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На такмичењу школских листова у Србији,  „Основац“ је у јануару 2013. и 2014. награђен другом 
и трећом наградом од стране Друштва за српски језик и Министарства просвете што је подстрек за 
редакцију да истраје на овом пројекту и оправда ваше поверење и нашу амбицију да креирамо садржајан 
и занимљив часопис. „Основац“ има репутацију занимљивог ђачког листа који са нестрпљењем очекују 
ученици и наставници. Надамо се да ће вас часопис, као и до сада,  информисати и забавити одабраним 
прилозима и фотографијама. Уживајте у читању!

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

сајт: www.osljupcenikolic.edu.rs 

Уредник: Славица Марковић, српског језика
Технички уредник: Слободан Дамјановић, проф. информатике
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Захваљујемо се свим ученицима и колегама који су помогли стварање овог часописа.

проф. 
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Мало је народа на свету који за своју духовност, просветну самосталност и национални 
идентитет дугују само једној личности као што Срби дугују Светом Сави.

Школска слава је традиционално, свечано прослављена и овог 27.01.2014. Овом приликом је 
организован пригодан програм наших ученика који је одисао духовним елементима у част великог 
просветитеља.

„Ниједан народ није имао заслужнијег човека, а потпуније, отменије, чистије и поноситије личности,  
мислиоца и  мистика, не налазим нигде другде. Зато, омађијан његовим споменом нисам се овуд 
одвајао од његове личности као изванредног светитеља којег сам стављао одмах после Христа.”

Јован Дучић

Програм припремиле Милица Вилчек, проф. српског језика,
Сузана Михаиловић и Марија Петровић, проф. музичке културе
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 „Да се српски језик шири
  да се брат са братом мири

да се слави српска слава
  то нам жели Свети Сава.“

„Светосавље живи у нашем народу и после осам 

векова. Свети Сава је одредио крст којим се крстимо, језик 

којим говоримо, писмо којим пишемо, пут којим идемо.”

  Матија Бећковић

Свети Сава је путовао светом и остављао многа знања 

за собом. Он нас је учио знању, правди, слози и да будемо увек 

једни уз друге. Нико не може да уради таква добра дела као он, 

али се можемо бар потрудити. Он је један од првих Срба који је 

делио писменост не само богатима, већ и сиромашним 

људима. Да није било Светог Саве данас не бисмо имали 

толико цркви и манастира којима се поносимо. Духовну моћ 

коју никад нисмо затражили  добили смо од Светог Саве. 

Државе су велике породице пуне љубави, пожртвованости, 

доброте, снаге, вере, нежности. У срцу сваког  човека је неко ко 

чува, штити, умирује, обнавља и сједињава. Срца Срба 

одржава Свети Сава који је преузео све српске школе. Пут ка 

излазу нам показује Сава јер и даље живи међу свима нама. Он 

брине непрестано и окружује школе љубављу, дечијим 

осмесима, правим радостима. Од нас прави људе и даје нам 

наду у остварење снова. Био је мудар, племенит, храбар, 

поштен. Борио се за српски народ, за описмењавање деце. 

 У наше време, ево, славимо Саву великога и зидамо 

даље школе. Тако му се одужујемо, верујући у њега, поштујемо 

га и славимо. Песма и слава Светог Саве ори се по целој 

Србији. Жар којим је с љубављу распламсао сву доброту међу 

људима, никад се неће угасити. Због свега што је урадио није 

довољно само славити га. Да бисмо се одужили и захвалили 

даље ћемо одржавати пламен који гори. 

Због српског народа Сава се одрекао наследства, 

жртвовао се, бранио свој дом, помагао људима. Остаће ту 

заувек као највећи Србин, највећи светитељ, духовник, са 

најискренијим и највећим благом овог света које се ничим на 

свету не може купити. Свети Сава награђује све оне праве, 

добре и пожртвоване људе који се искрено, од срца боре за свој 

народ! У срцу нас светац носи. Треба да знамо да се 

поштујемо, жртвујемо, волимо... 

Утишајте се и чујте звона Хиландара која се и од 

Свете Горе чују! Светосавље су наставили наши великани, сви 

они којима је вера у добро, племенито живљење била на првом 

месту. Међу њима посебно се издвајају Милош Обилић, 

Стефан Лазаревић, Доситеј Обрадовић, Вук Стефановић 

Караџић, Ђура Јакшић, Петар Петровић Његош и многи други, 

а све до нашег Патријарха Павла и данашњих следбеника 

великог српског учитеља Саве. И ми, ђаци, наследници смо и 

следбеници, јер знамо да је  образовање важно и мора да буде 

на првом месту.

„Да се српска сва срца с тобом уједине,

сунце мира, љубави да нам свима сине;

            да живимо сви у слози, Свети Саво ти помози,

почуј глас свог рода, српскога народа!“

Ђорђе Стефановић, VI-3

Сањао сам диван сан. Још сам под његовим утиском. 

Испричао сам мајци, а желим да испричам и вама.

Летео сам плавим пространством на крилима велике 

златне птице која ме носила кроз време. Летео сам најлепшом 

земљом Србијом. Средњи век и мрачно доба. Људи су 

неписмени и живе у незнању. Баве се пољопривредом и 

сточарством. И међу њима Растко Немањић, најмлађи син 

великог жупана Стефана Немање и брат краљева Вукана и 

Стефана Првовенчаног. Немањићи – храбри ратници и 

војсковође, али не и Растко. Он жели да својој земљи подари 

нешто најважније. То нису територије, већ знање и писменост. 

Не жели да влада, већ одлази на Свету Гору и тамо постаје 

монах и добија име Сава. Његов отац подиже манастир 

Хиландар, једини српски манастир на Светој Гори. Свети Сава 

је књижевник, дипломата, човек који образује свој народ да би 

био успешнији. 

Моја златна птица довела ме је до велике библиотеке. 

На једној полици светлеле су књиге: „Житије Светог 

Симеона“, „Хиландарски типик“, „Студенички типик“, 

„Законоправило“. Светле посебним сјајем дела Светог Саве.

Летим кроз време. Век 18. Србија има Доситеја 

Обрадовића. Просветитељ који ствара праву националну 

књижевност на чистом народном језику доступну свима. 

Истиче науку изнад свега. Он брине о описмењавању не само 

мушке, већ и женске деце, што има посебан значај за српске 

жене. Његова Велика школа коју је отворио у Београду имала је 

велики значај за описмењавање српског народа.

Мало место у Србији. Тршић. Вук Стефановић 

Караџић. Путује и скупља народне умотворине, ради на 

граматици народног говора. Ствара азбуку, пише и шири 

писменост у Србији. По Вуку нас препознају. „Пиши као што 

говориш, а читај као што је написано“.

Крај 19. века. Југ Србије. Град Врање. Борисав 

Станковић ствара модерну прозу. У својим приповеткама, 

драмама и романима описује свој родни град Врање, разлику и 

сукобе богатих и сиромашних, старог и новог, појединца и 

друштва.

Ниш. Стеван Сремац. Политичар и писац. Његове 

приповетке и романи, хумористичка дела „Зона Замфирова“ и 

„Поп Ћира и поп Спира“ су трајне уметничке вредности.

Летео сам кроз време и летео ка јутру. Век 21. Година 

2014. Алексинац. Град у коме живим и у коме је моја школа. Ту 

моји другови и ја учимо о Србији од Светог Саве до данас.

Нови дан. Будућност и шта она носи? Велики број 

школа, факултета и установа за образовање и науку. Савремено 

доба и савремено учење. Друштвене мреже, интернет и 

безброј информација доступних свима. Савремена техника, 

брзина у преношењу података. Могућност стварања велика. 

Али, остаје оно најважније – човек. Човек који има жељу за 

учењем да би му живот био лепши и да би ту жељу пренео на 

своју децу. Појавиће се још неко, пун знања, ко ће Србијом, али 

и широм света преносити своје знање, баш као што је то чинио 

Свети Сава.

Остоја Лазић, VI-3 



Ученички парламент је институција која већ традиционално успешно функционише у нашој школи. Вредно 

и предано радимо, седнице се редовно одржавају, почев од Конститутивне у септембру, преко бројних редовних, а 

кад год се јави било која потреба, заказујемо и одржавамо и ванредне седнице са посебним Дневним редом. О свему 

овоме сведочи наш педантно вођени Записник, фотографије и разноразни прилози. Посредством Ученичког 

парламента, многе ђачке иницијативе, идеје и потребе угледају светлост дана, а тематика из Плана рада омогућује 

нашим ученицима да постану део глобалне популације младих, те и боље и правовремено упознају модерни свет и 

механизме његовог функционисања.

Септембра месеца 2014. године, следећи ученици су постали чланови Парламента и његово руководство: 

Алекса Ристић и Данило Младеновић (VII1), Иконија Спасић и Милица Милојковић (VII2), Андрија Гогић и Софија 

Станојев (VII3), Теодора Пајкић и Јелена Миленковић (VII4), Катарина Ивановић и Ђорђе Милетић (VII5), Миљан 

Петковић и Андрија Стојановић (VIII1), Петар Војиновић и Александра Стојковић (VIII2), Теодора Миленковић и 

Сандра Ранчић (VIII3), Миа Вуковић и Филип Марковић (VIII4), Миљан Стевић и Урош Игњатовић (VIII5), 

Анастасија Бранчић и Алекса Ђорђевић (VIII6). За председника Парламента изабран је Филип Марковић, за 

потпредседника Теодора Пајкић, Миљан Стевић је благајник, док Записник води Александра Стојковић. У 

оквиру рада Парламента, функционишу и три Министарства и то су: Министарство за ђачка права и стандард 

(Министар Анастасија Бранчић, помоћник Иконија Спасић), Министарство  за културу и спорт (Министар 

Урош Игњатовић, помоћник Јелена Миленковић) и Министарство за здравље и екологију (Министар Миа 

Вуковић, помоћник Софија Станојев).

