схватала праву 

истину. Покушала сам да сложим коцкице  и видим ко се ту 

заиста крије. Потрудила сам се – и тада се створио ОН! Стајао 

је испред мене разбарушене косе, небеско плавих очију и 

висине о којој се само може сањати. Нисам могла да верујем 

како га раније нисам примeћивала. Сећам се када ме је позвао 

да плешемо. Тада ми то није деловало посебно, али сада знам. 

Желим да вратим време уназад, да чекам да ме позове, и да 

онда  поново, док лагано корачамо, будемо приљубљени једно 

уз друго. Али,  то је само прошлост, а можда и није!?

И дан-данас ми је најбољи друг. Ипак, ништа није исто 

као пре. Ретко кад озбиљно попричамо, али се, барем, јавимо 

једно другом. Понекад ми његово ћао,  значи више него нечије 

волим те. То много тога казује. Верујем да ће доћи дан када ћу 

са поносом рећи: ,,Ја сам његова девојка!” Чекаћу га! Макар то 

било за две, три,четири или чак пет година, мени то није важно. 

Можда ме он никада и не погледа, али увек ће бити негде у 

дубини мога срца. Као што  рекох,  љубав је често детињаста. 

Можда је зато и волим и чувам као највреднију драгоценост на 

свету!

Софија Тодоровић, VI-2
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       Кад сам се заљубила

,,Само се срцем јасно види.”

Десила ми се љубав. Заљубила сам се. Сада искрено 

могу да кажем да сам прошле недеље изгубила памет, као онај 

Дучићев дечак. Он у трамвају, а ја  у школи. Он у плаву пегаву 

девојчицу, а ја у црнооког дечака.

 Вече је. Преврћем се по кревету и не могу да спавам. 

Ух, сада сам схватила да је ноћ   исто тако дуга као и дан. Ево и 

свакодневног  проблема: шта да обучем, како да наместим 

косу,  лице. Знате, то је веома важно. Врло је битно како ћу га 

погледати. Кад ме је једном погледао, била сам најсрећнија 

девојчица на свету. Само је он битан, нико други ме не занима.

Знам га дуже време. Један од најзанимљивијих 

тренутака десио се прошле године на санкању. Пошто моје 

санке нису биле довољно брзе, он је понудио да се санкамо 

његовим. Врло радо сам прихватила. Чврсто сам га ухватила 

око струка и тек тада сам била сигурна да нећу пасти. Уживали 

смо. Мени су образи били поцрвенели, али не од хладноће. 

Била сам срећна. Поред  њега је моје срце пуно. 

Мој црнооки дечак брижан је и скроман. Код њега ми 

се највише свиђа његов смисао за хумор. Ја бих Огњена 

описала овако, јер ствари имају онакав облик какав им дадне 

наша душа:

,,Драги је мој бео и румен...

Глава му је најбоље злато...

Уста су му слатка ...

И сав је љубак.”

Ето, такав је он. Сигурно се сећате Дучићевог дечака у 

трамвају и плаве пегаве девојчице. Хајде да их замолимо да 

нам врате памет да бисмо могли да је заједно користимо. Јер, 

полугође само што није!

Иконија Спасић, VI-2  

 

Велики свете

Слушај ме сада, велики свете,
ја нисам више дете!
Нисам ја више мали,
могу пуно, зар нисте знали?

Сам цедим каладонт из тубе,
сам се умивам и перем зубе.
Играчке сам одавно књигама заменио, 
ја сам се скроз променио.

Чујеш ли ме, велики свете,
да на расправу ставимо тачку!
Волим једну Петру,
мучим муку момачку.

                                                                                                                                     
Урош Давидовић, II-2 
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Мозгалице

1) Која је то реч у српском језику која, када јој одузмеш последње слово, постаје дужа?

2) Имао отац двa сина, и није знао како да им подели благо. На крају се досети па рече: 
   Брат чија камила последња стигне на циљ осваја сво благо”. Трка је почела, а браћа су 
   ишла што су спорије могла. На половини пута, они сретоше неког паметног бедуина и 
   објаснише му ситуацију. Он им је нешто рекао и после тога они су се дали у бесомучан бег. 
   Шта им је бедуин рекао?
 

,,

3) Које је то место на свету где сви ветрови дувају са југа и ниједан са севера, истока или запада?

4) Реши ребусе:

АР АР АР АР АР АР 

Г+ +А

+Ч

(глиста)

(колач)
5) Попуни магични квадрат тако да збир бројева у сваком реду, колони и дијагонали буде 15

решење магичног квадрата

               Да ли сте знали...