На радост ученика како старијих, тако и млађих разреда, али и свих актера у школском животу, можемо 

објавити да се у нашој школи поново чује прикладна музика на великим одморима, као и пре часова. Иницијатива је 

потекла од председника Парламента, те се је посредством рада Парламента и реализовала, а остаје нам да се надамо 

и боримо да ће нам техничка подршка у будућности омогућити још веће могућности коришћења школског разгласа.

Такође, чланови Парламента, својим сопственим ангажовањима и заслугама, имају ту привилегију да 

представљају школу на разним манифестацијама, а недавно је једно од несвакидашњих дешавања у нашој школи 

била и представа „Нина“ у организацији Друштва за развој деце и младих – отворени клуб и Специјалне школе за 

основно и средње образовање „14. октобар“ из Ниша.

Наставница Грађанског васпитања, М. Крстев

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
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Седница парламентаУченичког Седница Ученичког парламента

На мјузиклу Нина„ “ Поново музика у школи



Љубодраг Љупче Николић је рођен 26. јуна 1916. године у Алексинцу. Његов отац, Тодор, био је 

државни чиновник, а мајка, Новка, домаћица. 
Сва четири разреда основне школе је завршио одличним успехом. Након тога, уписао се у Државну 

реалну гимназију, коју је и завршио 1932. Касније је постао ученик Учитељске школе у Алексинцу. Био је 
успешан у прва четири разреда, али је у петом, због ширења комунистичких идеја, што је тада било 
забрањено, избачен из школе на три године. Наставља школовање у учитељској школи у Београду, а затим 
уписује Филозофски факултет у Загребу. 

Настављајући да шири комунистичке идеје, постаје члан Прве партијске ћелије. 1940. бива 
ухапшен са групом алексиначких комуниста, али због недостатка доказа су ослобођени. Након окупације 
земље, Љупче и његова партија настављају са илегалним радом и планирају устанак у алексиначком крају. 
Нашао се и у Озренском партизанском одреду, а убрзо након тога враћен  је на партијско- политички рад, на 
терену Алексиначког и Моравског среза.

19. септембра 1941. године наишао је на немачку заседу код Трњанске скеле на Јужној Морави  која 

га је заробила и стрељала.
          

                                                                      Алексанра Стојковић, VIII-2

НАША ШКОЛА НОСИ ЊЕГОВО ИМЕ
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ШКОЛА    
  
    Сваког септембра у центру града
      малих првака крене парада.
      У школу иду, за знањем јуре,
      весело ходе у нове авантуре.

      И стари ђаци у школу журе
      чим школског звона зачују звук.
      Школска дворишта опет се пуне
      и градом се чује радосни хук.
 
      Знање их ново у школи чека
      због њега је ова радосна јека,
      сваког септембра ђаци се скупе
      да радосно седну у ђачке клупе.

                  Марија Алексић, II-3

МОЈА ШКОЛА

У малом граду на југу Србије,
где се Моравица улива у Мораву, 

на раскрсници путева као дворац из снова
поносно стоји моја школа.

Сваког јутра, кад сат зазвони,
као птица из куће излетим,

и низ степенице што брже слетим,
да до школског дворишта одлетим.

Школско двориште пуно је ђака,
као бојно поље храбрих јунака,

весели жагор свуда се ори,
од дечије граје све жубори.

Сви смо сложни и сви се друже,
другарство нам цвета као руже.

Од знања нашег све пуца
па је наставницима пуна душа.

Из учионице у учионицу сви журе да знање купе
и с такмичења прве награде покупе

пљуште награде на све стране,
Љупче Николић је школа без мане.

Андрија Богдановић, V-2



Све је почело када смо чули за болест нашег школског друга. Тада смо организовали 

,,Вашаријаду“ На њој је требало да продамо све оно што направимо на часовима ликовне културе, како 
бисмо сакупили нешто пара за његово лечење. У тој акцији је учествовао цео трећи разред.

На сваком часу ликовног бисмо правили необичне ствари: слике, цветове, животиње од  папира, 
тродимензионалне слике и много других радова. Подстицала нас је чињеница да ми то радимо како 
бисмо помогли нашем другу. Учествовали смо у много хуманитарних акција, али је ова била посебна. 
Зашто? У ову акцију смо уложили много труда. Цело одељење се веома забављало стварајући. Сви смо 

једва чекали дан продајне изложбе.  Напокон је дошао тренутак отварања ,,Вашаријаде“. Сви смо били 
веома узбуђени. Улазак на хуманитарни вашар је био добро организован.  Са леве стране су продавани 
купони којима се куповало; а са десне се могао добровољно приложити новац. Унутра су биле школске 
клупе на којима су стајали изложени предмети. Продавачице су биле ученице седмог разреда које су 
носиле црвене капице како би се разликовале од других. Купци су били ученици од првог до четвртог 
разреда и њихови родитељи. За неки минут, клупе су биле празне. Када сам видела да нека деца односе 
моје радове, била сам толико срећна да су ми сузе радоснице замало кренуле низ образе. Тако су 
реаговали и сви моји другари видевши своје радове у рукама срећних ученика.

,,Вашаријада“ је била успешна, а и атмосфера је била пријатна. Није се могло видети ненасмејано 
дете. Изгледа да смо превазишли сами себе! Само се надам да смо бар мало помогли нашем другу.
                                                             

                                                          Мина Дикић, III-1

. 

      И ја сам помогла другу

   Прави пријатељи увек треба да помажу једни 
другима, посебно када су у невољи или им је 
потребна било која врста помоћи.
   Ја сам једном помогла другу. Мој друг Данило 
никако није могао да научи да чита у првом 
разреду. Трудио се и мучио, али му то никако није 
ишло. Ја сам то некако брзо научила, па сам 
питала и њега да му помогнем. Пристао је и ми 
смо неколико дана после школе, заједно вежбали. 
Њему је било тешко у почетку јер никако није 
могао да повеже гласове, али је на крају успео да 
чита као што говори.
    Били смо срећни обоје због тога.
   Пријатељи служе да помогну један другоме и 
препознају се по томе што су ту када је најтеже.

Марија Алексић, II-3

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
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Образовање
Дечја психологија – да ли су градска деца паметнија од 

сеоске деце?

Неки од његових најзначајнијих радова су из области 
дечје психологије. Први је међу европским психолозима дао 
доказе да се утврђене разлике у интелигенцији у корист 
градске у односу на сеоску децу, насупрот тада владајућем 
схватању, не могу приписати стварно већој интелигенцији 
градске деце већ зато што су тестови интелигенције више 
подешени према искуству градске деце. Зато он међу првима 
уводи различите норме за оцењивање интелигенције градске и 
сеоске деце.  

Предавања професора Стевановића

Његови студенти се сећају да је професор Стевановић 
имао обичај да дође на час са неколико речи списаних на 
кутији цигарета, као подсетник шта  намерава да предаје тог 
дана. Полазећи од тих неколико речи, развијао је своје мисли и 
реченице објашњавајући студентима најсложеније проблеме 
једноставним и разумљивим језиком. Зато је био омиљени 
професор чија су предавања студенти радо посећивали. 

Био је скроман до те мере да је у недостатку 
канцеларија своју давао другима а он одлазио да ради у 
библиотеци где је увек био приступачан за разговоре са 
студентима. Свој ауторитет градио је само на основу онога што 
је давао и постизао као научник и предавач. 

Стевановић је радио и на превођењу стручне 
литературе са енглеског на српски. Превео је велики 
психолошки речник америчких аутора Инглиша и Инглиша 
објављеног тек пре кратког времена. Ово је био огроман посао 
за професора који је већ био у позним годинама. Требало је 
наћи адекватан израз и објашњење за око 13.000 појмова од 
којих за многе нема одговарајућег термина у српском језику.

Рад на институционализацији психологије
 

Стевановић је био председник Научног савета првог 
института за психологију у Србији и Председник Удружења 
психолога Југославије.

Са још петнаестак психолога, 7. јуна 1953. године 
основао је Секцију психолога НР Србије, данашње Друштво 
психолога Србије. У два мандата биран је за председника овог 
друштва.

Након његове смрти, Друштво психолога установило 
је 1972. награду „Борислав Стевановић“ у част утемељивача 
научне психологије у Србији. Награда се додељује за књигу 
која представља најзначајнији научни допринос развоју 
психологије у Србији у претходном двогодишњем периоду. 
Ово друштво је марта 2013. у години када обележава 60 година 
активног рада, покренуло иницијативу да једна улица у 
Алексинцу носи име Борислава Стевановића.  

Према:
САНУ, Споменица посвећена преминулом академику 

Бориславу Стевановићу, Београд, 1973.

Историјска секција са наставником                                                                                                 
Зораном Стевановићем

ЗНАМЕНИТИ АЛЕКСИНЧАНИ... 
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Србији тог времена није могао да добије. Зато одлази на 
постдипломске студије у Лондон, на Краљевски колеџ где 
започиње озбиљну научну каријеру. Обавља експерименталне 
студије менталних процеса при суђењу и ту студију брани као 
своју докторску дисертацију и објављује је 1927. Студија је 
наишла на одличан пријем у светској јавности па је уврштена у 
уџбеник светског гласа – Експерименталну психологију. Од 
тада па до краја своје каријере Стевановић у жижу својих 
интересовања ставља проучавање  интелигенције. 

Научни рад

Након повратка у земљу, 1927. постављен је за 
доцента на новооснованој групи за психологију Филозофског 
факултета. Почиње своја прва предавања која су обухватала: 
увод у експерименталну психологију, мерење и вежбање у 
мерењу индивидуалних способности. Наставља рад на 
истраживању интелигенције и ради ревизију Бинет-Симонове 
скале. Запажен рад професора Стевановића доприносе 
афирмацији психологије као науке које је тек требало да се 
развије у Србији. Међутим, рат је прекинуо развој психолошке 
групе наука на факултету а чак и после рата, нове власти нису 
са симпатијама гледале на психологију. Ипак, захваљујући 
тихом и неуморном раду Стевановића на пољу истраживања, 
1951. оснива се посебна катедра за психологију на 
Филозофском факултету у Београду. Стевановић ће од тада 
предавати дечју и педагошку психологију. Осамостаљивању 
катедре за психологију допринеле су нове, савремене 
концепције како треба да се изводи настава психолошких 
наука на факултету. Ускоро су стигла и признања за његов рад: 
1961. постаје дописни члан Српске академије наука и 
уметности а од 28. маја 1970. редовни члан. Његова научна 
активност трајала је 50 година и за то време објавио је око 50 
књига и радова што квантитативно није много али у 
квалитативном погледу је огроман допринос психологији као 
науци. 

Рођен је у Алексинцу као 
ч е т в рто  д е т е  П е р е  Ђ .  
Стевановића, кафеџије и  
Илинке. У родном граду је 
завршио основну школу а 
гимназију у Алексинцу и 
Н и ш у .  С т у д и р а о  ј е  
Филозофски факултет у 
Београду од 1909. до 1913. где 
је слушао предавања из 
психологије код професора 
Бранислава Петронијевића 
који није био по вокацији 
психолог него палеонтолог, 
математичар и филозоф. Зато 
ј е  С т е в а н о в и ћ у  б и л о  
п о т р е б н о  о з б и љ н и ј е  
студирање психологије а то у  

Борислав Стевановић (Алексинац, 30. јануар 1891- Београд, 23. новембар 1971.)

Психолог, утемељивач научне психологије у Србији, оснивач Друштва психолога Србије, академик
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Дуго смо чекали да идемо у Завичајни музеј. Тамо нас је дочекао човек чије је занимање 
кустос.

Музеј је саграђен пре 1833. године и то је најстарија зграда у Алексинцу. Та зграда има 
приземље и спрат. Врата су мала и ниски су плафони да би се просторија у згради лакше загрејала. У 
тим просторијама се чува народна и градска ношња. Женска кошуља се зове либада, а појас паште. 
Игле за косу се зову конђуше. Намештај у музеју је стар око 100 година. Лампе се зову петролејке зато 
што се за њих користи гас петролеј. Уместо тепиха, раније су простирали ћилимове. Глинене посуде 
су се користиле за спремање хране. На огњишту су жене у глиненим посудама спремале храну. Хлеб 
се месио у наћвама. Бебе су спавале у колевкама. У креветима су били душеци пуњени сламом. 
Кревети су виши од кревета у којима сада спавамо. На спрату се налази трпезарија са лепим столом и 
столицама. У другој просторији је изложено оружје из XIX века, мамутова кљова, глинене посуде, 
зуб и пршљен мамута, тегови за пецање, праисторијски жрвањ за млевење жита, секира од камена,  
урна, фибула, римски новац, римске цеви, мач из крсташких ратова, турске луле, медаље... У две 
витрине стајало је оружје почев од јатагана, сабаља, мачева, кубура, пушака до метака који су се 
чували у фишеклијама. У спаваћој соби је брачни кревет и ормар у коме је одлагана гардероба.

Када смо изашли из музеја, видели смо топове из 1931. године који су служили за одбрану 
града Алексинца. Ово је била дивна прилика да се вратимо у прошлост нашег града.

                                                   Петра Живановић, III-2
                                                   Софија Голубовић, III-2

                                                   Анђела Стојилковић, III-2
                                               Анастасија Миленковић, III-2

ПОСЕТА ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ

Стална поставка Завичајног музеја 
у старој градској кући
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СТАРИ ЗАНАТИ МОГ КРАЈА

Налазимо се у Завичајном музеју у Алексинцу, и 
разговарамо са господином Марком Стојановићем који ће нам 
приближити слику о старим занатима у нашем граду у првим 
деценијама прошлог века.
Иконија: Господине Стојановићу из ког периода датирају 
подаци о занатима у Алексинцу?
Марко Стојановић: Почетком 20. века, Алексинац је био 
варошка општина. Тада је имао око 7000. становника. 
Привредни живот града одвијао се у главној улици која је тада 
носила име Краља Петра I. У њој се налазио највећи број 
занатских и трговачких радњи. Са сигурношћу можемо рећи 
да је 1924. године било 126 занатских радњи. Најбројније су 
биле радње абаџија, обућара, опанчара, пекара, кројача, ковача 
и столара. 
Иконија: Већина заната које сте поменули постоје и данас и 
верујем да сви знамо чиме се баве фризери, бербери, кројачи, 
обућари. Поменули сте абаџије, да ли бисте могли да нам 
ближе објасните какав је то занат?
Марко Стојановић: Абаџија је мајстор, занатлија који, од грубе 
тканине (сукна) под називом аба, шије народну ношњу. 
Именица аба означава грубо вунено сукно и пореклом је из 
арапског језика. Реч абаџија се добија када се на реч аба дода 
турски суфикс - џија и означава кројача одеће од абе.
Иконија: Ко су биле абаџије у Алексинцу?
Марко Стојановић: Имамо податке из 1911. и 1928. године. 
Абаџијске радње имали су: Аранђел Вељковић, Милица 
Јаковљевић Ганић, Милун и Јован Солуновић. Њихове радње 
биле су мале са једном или две машине за шивење. Сваки 
мајстор имао је свог шегрта. Они, наравно, нису имали машине 
какве ми данас познајемо. То су биле машине на ножни погон.
Иконија: Хвала на разговору.
Марко Стојановић: Ако желите информације о другим старим 
занатима, увек сте добродошли.

Иконија Спасић, VII-2

Тмуран и кишовит дан. Седим ушушкана у својој 
фотељи и размишљам о теми коју је наставница задала за 
домаћи – Стари занат и наши преци. 

Из прича које сам као мала радо слушала од мог не 
тако давног претка, знам доста о занату који је дуги низ година 
део моје породице. ЋУРЧИЈА – човек који се бави обрадом 
животињске коже, занат који је обележио живот мог деде.

И данас, кад зажмурим, видим дедино исцрпљено 
лице и сузне очи од непроспаваних ноћи због посвећености 
послу. Његове руке су биле одраз његовог тешког посла, али је 
он ипак са огромном љубављу описивао свој занат и обично је 
почињао речима: ,,Чедо моје, твој деда је цео живот провео у 
овој кожари где је стварао и од прљавог правио вредно, мучно 
зарађујући сваки динар.“

Било је ту и много машина од којих су неке биле за 
прераду коже, а неке за шиће. Све оне су се покретале ручно, па 
је посао био још тежи. Свежа кожа је пролазила кроз више 
процеса што је трајало  и по неколико месеци. Сољење, прање, 
сушење, скидање длаке или вуне, само је почетна фаза обраде 
коже. За сваки од тих процеса биле су потребне разне 
хемикалије од којих  је деда стално помињао мрављу и 
сумпорну киселину, пројино брашно, со, соду...  

Технологија добијања коже за шиће била је тајна 
сваког занатлије те је тако и мој деда имао своју тајну 
рецептуру. Био је цењен и поштован, и продавао је своје 
производе на задовољство многих својих муштерија. И данас, 
у мојој кући стоје штављене коже на поду и папуче које је мој 
деда правио и тако сећају на њега.

Ова тема буди тугу у мени, јер овај стари занат полако 
изумире, а производи до којих се долазило мукотрпним радом 
имају све мању вредност. Са друге стране срећна сам зато што 
је рад са кожом постао традиција у мојој породици и зато што  
дедина кожара није напуштена, већ живи и даље својим 
старим, али и подновљеним животом.

Анђела Павловић, VII-3

Петак је. Завршила се још једна радна недеља. Време није обећавало сунчан викенд. Небо се смрачило, а ја сам журним 

кораком кренула  кући. На пола пута, небо се отворило. Ветар је ковитлао увело лишће. Отворила сам кишобран, који се за тили 

час окренуо навише и просто ме понео. Тражила сам најближе место где могу да се сакријем. Заклон сам пронашла испод једне 

старе тенде. Аутобус је убрзо наишао, а ја још брже утрчах. Седела сам и тужно гледала у поломљене жице свог кишобрана, 

покушавајући да га поправим.

,,Не брини, ниједан труд није узалудан“, зачула сам глас незнанца иза себе.

,,Мој рођендански поклон, потпуно је уништен!“

,,Имаш среће! Ја сам стари занатлија који се бави поправком кишобрана!“

,,Поправком кишобрана? Зар то данас неко ради?!“

,,Вредност неког предмета остаје сачувана ако се поправи, а не ако се замени новим. Куповина новог кишобрана те 

не би усрећила, зар не?“

Лице ми се озарило! Ко је овај човек који ми нуди помоћ!?

Сео је крај мене и узео кишобран. Вештим и зналачким покретом вратио је жице на своје место и обећао да ће ми ушити и 

рашивено платно.