-да мачке имају сладак укус?
-да су ајкуле имуне на све болести и никада се не разбољевају? 
-да на планети Уран лето и зима трају по 21 годину?
-да морске звезде немају мозак?
-да лептири осећају укус преко ногу?

? 9 2

? ? ?

8 ? ? 492

357

816

(шестар)

(дужан)

(рекао им је да замене камиле)

(Северни пол)
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Ђачки вицеви

Иду две нуле улицом, виде осмицу и кажу:
    -Види је, ала се утегла!

-Перице, кога више слушаш-маму или тату?
    -Маму, јер више прича.

-Петре, кажи неки узвичник.
    -Па...
    -Шта би ти сад рекао када бих те ја ударила?
    -Боли!

Која особа покушава стално да вас насмеје? 
-Фотограф.

Шта је аутобиографија?
-Животна прича једног аутомобила.

Учитељица: -Шта је то Илијада?
Ученик: -Спев о светом Илији.

Шта је зоолошки врт?
-Место где људи долазе да би их животиње виделе.  

Шта је хладни рат?
-Борба грудвама. 

Наставница српског пита, а ми одговарамо ( бисери”),,

-Шта је деклинација? -То је промена именице кроз падежима.

 -Које је приповетке Вук називао женским? -Где се кроји, шије и плете.

 -Наведи 3 шаљиве народне приче. -,,Еро са онога света”, ,,Еро и Тадија” и ,,Ђоша (Ћоса)”.

 -Шта је породица? -То је нешто најважније у животу. Она је увек ту кад затреба.

   Она је прави пријатељ и не треба је остављати у животу.

 -Шта је житије? -То је скуп стараца. На пример: стари људи имају разне приче о деци.

 -Шта је житије? -Опис живота. На пример: ја имам 14 година.

 -Шта је житије? -То је за мене нека борба.

 -Шта је мобилизација? -То је коришћење мобилног телефона. 

 -Писац пише бајке, а књижевни лик продаје књиге.

 -Наставница набраја епитете: љуба-вјерна, лице-бјело,  вино? -Немачко!

 -Који облик казивања преовладава у новели ,,Девојка цара надмудрила?” -Немаштина деде и шћери.

 -Ово ће бити задаци на сутрашњем тесту... Придеви, именице, заменице и бројеви. Да ли 

   неком нешто није јасно? -Наставнице, није ми јасно јотовање.

 -Вино-рујно, лице-бјело, а љуба? -Шармантна.

 -Писац пише књигу, мало је можда увеличава,  књижевни лик ради ту књигу,

   разлика је у томе што писац пише то што је књижевни лик урадио, а књижевни лик је обавља.

 -На примеру народне новеле ,,Девојка цара надмудрила” наведи доказе за то да је мудрост 

   највеће богатство. -Цар се удао за девојку, и када се наљутио на њу, хтео је да је остави,

   а девојка је рекла: ,,Ја сам твоје благо и ти хоћеш да га оставиш”.

39

Припремили Александра Стојковић,                                 
Милица Милошевић и Милан Милошевић, ученици VII-2
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Аутор стрипа Иван Стојановић, VII-1



Спортска надметања најмлађих

У оквиру пројекта Дечија атлетика” који спроводи 
Атлетски савез Србије, дана 15.12.2013.организовано је 
такмичење у атлетским дисциплинама у Хали спортова. Овај 
пројекат се реализује у 30 градова у Србији под патронатом 
Светске атлетске федерације.

Такмичари су били ученици трећег и четвртог разреда 
основних школа Љупче Николић” и Вожд Карађорђе” из 
Алексинца, као и школа ,,Вук Караџић” из Житковца. 
Учествовало је 96 ученика који су се у веселој атмосфери 
надметали у седам спотских дисциплина. На крају такмичења 
проглашена је школа победник. Ову титулу и у трећем и у 
четвртом разреду освојила је наша школа.

Гост и промотер ове акције је био Драгутин Топић, један 
од највећих српских атлетичара свих времена и рекордер у 
скоку увис. Он је позвао сву децу од седам до једанаест година 
да тренирају атлетику како би наша земља и у будућности 
могла имати шампионе.

,,

,, ,,

Турнир у кошарци

У оквиру обележавања 
кошаркаши били су учесници турнира који је одржан 
12.10.2013. на спортском терену ,,Таш” у Алексинцу. 
Ученици и разреда, са својом наставницом Аном 
Бранковић, постигли су запажен успех. Екипа девојчица

 и  освојила је златну медаљу, као и екипа 
дечака и  

,, ” наши Дечије недеље

VI VIII 
 

VI  VIII разреда 
VI  VIII разреда.
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Трка за срећније детињство

Ученици наше школе су врло активни у многим 
спортовима и учествују у различитим такмичењима у 
свим категоријама.