Сутрадан сам отишла до његове радње и у излогу видела  свој кишобран. Био је као нов! Ушавши, запањила сам се 

шаренилом. Кишобрани разних боја и величина су попут печурака били разбацани по радњи: пуфнасти, провидни, пругасти, 

чипкани, са карнерима или карирани, сваки је био посебан. Неке моделе сам први пут видела.

Занатлија Мане је посматрао моје одушевљење. Питала сам га да ли су сви они на поправци, на шта се он насмејао и 

рекао да је то његова колекција кишобрана из средине прошлог века!

Мане је био треће колено породичног заната који је научио од свог деде. Осетила сам дивљење према том човеку, који,  

иако млад, није кренуо путевима компјутера и савремене технологије, већ је желео да људима помаже на један други, 

традиционалнији начин. Поправљајући све те старе кишобране, занатлија Мане је сачувао дух старог времена.

Показао ми је како поправља кишобране и сав алат који је био аутентичан. На поласку ми је поклонио необичан 

кишобран од платна са својим иницијалима. Осећала сам се као Мери Попинс, понесена одушевљењем што сам упознала и 

сазнала нешто ново о старом занату.

Понекад нам се и иза тмурног и кишовитог неба осмехује дуга.

Софија Тодоровић, VII-2
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Моја школа је одлична, јер је у њој настава добро организована и заснована на активном 
учењу и подстицању целокупног развоја ученика.Ђаци су добро мотивисани, а своје таленте потврђују 
успесима на различитим такмичењима и конкурсима. Поред редовне наставе, активни су и у раду 
школе преко Ђачког парламента, музичким манифестацијама, спортским надметањима…

Идеални наставник, по мери ђака, треба да:
- осмисли своја предавања како би ђацима била занимљива.
- лепо објасни ново градиво како би га сви разумели.
- се постави према ученицима као пријатељ како би стекао њихово поверење, али да не губи 

ауторитет наставника.
- има разумевања и стрпљења када је то потребно.
- да воли децу.

                                                 Милица Урошевић, VIII-3

Учитељица Цаца

Моја учитељица се зове Радосава 
Срећо, а надимак јој је Цаца. Врло је 
дружељубива и духовита. Није строга, чак и када 
мало повиси тон у тренуцима када баш не 
слушамо и када се, како она каже, „отмемо 
контроли“.

На екскурзијама и рекреативним 
наставама је пуно бринула о нама и чувала нас.

Никада нас није преоптерећивала 
домаћим задацима, а на часовима смо били 
опуштени и заинтересовани. Волела је наше 
рукотворине и увек би их излагала на неко видно 
место, чак и сада, када смо отишли, она их чува. 
Није примала купљене поклоне. На физичком је 
увек радила вежбе, заједно са нама. Последњег 
дана четвртог разреда нам је испунила жељу и 
свима се потписала на мајице које ћемо чувати 
као сећање на дивне тренутке проведене са њом.

Све у свему, она је једна пријатна 
особа и одлична учитељица која обожава децу и 
рад са њима.
                                       Искра Димитријевић, V-4

Учитељица Душица

Четири дивне године сам провела код 
ње, моје учитељице. Њено име је Душица 
Видојковић. Она је добра, мудра и великодушна. 
За сваки наш успех наградила би нас топлим и 
лепим речима, али је умела и да нас изгрди када је 
то било потребно. Увек је имала решење за све. 
Велики је борац. Заволела сам школу због ње. 
Захваљујући њој, сада смо сви добри ученици. 
Научила нас је да будемо вредни, одговорни и да 
се лепо дружимо. Своје врлине је пренела на нас.

Увек ћу се радо сећати своје 
учитељице и трудићу се да никада не заборавим 
оно што нас је научила.

                                         Јана Најдановић, V-3

Учитељица Верослава

Обожавам своју учитељицу. Наш први 
сусрет улепшала је својим осмехом који нас је 
пратио и наредних година. Научила нас је првим 
словима и бројкама, лепом понашању. Када 
бисмо нешто погрешили, она би нам говорила да 
можемо боље и да ћемо успети ако то, заиста, 
желимо. Она је жена великог срца и добре душе. 
Волела је да се нашали са нама.

Ако се питате ко је моја учитељица, с 
поносом ћу вам рећи - Верослава Гојковић.
                                     

                                         Марија Теслару, V-3

Учитељ Жика

Учитеља ћу памтити као строгог, али 
праведног и поштеног човека. Свакодневно смо 
имали домаће задатке, али смо зато викендом 
били слободни. Понекад је умео да нас насмеје 
духовитим досеткама. Волео је одговорне 
ученике и трудио се да нам предавања буду што 
јаснија. Научио нас је обавезама. Умео је да приђе 
сваком ђаку и да га утеши када је то било 
потребно.

Надам се да ће га и нове генерације, 
када га боље упознају, заволети исто као и ми.
                                        

                                        Вељко Стојковић, V-3

ИЗ ПЕРА ПЕТАКА О СВОЈИМ УЧИТЕЉИМА

ШКОЛА ПО МЕРИ ЂАКА



КАДА УЧЕНИК ПИТА, А РАЗРЕДНИ ОДГОВАРА...

У нашој школи ради велики број наставника који заслужују изузетно поштовање због свесрдног залагања, 
љубави и разумевања према својим ученицима. Један од њих је и мој разредни старешина - Зоран Стевановић.

   Ученик: Разредни, четврта година пролази и ближи се крај нашег школовања у овој школи, а самим тим и 
растанак са овом генерацијом. По чему ћете памтити своје одељење?

Разредни: - По изузетно доброј комуникацији са ученицима и родитељима која је резултирала стварањем једног 
хомогеног друштва за кога верујем да ће дуго остати на окупу.

Ученик: Важите за омиљеног разредног старешину, јер нас ретко кажњавате, чак и када то заслужимо. Да ли 
сматрате да се казном не постиже неки ефекат или мислите да је ефикаснији неки други метод? 

Разредни: - Казна може да има и контраефекат, па сматрам да дуготрајни разговори, убеђивања, доказивања и 
поучни примери из праксе могу да дају много боље резултате.

Ученик: Можете ли да се сетите неког нашег несташлука, а било их  је много, који Вам је остао у сећању? 
Разредни: - Да, било их је много а сигурно ће их бити још до краја школске године а поготово што нас очекује 

екскурзија, па нека ова тема остане за једно дружење и евоцирање успомена за после мале матуре и вашег уписа у средње 
школе.

Ученик: Никада Вас нисмо видели љутог. Да ли је то последица Вашег дугогодишњег искуства или умете да то 
вешто сакријете? 

Разредни: - Ако човек воли посао који ради, ништа му није тешко, па и да вешто сакрије своје незадовољство. Када 
крене на посао, све своје проблеме треба да остави на улазним вратима школе. Наравно и више од половине радног века, 
свакако, даје изузетну сигурност у раду и богато искуство.

Ученик: Памтићемо Вас и по ноћним забранама на екскурзијама и спавања у 24h. Како доживљавате 
екскурзије?

Разредни: - Двоструко. Са једне стране изузетно волим да путујем и упознајем различите средине, људе, културно- 
историјске споменике што наравно желим да пружим и својим ученицима који желе на екскурзијама да се пре свега добро 
забаве. Са друге стране, то је једна велика одговорност и према ученицима и њиховим родитељима. Између ове две 
реалности одвија се моје размишљање о екскурзији и понашање у току њене реализације.

Ученик: Као ученици Вашег одељења имамо привилегију да будемо слободнији са Вама, па и да се нашалимо када 
нам се укаже прилика за то. Посебно уживамо и забављамо се када сте инспирисани неком тренутном ситуацијом на 
коју духовито одговарате. Какав однос ученик - наставник треба да буде и да ли сте Ви у томе успели?

Разредни: - Ученике доживљавам као мале људе који и сада и у будућности имају равноправан однос са мном, па их 
отуда видим као своје другове и другарице пред којима се нећу стидети када буду одрасли као што и све претходне генерације 
ученика којима сам предавао , слободно могу да погледам у очи.

Ученик: Шта бисте променили у данашњем школовању? 
Разредни:  - Много тога, али пре свега однос државе према образовном систему уопште.
Ученик: Као педагог,  пре свега, како треба васпитавати и образовати ученика да би био успешан? 
Разредни: - Пре свега треба да буду вредни, и одговорни, најпре према себи, родитељима, па и наставницима.
Ученик: Какав сте Ви били ученик у нашим годинама и да ли сте још тада били опредељени за историју или се 

та љубав јавила касније? 
Разредни: - Био сам одличан ученик са којим родитељи и наставници нису имали проблема. Историју сам заволео 

некако од седмог разреда, када ме је моја наставница, Мирјана Миљковић, у основној школи у Гредетину, укључила у 
такмичење са образложењем „да разумем историју“, што ми морам да признам, није било најјасније шта је хтела да каже, 
али је то на мене деловало стимулативно. 

Ученик: Кад већ говоримо о љубави према науци, а нама је тренутно интересантнија друга врста љубави, 
кажите нам када сте Ви срели љубав свог живота?

Разредни: - Љубав према историји ме је одвела на студије у Београд а тиме и до љубави свог живота која је прво била 
колегиница, симпатија, љубав и брачни друг. Дакле, на групи за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Ученик: Ваши бивши ученици Вас поштују и даље сарађују са Вама. С обзиром да дуго радите, да ли има ученика 
којима сте пренели ту љубав ка историји и који ће Вам, можда, бити колеге?

Разредни: - Пуно мојих ученика заволело је историју и одлучило се да је студира. Више њих је завршило и постали смо 
колеге. Неки од њих попут Александра Милетића, превазишли су свога наставника, докторирали су и сада раде у научним 
институтима, што ми је посебно драго. Увек, када сам био у прилици током њихових студија, помагао сам колико сам могао, 
а они су се увек обраћали са уважавањем и поверењем. А то је створено, као што напред рекох, из односа према ученицима 
током четворогодишњег дружења. О сарадњи са матурантима који узимају теме из историје, сувишно је да говорим. 

Ученик: Да ли знате да су ученици нашег одељења основали своју групу на Фејсбук-у под називом „Зокијева деца?“ 
Ваша порука одељењу?

Разредни: - Знам и то ми је изузетно драго. Увек се сетите речи нашег покојног патријарха Павла „Будимо људи“, а 
ја то вама од срца желим.

Ученик: За крај, у име целог одељења VIII-4 желим Вам да још дуго радите и останете такав разредни 
старешина као што сте били нама. 

Разредни: - Хвала!!!

Филип Марковић, VIII-4
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Сваки родитељ треба да буде и васпитач свог 
детета, а да би то постигао, он мора, између свега 
осталог, имати ауторитет који треба изградити. 
Једни су убеђени да деца треба да сваку родитељску 
реч слушају са стрeпњом и да је њихова реч-
светиња, а други претерују, у настојању да детету 
осигурају радосно и безбрижно детињство, мажењу 
и ускраћивању обавеза и задатака.

Они су нам дали живот због чега смо им 
бескрајно захвални, уче нас животу, желе нам све 
најбоље, што не значи да се слажемо у свему и добро 
је да је тако. То удаљавање које се дешава у 
пубертету, многи родитељи превише лично 
доживљавају, не схватајући да је за децу добро да се 
критички односе према свему што им је до јуче било 
светиња, јер ће само на такав начин, научити да 
изражавају своје мишљење и у другим социјалним 
ситуацијама.

Најчешћа питања родитеља 

Родитељ: Шта имаш да учиш за сутра?
Дете : Ма немам ништа, све сам завршила.
Родитељ: Које оцене треба да поправиш?
Дете: Оцене су ми одличне (ипак је боље да не 
зна колико имам).
Родитељ: Докле планираш да седиш за 
компјутером? Цео дан ниси узела књигу.
Дете: Није тачно, само што сам села. (Па, има 
једно три сата како сам села. Како време лети!)
Родитељ: Зашто мало не изађеш на ваздух? 
Види како је леп дан!
Дете: Ма нема никога напољу. (Ко још шета? Пре 
бих остала у кревету)
Родитељ: Отићи ћу сутра до школе да 
проверим оцене. Сигурно си ми све рекла?
Дете: Наравно. Зар мислиш да бих те слагала? 
(Немој, молим те, нећу остати жива кад се 
вратиш)

СВЕТ ТИНЕЈЏЕРА И ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА

 „Деца су најскупоценији дар и благо
 који су људима поверени“.

 Јан Коменски

Најчешћа питања деце

Дете: Шта ћу добити за одличан успех?
Родитељ: Ти не учиш због поклона, већ ради своје 
будућности.
Дете: Зашто не могу у град? Све моје 
другарице су већ изашле.
Родитељ: Зато што је сутра понедељак. Идеш у 
школу.
Дете: Зашто морам да учим кад и онако нећу 
имати посао и после факултета?
Родитељ: Ваљда ће се нешто у овој држави 
променити.
Дете: Зашто се опет свађате?
Родитељ: Ми се не свађамо, само гласно причамо.
Дете: Зашто морам то да обучем? Имам 
довољно година да знам како треба да се 
облачим.
Родитељ: Зато што сам ја тако рекла.

Миона Миленовић, VIII-3
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ТАТА

   Постоји особа која је вредна злата,
   то је, другари моји, мој тата!
   Мој тата је особа коју лудо волим,
   поред њега ничега се не бојим!
   Он ми да и купи све што треба,
   и увек ме са љубављу нежно гледа.
   Понекад ме по туру истуче,
   и због несташлука уши извуче.
   Мене то мало заболи,
   али једно знам: Тата ме пуно воли!
   Волим мог тату највише на свету,
   о томе ћу обавестити целу планету!
   Ево, рећи ћу и јавно:
   Тата, волим те бескрајно!

   Филип Ђорђевић, III-5

НЕКА ТО БУДЕ...

Кад ујутру будилник затруби,
кога би волела да те
у школу испрати,
и пре поласка пробуди?

Кад у школу дођеш,
и све ходнике прођеш,
па станеш пред своју учионицу,
да ли ти се лице озари,
кад угледаш насмејану учитељицу?

Кад школско звоно забруји
за крај школе,
да ли ти је жао,
што се растајеш од другова који те воле?

Кад из школе дођеш,
и позвониш на кућна врата,
кога би волела да угледаш,
маму, тату, сестру или брата?

Кад те из сна
принчеви и принцезе пробуде,
кога би волела тад,
да поред тебе буде?

Да те чува и пази,
да јастук са тобом дели,
и да те кад си тужна, 
засмеје и развесели.

То нека буде тајна моја...

Катарина Стојадиновић, IV-1

ЧУДЕСНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА

Моје детињство још увек траје. Имам тек 
дванаест година и осећам се прелепо у овом чудесном 
свету.

Не знам какав је свет одраслих, али колико ми се 
чини деца се више смеју, забављају и срећнија су.

Дечији свет је шарен. Испуњен је живим и 
разноликим бојама. Попут путника у ваздухопловном 
балону деца се у својим играма и маштањима вину 
високо у небо. Лете великом брзином. Уживају у 
разгледању врхова дрвећа, у цвркуту птица, у шареним 
дугиним бојама, огледају се у мирним водама језера... 
Свака дечија игра је једна велика авантура. Чудесна и 
незаборавна.

Деца су увек весела, спремна за смех и шалу, 
наравно када су здрава и вољена. Када их родитељи 
заливају пажњом и љубављу деца попут цвета дижу своје 
латице и расту.

Зато бих волела да што дуже останем дете. Не 
журим да одрастем. Иако се моја мама понекад забрине 
што се играм са комшиницама Миом и Машом од шест и 
три година, ја уживам са њима. Уживам, смејем се и 
сањам чудне снове.

                        Тијана Стојановић, V-2 

ЧУДЕСНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА
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ЧУДЕСНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА

Детињство је најлепши део у животу. 
Свако дете има право на срећно детињство, 
пуно забавних и веселих дана. Још не требамо 
да мислимо о одрастању већ требамо да 
уживамо док можемо.

Родитељи често немају довољно 
разумевања и не разумеју зашто смо усхићени, 
гласни, зашто више не одмарамо или 
напротив, зашто се више не играмо уместо што 
седимо за рачунаром. Опет, иако уживамо у 
детињству имамо много више обавеза него 
деца раније. 

Пошто су моји родитељи радили морао 
сам да идем у вртић као већина деце. Сваког 
дана сам се будио рано. У вртићу су ме чекали 
другови с којима сам и сада у одељењу.

Тада је свако имао неки свој свет пун 
маште, креативности и забаве, али скоро сви 
смо делили једно „имитирање Марвелових 
јунака“. На пример, ја сам као и неколико 
мојих другова највише волео Спајдермена. 
Волео сам да носим његову маску, прстима 
„бацам“ мрежу уз звукове ксс, ксс. У згради у 
којој живим сви су ме звали Спајдермен. 
Стално сам куповао Марвелове играчке. Овај 
период мог детињства ми је био најдражи.

Свестан сам да је период док о нама 
брину родитељи безбрижан и леп, а да нас 
праве обавезе тек очекују.

Андрија Обрадовић, V-1   

ЧУДЕСНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА

     У мом детињству издешавало се много необичних 
ствари. Из мог угла све је изгледало другачије.
     Родитељи су ми говорили да то није у реду, али мени је 
све изгледало баш како треба. Код мене је стално морало 
нешто да се дешава. Веровала сам да је моја улога главна. 
Радо сам ишла у позориште, јер сам уживала у томе. Неке 
представе сам гледала више пута. Моја машта није имала 
границе. Веровала сам у чаробњаке и вештице. Чак сам 
од маме добила костим вештице на поклон. Стајала сам 
испред огледала и дивила се себи у савршеном костиму. 
Чаролија мог детињства ми и даље не дозвољава да 
одрастем.
     Верујем да ћу чаролију мог детињства у потпуности 
проживети у Дизниленду.

                                     Петра Петровић, V-1

ЧУДЕСНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА

Најбољи и најлепши тренуци из наше 
прошлости се не могу видети или додирнути, 
морају се осетити у срцу.

Детињство је најважније доба у нашем 
животу. Прве изговорене речи, први излети,  
путовања па чак и несташлуци никада не излазе из 
сећања, како наших, тако  наших родитеља. Бити 
дете је највреднија ствар на свету, јер са 
одрастањем долазе и проблеми. Дете у човеку 
никада не мирује. Као дете можемо доживети оно 
што кад одрастемо никада нећемо моћи. Свако од 
нас има право на срећно детињство у коме ће сви 
дани бити обојени смехом и лепим дружењем. 
Моје је баш такво, лепо, безбрижно и испуњено 
стварима које ме чине срећном.

Дани пролазе, порашћу и моје детињство 
ће тада престати, али знам да ћу га се увек сећати. 
Оно је прво поглавље у књизи која се зове живот. 
И мени је драго да могу да кажем да моја животна 
књига има сјајан почетак.