Једна од традиционалних, пролећних акција 
Црвеног крста био је и крос који се ове године одржао у 
оквиру Дечје недеље. У трци су учествовали ученици 
основних школа као и алексиначки средњошколци. 
Ученици наше школе су масовно учествовали и 
постигли изузетне резултате. 

Екипу која је представљала ОШ „Љупче Николић“ и 
освојила сребрну медаљу чинили су следећи ученици: Лазар 
Аранђеловић, Михајло Цветковић, Никола Коцић, Лука 
Живић, Немања Мандић, Лазар Ћирковић, Марко Јовановић, 
Филип Трајковић, Остоја Лазић. 

Турнир у малом фудбалу

На турниру у малом фудбалу одржаном 10.10.2013. 
године, у оквиру манифестације „Пекарски дани“ коју 
организује Пољопривредна школа „Шуматовац“ у 
Алексинцу, екипа наше школе освојила је друго место. 

Обележавање Дечије недеље,, ”

Победничке екипе са турнира у кошарци

Промоција дечије атлетике

Ученици наше школе на кросу

Припремио Филип Марковић, VII-4



Свечана академија поводом Светог Саве, 25.01.2013. г.

Програм припремиле Славица Марковић, проф. српског језика, Сузана Михаиловић и Марија Петровић, проф. музичке културе

Дан отворених врата, 27.03.2013. г.

  Припремило Разредно веће I разреда: Топлица Петровић,

Силвана Трифуновић, Радмила Живковић и Слађана Паповић

Приредба „Чувари  планете“, 22.03.2013. г.

Припремила Слободанка Китановски, проф. енглеског језика 

Додела награда најуспешнијим такмичарима, 30. 05.2013. г.

Приредбу припремиле Марина Миленковић, проф. српског језика,

  Сузана Михаиловић и Марија Петровић, проф. музичке културе

Мала матура, 24. 05. 2013. г.

Приредбу припремила Сандра Ђорђевић, проф. српског језика

Додела Вукових диплома, 06.06.2013. г.

   Приредбу припремиле Сандра Ђорђевић, проф. српског

 језика и Сузана Михаиловић, наставница музичке културе

Добродошлица ђацима првацима, 02.09.2013. г.

           Приредбу припремило разредно веће IV разреда:

 Д. Видојковић, Ј. Вртачник, В. Гојковић, Р. Срећо и Ж. Милетић 



   Акција полицијске станице у Алексинцу

     „Безбедност у саобраћају“, 25.09.2013. г. Дечија недеља, журка у дворишту школе, 11.10.2013. г.

Приредба поводом посете колега из Бугарске, 01.11.2013. г.

Приредбу припремили: Милена Трајковић и Славица Марковић, 

проф. српског језика, Сузана Михаиловић и Марија Петровић,

 проф. музичке културе, Разредно веће II разреда и КУД „Вакуп“

Новогодишња приредба „Новогодишњи вашар 

         и божићне чаролије“, 24.12.2013. г.

Приредбу припремили Братислав Милошевић, проф. енглеског

          језика и Марија Петровић, проф. музичке културе

 Приредбу припремиле Ангелина Митровић, Гордана Миљковић, 

проф. француског језика и Марија Петровић, проф. музичке културе

Редакција часописа „Основац“

Издавач: ОШ „Љупче Николић“, Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10, имејл: osljupcenikolic@open.telecom.rs,

сајт: www.osljupcenikolic.edu.rs 

Уредник: Милена Трајковић, проф. српског језика

Технички уредник: Слободан Дамјановић, проф. информатике и рачунарства

Редакција: Весна Илић, проф. разредне наставе, Александра Стојковић, VII-2 , Милица Милошевић, VII-2,

Милан Милошевић, VII-2, Филип Марковић, VII-4, Бојана Благојевић, VII-4, Миа Вуковић, VII-4, 

Анђела Смиљковић, VII-5, Јелена Милошевић, VII-5 и Миљан Стевић, VII-5

Штампа: Графички студио „Колор”, Алексинац. Тираж: 500 примерака

Захваљујемо се свим ученицима и колегама који су помогли стварање овог часописа  

Новогодишња приредба „Новогодишњи вашар 

         и божићне чаролије“, 24.12.2013. г.
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