Наталија Милојковић, V-4
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МОЈ СУСРЕТ СА МИХАЈЛОМ ПУПИНОМ

Господине Пупине, колико се од Вашег открића  напредовало. Можете бити  срећни и поносни - започињем разговор са његовим 
холограмом.

Да се представим, ученица сам школе „Љупче Николић“ у Алексинцу, пишем чланак о вама за школске новине. Могу ли да Вам 

поставим пар питања?

- Наравно, чим са господином Tеслом завршимо један извештај о последњем експерименту. Буди љубазна, док чекаш,  послужи се 

двема једначинама да видим ко ће бити мој саговорник. (Уместо десерта, добих тест – задовољство се плаћа)

- Ево ме девојчице, по твојим решењима, видим да ћу имати бистрог саговорника.

 Читала сам из Ваше биографије „Од пашњака до научника“ , за коју сте добили Пулицерову награду, да сте у родном Идвору 

завршили школу, а да сте прво озбиљније знање из природних наука стекли у Панчеву, а онда у Прагу. Да ли је неко посебно утицао на 

вашу заинтересованост за природне науке?

- Да, то су мој драги професор физике Симон Кос и вероучитељ Васа Живковић. Основа и подршка коју сам од њих примио почетни су 

импулс, па и убрзање за даљи ток мог напредовања и усавршавања. Наравно да је постојало страхопоштовање према професору, али сам 

уживао код њих посебан третман јер ме скоро никада нису оставили без одговора. Стално сам запиткивао, никад нисам прихватао оно што 

ми нису доказали, задавао сам им  муке, али су ме волели и веровали у мој успех.

1874.  напуштате Праг и одлазите за Америку. Случајност или реализација сна?

- Надао сам се бољим могућностима и условима, а о Америци сам први пут слушао још у Идвору. Мислио сам на њу откако сам од 

сеоског приповедача чуо  како је Линколн – амерички Краљевић Марко, а од наставника о Френклину и настанку муње. Као да су се карте 

за мене посложиле оног тренутка кад сам прилазио  Њујоршкој луци, скоро без пребијене паре. Рад у фабрикама, на улицама и пољима 

очврснуо ме је и на крају ипак довео до универзитета у Колумбији и научних радова.

Паралелно с тим, били сте и професор студентима. Причајте нам мало о свом узбуђењу када сте добили постдипломске студије на 

Кембриџу.

- Отишао сам тамо с поносом и радозналошћу да проучавам физику и да видим како је Максвел одговорио на питање шта је светлост. 

Све ми се одједном указало, разоткрио сам многе тајне природе, док ми је околина уливала страхопоштовање. За 18 месеци одатле одлазим 

на докторске студије у Хелмхолцову лабораторију у Берлин.

Од тридесет и четири верификована патента (1894 – 1934), свакако су најпознатији „Пупинови калемови“, који су у жичаној 

комуникацији имали примарну улогу читав један век. 1896 у САД било је у употреби 8.5 Пупинових калемова и 4 милиона ваздушних 

водова. Пројектовали сте торусне калемове. Патентирали основне ствари везане за телекомуникационе системе. Шта је 

потребно за такво знање и такве резултате?

- Мени су помогле математика и физика, као и дар за експериментисањем. Ова фраза не годи ушима тинејџера, али рад је једна од 

најважнијих компоненти успеха.

А сад нешто и ван науке. Јесте ли бар у детињству бојкотовали школске задатке?

- Наравно, пошто сам једини прецизно читао и писао навукао сам на врат нетрпељивост другова да сам се, не би ли сачувао њихову 

наклоност, месецима правио да не знам да читам, као и остало школско градиво. 

Значи, и тада су слаби ђаци бојкотовали вредне залажући се за нерад и смањење обавеза. То зна да повреди и спута младог човека. 

Шта је онда било?

- Ту на сцену ступају мудри родитељи, у мом случају – мајка. Није ме одвајала од друштва, али је смишљала лукаве планове. Измислила 

је сан где јој се светац Сава јавио и рекао да ћу далеко догурати у науци. Одмах сам добио улогу беседника на школској слави. Наравно, што 

личи на мене, нисам говорио учитељев текст. Чак и мангупи који су долазили на свечаност само да би исмевали ђака – беседника, остали су 

без текста. Сви су схватили – постаћу НЕКО.

Да ли је могуће да Вас друштво или љубав никад нису ометали  у раду?

- Знате како (загонетно се смеши), висок положај у друштву, женски шеширићи и чарлстон, узбуђивали су и мене. Ипак, посветио сам се 

науци, општем добру и једној Американки са којом сам основао породицу.

О вашем доброчинству чује се много у последње време, али сте рекли да је о томе непристојно говорити. Остало ми је питање 

зашто Идворски?

- Хтео сам да се одужим Идвору за прва знања. Њега нема на мапама, а живели су ту  мудри и добри људи, борци, мудраци, који су, уз 

саму границу, чували оно што се зове српским. Ако је свет сазнао за мене и прихватио ме, прихватиће  и ту чињеницу.

Ја – Михајло Идворски, открио сам оно што други нису видели.

Приближавамо се крају разговора. Шта би сте нама младима поручили?

- Поручио бих да питају, бирају, истражују, доказују себи и другима, читају, путују, вредно раде, размењују искуства, цене отаџбину и 

да јој се враћају. Увек смо били сиромашан, али паметан и поносит народ. Наши дедови су нас научили да се не запитамо само шта је 

отаџбина учинила за нас, него и шта смо ми учинили за њу. 

Милица Гојковић, VI–5 
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Кишни дан                   
Стефанија Стоилков, III-5

17

ШКОЛСКА ГАЛЕРИЈА

Hello Kitty
Миленковић, III-5Миљана 

Месечина                   
Сара Митић

Рода и жаба                   
Марта Савић, III-5

Снежана                   
Исидора Пајкић, III-3

Маска
Јована Марковић, VI-2

Ваза са цвећем Деда
Емилија Младеновић, VI-3
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ШКОЛСКА ГАЛЕРИЈА

Пепељуга                   
Сташа Милошевић, III-5

Јасмин
Јована Марковић, VI-2

Лабуд
Марија Алексић, I-3I

Ученици одељења V-5

Шума
Ана Вуковић, III-1 

Комплементарни пар црвена и зелена
Ученици одељења VI-5

Коцка
Сандра Милојковић, VIII-1
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Лана Марковић I Афирмација школе 2. награда

Ирена Пешић II Мислиша окр. 1. место реп. 2. место 

Лука Алексић II Мислиша окр. 2. место Кенгур међ. похвала

Лука Маринковић II Мислиша окр. 2. место Кенгур међ. 

похвала

Анастасија Миленковић II Мислиша  окр. 2. место Кенгур 

међ. похвала

Леа Митић II Мислиша окр. 2. место

Кристина Стојадиновић II Мислиша окр. 2. место Кенгур 

међ. похвала

Нина Милутиновић  II Мислиша окр. 3. место Кенгур међ. 

похвала

Петра Живановић II Кенгур међ. похвала

Миља Недељковић II Кенгур међ. похвала

Павле Ђокић II Кенгур међ. похвала

Дора Васић II Кенгур међ. похвала

Мина Дикић II Смотра рецитатора опш. 1. место окр. 

учешће Мислиша окр. Похвала

Урош Златковић II Мислиша окр. похвала

Лазар Стаменковић II Мислиша окр. похвала

Маша Илић II Афирмација школе реп. 2. место ликовни 

конкурс  

Јања Лукић II Смотра рецитатора опш. 1. место окр. учешће 

Кенгур међ. похвала

Лазар Живковић III математика опш. 1. место

Дариа Лазаревић III математика општ. 1. место

Катарина Стојадиновић III математика опш. 1. место 

Мислиша окр. 3. место Кенгур међ. 1. место

Огњен Стоичков III математика опш. 1. место Мислиша окр. 

2. место

Исидора Рогановић III математика опш. 1. место

Олга Митровић III математика опш. 1. место Мислиша окр. 

похвала Кенгур међ. похвала

Миња Митић III математика опш. 1. место Мислиша окр. 2. 

место  Кенгур међ. похвала

Мила Матејевић III математика опш. 2. место Мислиша окр. 

3. место Кенгур међ. похвала

Матија Стојковић III математика опш. 2. место Мислиша 

окр. похвала

Андреа Илић III математика опш. 2. место Мислиша окр. 3. 

место 

Миља Радојковић III математика опш. 2. место Мислиша 

окр. похвала Кенгур међ. похвала

Миа Ћопић III математика опш. 3. место Кенгур међ. 

похвала

Милица Радојевић III математика опш. 3. место 

Јован Стефановић III математика опш. 3. место

Софија Аврамовић III математика опш. 3. место Мислиша 

окр. 3. место

Лена Милосављевић III математика опш. 3. место Мислиша 

окр. похвала

Кристина Стојановић III математика 

Ива Лазић III математика Мислиша окр. похвала

Лазар Станковић III математика опш. 3. место

Алексеј Васић III опш. 3. место Кенгур међ. похвала

Јана Милосављевић III опш. 3. место окр. похвала 

Анђелија Стојановић III Мислиша опш. 3. место окр. 

похвала

Миљана Марковић IV математика опш. 1. место окр. учешће

Петар Михајловић IV математика опш. 2. место окр. похвала

Јана Најдановић IV математика опш. 2. место окр. похвала

Матеја Маринковић IV математика опш. 3. место окр. 

учешће

Андрија Нешковић IV математика опш. 3. место окр. учешће

Андрија Богдановић IV математика окр. учешће

Клара Митић IV Афирмација школе

Димитрије Агатоновић IV Смотра рецитатора опш. 1. место 

окр. учешће

Лазар Јовановић V математика опш. 2. место окр. похвала 

Мислиша опш. 3. место српски језик опш. 3. место окр. 

учешће историја окр. учешће

Милица Милошевић V опш. 3. место окр. учешће српски 

језик опш. 1. место окр. учешће биологија опш. 2. место окр. 

3. место Мислиша окр. похвала

Јована Стаменковић V српски језик опш. 1. место окр. 3. 

место

Емилија Младеновић V српски језик опш. 2. место окр. 

учешће

Анђела Илић V српски језик опш. 2. место Мислиша окр. 

похвала

Марко Стојановић V биологија опш. 3. место Афирмација 

школе 

Вељко Ђорђевић V биологија опш. 3. место

Коста Милошевић V биологија опш. 3. место

Иван Димитријевић V биологија опш. 3. место

Јована Митић V биологија опш. 3. место

Милица Миленковић V Мислиша окр. похвала

Наталија Миленковић V Мислиша окр. похвала

Дара Радосављевић V Мислиша окр. похвала

Владана Стошић V Мислиша окр. похвала

Лена Шолн V Мислиша окр. похвала

Никола Поповић V Шта знаш о саобраћају опш. 2. место 

окр. 2. место



Даница Берић VI српски језик опш. 3. место биологија опш. 

2. место окр. 3. место

Милица Милојковић VI српски језик опш. 3. место окр. 

учешће

Анастасија Милојковић VI српски језик опш. 3. место окр. 

учешће Мислиша окр. похвала

Марија Митровић VI Смотра рецитатора опш. 1. место окр. 

учешће биологија опш. 3. место

Душан Цветковић VI физика опш. 1. место окр. 3. место

Огњен Ђорђевић VI физика опш. 1. место окр. похвала

Бранислав Милојевић VI биологија опш. 3. место

Андрија Јовановић VI биологија опш. 3. место

Анђела Радовановић VI биологија опш. 3. место

Катарина Ивановић VI Шта знаш о саобраћају опш. 2. место 

окр. 2. место

Бојана Николић VI Шта знаш о саобраћају опш. 3. место

Павле Радисављевић VI Мислиша окр. похвала

Сташа Миленковић VI Мислиша окр. похвала

Вељко Алексић VI Шта знаш о саобраћају опш. 3. место

Миљан Стевић VII математика опш. 1. место окр. учешће 

хемија опш. 1. место окр. учешће

Алекса Спасић VII математика опш. 2. место окр. учешће

Андрија Стојановић VII математика опш. 2. место окр. 

учешће физика опш. 1. место окр. 1. место реп. 3. место

Миљан Петковић VII математика опш. 3. место окр. 3. место 

физика опш. 1. место окр. 1. место реп. 3. место

Милан Милошевић VII математика опш. 3. место окр. 

учешће физика опш. 2. место окр. 2. место

Филип Марковић VII српски језик опш. 3. место окр. 3. 

место 

Бојана Благојевић VII српски језик опш. 3. место окр. 

учешће 

Миа Вуковић VII физика опш. 1. место окр. похвала

Александра Стојковић VII физика опш. учешће окр. учешће 

Јелена Милошевић VII биологија опш. 2. место окр. 3. место

Андреа Марковић VII биологија опш. 2. место окр. 3. место

Теодора Миленковић VII биологија опш. 2. место окр. 

учешће

Сандра Ранчић VII биологија опш. 2. место

Ана Стошић VII биологија опш. 3. место

Доротеа Степановић VII биологија опш. 3. место

Анастасија Бранчић VII хемија опш. 1. место окр. учешће

Анастасија Тасић VII хемија опш. 3. место окр. учешће

Петар Војиновић VII хемија опш. 3. место окр. учешће

Теодора Тодоровић VII географија опш. 3. место

Кристина Јевтић VII  географија опш. 3. место

Николина Живановић VII Афирмација школе кратка прича 

реп. 2. место

Павле Радивојевић VIII математика опш. 1. место окр. 2. 

место реп. похвала физика опш. 1. место окр. 2. место реп. 

похвала

Урош Павловић VIII математика опш. 3. место окр. учешће

Петар Ђорђевић VIII српски језик опш. 3. место

Анђела Здравковић VIII српски језик опш. 3. место

Мина Ђорђевић VIII Књижевна олимпијада опш. 2. место 

окр. 3. место

Лазар Јовановић VIII Књижевна олимпијада опш. 3. место

Анђела Радојчић VIII Књижевна олимпијада опш. 3. место

Стеван Стојев VIII Смотра рецитатора опш. 1. место окр. 3. 

место енглески језик опш. 3. место окр. учешће

Марина Јовановић VIII историја опш. 3. место окр. учешће

Светозар Станојев VIII историја опш. 3. место окр. учешће

Милица Бошковић VIII физика опш. 2. место окр. учешће

Филип Трајковић VIII физика опш. 3. место окр. учешће

Милица Миленковић VIII биологија опш. 2. место окр. 2. 

место реп. учешће

Михајло Матић VIII биологија опш. 2. место окр. 3. место

Урош Стефановић VIII биологија опш. 3. место

Никола Николић VIII биологија опш. 3. место

Никола Симић VIII Тесла Инфо Куп окр. учешће реп. 

учешће

Лазар Трајковић VIII Тесла Инфо Куп окр. учешће реп. 

учешће

Гаврило Михајловић VIII Књижевна олимпијада опш. 3. 

место
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НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ

На приредби и свечаној додели Вукових 
диплома, 12.06.2014. проглашен је и ученик 
генерације. Ове године Вукову диплому понело 
је 22 ученика школе. За ученика генерације 
проглашен је Павле Радивојевић, вишеструки 
таленат и ученик који је почев од шестог 
разреда, сваке године учествовао на бар једно 
републичко такмичење из разних области, 
посебно из природних наука.
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Ученици у акцији фотодокументације 
проблема вандализма у локалној заједници  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

И ове године, садржаји и активности на Грађанском васпитању осмишљени су тако да приближе 
ученицима свет у коме живимо, да их мотивишу будећи њихова аутентична интересовања и љубави, да 
подстичу њихову креативност, подижу свест о проблемима који су неотуђиви део живота, како на 
глобалном, тако и на локалном плану, али и да помогну ученицима приликом решавања дотичних 
проблема. Још неке од тема које традиционално прожимају садржаје Грађанског васпитања су: хуманост, 
толеранција, солидарност, мултикултуралност, интеркултуралност, екологија - управо најактуелније 
теме у савременом свету. Идеја је да ученици у овом узрасту добију квалитетне, темељне обрасце којима 
јачају одељенску, али и све друге, уже и шире заједнице којима припадају, те постају активни грађани 
свесни својих обавеза, одговорности и права. Не треба никако заборавити ни теме које се односе на 
лични, психо-физички развој ученика, те су у Грађанско васпитање инкорпориране и радионице, 
презентације и предавања на тему здраве исхране и здравих животних стилова уопште, са циљем 
подизања свести о болестима са којима се савремено друштво суочава, те је у складу са тим и 
правовремена едукација о томе како сачувати своје здравље и живети срећно, у хармонији са природом, 
собом и другима. Како би сви ови садржаји што сликовитије и јасније били представљени ученицима, у 
настави се користе и документарни филмови. Филм, као уметничко дело, најбрже и најлакше допире до 
свести ученика, чинећи све разлике, попут националне, верске, материјалне, персоналне, когнитивне и 
емоционалне, периферним и концентришући се на суштину, на оно што је свима заједничко, као што је 
потреба за љубављу, припадањем, остварењима.

Протекле школске године, баш као што је то и било најављено у претходном броју Основца, наши 
тадашњи шестаци су се бавили проблемима локалне заједнице, те су и истраживали исте кроз бројне 
самосталне и групне акције, али и кроз интервјуе са грађанима и надлежнима. О свему овоме постоји 
детаљна документација, фотографије, презентације, аудио и видео материјали.  

Наставница Грађанског васпитања, М. Крстев

Дегустација здраве хране ученика Грађанског васпитања
у посети Пољопривредној школи

Група ученика која је истраживала
 проблем паса луталица  

Интервју са надлежним из комуналног  
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ВОЛИМ...
ФУДБАЛ

         Један од најомиљенијих предмета већине ученика је 
физичко васпитање на коме се ученици опуштају од дугих и 
напорних лекција и тешких задатака. Спортска надметања у 
разним дисциплинама су прави изазов за наше ученике.

Још једну златну медаљу освојили су ученици VIII 
разреда у малом фудбалу на манифестацији „Пекарски дани“,  
17.10.2014.

Атмосферу међу публиком је загрејала утакмица у 
Спортској хали где су наши ученици сјајном игром, а 
првенствено одличним тимским радом показали да су 
најбољи, након финала када су однели победу. Победничку 
екипу водио је наставник Зоран Јовановић, а чланови тима 
били су: Новак Стојановић, Алекса Ђорђевић, Немања Ристић, 
Немања Пејчић, Алекса Маринковић, Јован Драгићевић, 
Никола Митковић, Петар Војиновић, Алекса Димитријевић, 
Андрија Милановић, Вељко Ђорђевић и Филип Марковић.

                                                  Филип Марковић, VIII-4

КОШАРКУ

         У оквиру Дечије недеље  која је трајала од 1-7. октобра 
2014., у нашем граду одржано је такмичење школа из целе 
општине у разним дисциплинама. На нама познатом 
спортском терену Таш, одржано је такмичење у кошарци. 
Пошто је то спорт којим се бави велики број девојчица из моје 
школе, окупиле смо екипу и кренуле у победу. Чланови те 
екипе биле су Теодора Пајкић, Андреа Петровић, Софија 
Максимовић, Јелена Миленковић и Анђела Павловић на челу 
са нашим наставником физичког васпитања Дарком Лукићем. 
Лако смо ушле у финале, након чега је следила тешка утакмица 
са нашим вечитим ривалом ОШ „Вожд Карађорђе“. Утакмица 
је била неизвесна до самог краја, јер је и њихова екипа била 
састављена од девојчица које се баве овим спортом. Ипак, 
наша екипа је успела да победи и освоји прво место. Уживале 
смо у победи, јер смо то заслужиле. Свако ко се бави спортом 
зна шта значи сласт победе на спортским теренима... Сувишна 
је свака реч!!!

                                                Анђела Павловић, VII-3

„ “

Ученици наше школе Петковић Миљан и Андрија 
Стојановић (7. разред) освојили су 3. место, а ученик Павле 
Радивојевић (8. разред) освојио је похвалу за 4. место на 
Државном такмичењу из физике. Пласман на Државно 
такмичење ученицима седмог разреда донело је прво место у 
округу и максималних 100 поена, иначе ови ученици су били и 
први у општини са такође освојених 100 поена. Павле 
Радивојевић ученик осмог разреда био је први у општини и 
други у округу што му је такође обезбедило пласман на  
Државно такмичење. 

Државно такмичење из физике одржано је од 16. до 
18. априла 2014. године у Основној школи Нада Павловић у 
Крушевцу. Оно што је ово такмичење разликовало од 
претходних година (да подсетимо да су наши млади физичари 
уназад били на Државним такмичењима у Бањи Ковиљачи, 
Трстенику и Зрењанину) је велика посвећеност и ангажман 
домаћина да све буде величанствено. На овом скупу где има 
преко 300 деце и наставника заиста је веома битна 
организација. Град Крушевац се итекако потрудио да се 
физичари мали и велики осете добродошлим. На сваком 
кораку су били огромни билборди са слоганом - Државно 
такмичење Крушевац- на тебе је ред. Свечана додела диплома, 
похвала и признања била је у прелепој сали Крушевачког 
позоришта. Сви награђени су стајали на бини уз овације 
публике. Овакав доживљај је свима пуно значио и ученицима и 
њиховим наставницима, пошто смо сведоци да само 
спортисти буду овако дочекивани. Свако ко је био део овог 
тродневног хепенинга у Крушевцу дуго ће памтити ову 
атмосферу, не само у школи Нада Павловић у којој су се колеге 
потрудиле да такмичари и комисије буду дивно дочекани већ и 
на улицама града где су људи застајкивали и разговарали са 
такмичарима, јер су знали о чему се ради, чак и таксисти који 
су возили од центра и хотела Рубин, где су били смештени 
учесници, до школе знали су да се тих дана у њиховом граду 
дешава велико такмичење што није ни чудо по великим 
билбордима којима је цео град био облепљен.

Наши ученици су се дивно провели, дошли кући са 
наградама, а њихова наставница физике Александра Вуковић 
је добила признање за изузетан рад са талентованим 
ученицима.

Миа Вуковић, VIII-4

ФИЗИКУ
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ВОЛИМ...

ИНФОРМАТИКУ

На републичком конкурсу који је реализовала 
Агенција за борбу против корупције у сарадњи са 
Министарством просвете, ученици одељења II-2 освојили су и 
1. и 2. место! Овај успех остварен је у категорији кратки 
филм-млађи узраст (1. до 6. разред). Ово је 5. по реду конкурс 
и по традицији реализован је поводом Међународног дана 
борбе против корупције (9. децембар). Овогодишња тема била 
је „Кад не поштујемо правила, онда…“. Прво место освојили 
су: Исидора Маљеновић, Андрија Петковић и Марта 
Живоиновић, а друго: Дуња Стевановић, Сандра Стојилковић 
и Лана Марковић.

Исидора Маљеновић, II-2

 

Коришћење компјутера сатима и мањак физичке 

активности су, на жалост, постали свакодневница многих 

људи. Мада, то се не може рећи за ђаке наше школе који су у 

планинарској секцији, љубитеље планинарења, а самим тим, 

и здравог живота. Свака планинарска акција донесе по неко 

ново сазнање, нова пријатељства, добар провод и лепу 

успомену. За све ово можемо да захвалимо само једној особи-

Бериславу Трајковићу.

Берислав Трајковић није обичан наставник 

географије. Он је такође и председник ПК ,,Железничар“. 

Његови ученици упознати су са сваком планинарском 

акцијом. Планинарења се организују викендом, а на свака 

три до четири месеца организују се и велике планинарске 

акције, за које се путује преко границе. Неке планинарске 

акције су само за чланове планинарског клуба, али ни то није 

велика препрека-веома је лако учланити се, само се треба 

обратити наставнику Бериславу. 

Наши планинари су познати у целој Србији, а и 

шире. Памтимо много лепих тренутака из Грчке, 

Македоније, Аустрије, Италије, Немачке, Француске... 

Наравно, наставник је, као једна веома одговорна личност, 

увек ту да помогне било ком члану, било да је у питању мокра 

гардероба, храна или  умор. Сваком бих препоручила да 

барем покуша, а ако му се свиди, и да настави да се бави 

планинарењем.

Александра Стојковић, VIII-2

МУЗИЧКО

Наш друг Алекса Спасић VIII-6 је музички таленат 
наше школе. Свира виолину већ осам година, активно учествује 
у многим музичким манифестацијама и постиже запажене 
резултате. Музика му одузима пуно времена, али не запоставља 
ни редовне обавезе у школи. Он сматра да се добром 
организацијом времена може све постићи. Посебно издваја 
републичко такмичење „Бинички“, међународни фестивал 
„Музичко пролеће“ као и „Међународно такмичење гудача“ чији 
је учесник сваке године.

Прошле године је гостовао у емисији „Мира Адања 
Полак и Ви“, на РТС-у и том приликом је добио на поклон 
виолину стару 350 година што му је један од најдражих поклона 
и успомена. Честитамо му на успеху!

                                           Миа Вуковић, VIII-4

ПЛАНИНАРЕЊЕ
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ИНФОРМАТОР ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Ученици VIII разреда су пред великом дилемом – коју средњу школу уписати?

У разговору са старијим генерацијама, долазимо до закључка које су школе (занимања) најпопуларнија. 

Претходне генерације су уписивале:

1. Алексиначка гимназија- смерови:

- Друштвено – језички/ преовлађују  страни језици и 

садржаји друштвених наука (српски језик и књижевност, 

историја, историја уметности, филозофија, социологија, 

психологија).

- Природно – математички/ већи број часова 

посвећен je предметима природних наука (математици, 

физици, хемији, биологији, информатици).

- Природно – математички смер – руско одељење / 

Гимназија је такође добила још једно одељење природно – 

математичког смера у коме ће ученици моћи да се школују и 

слушају наставу на руском језику.

Контакт: Е-маил: 

Телефон: 018/804-224

alexgim@open.telekom.rs

2. Техничка школа Прота Стеван Димитријевић

Алексинац – смерови:

- Електротехничар рачунара/ Научићете да 

изаберете или препоручите другима праву компјутерску 

конфигурацију, инсталирате разне оперативне системе, 

користите или пројектујете базе података за различите 

намене...

- Монтер ТК мрежа/ Овај профил вас учи и 

оспособљава за послове постављања и одржавања мрежа, не 

само фиксне и мобилне телефоније, већ и у другим, 

савременим системима преноса чија је употреба данас у 

експанзији.

- Електротехничар за термичке и расхладне уређаје/ 

Овај профил вас оспособљава да пројектујете и читате шеме у 

електричним уређајима, самостално обавите потребну 

дијагностику и извршите неопходне поправке на термичким и 

расхладним уређајима...

- Техничар за компјутерско управљање/ Oспособљава 

ученике да управљају  обрадним процесима савремених, 

компјутерски управљаних машина - CNC машина.

- Машински техничар моторних возила/ Ово је 

образовни профил на коме ученици стичу теоријска и 

практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој 

опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, 

одржавању,  као и основним елементима аутоматизације.

- Економски техничар/ Eкономски техничар  је 

профил који образује техничаре који воде, израђују, обрађују и 

одржавају финансијску и нефинансијску документацију у  

институцијама попут банака, туристичких агенција, 

осигуравајућих  друштава, трговачких  и угоститељских 

предузећа.

- Трговински техничар/ Трговински техничар је 

профил који образује ученике да остварују комуникацију са 

купцима, добављачима и јавношћу, обављају послове набавке 

и продаје, воде књиговодствену евиденцију у области 

малопродаје, решава рекламације.

- Возач моторних возила/  Ово занимање омогућује 

обављање послова возача при превозу робе и путника.

Контакт: Е-маил: 

Телефон: 018/800-068

„ “ 

tehskolaal@open.telekom.rs

3. Пољопривредна школа „Шуматовац  Алексинац - 

смерови:

- Пољопривредни техничар /  Ученици су у 

могућности да стекну, прошире и продубе своја знања из 

области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, 

пољопривредне производње, сточарства, познавања 

пољопривредних машина, хемијске заштите биља итд.

- Ветеринарски техничар/ Стичу се знања о 

анатомији домаћих животиња, болести домаћих животиња и 

њиховом лечењу, здравственој нези животиња, хирушким 

интервенцијама код домаћих животиња, хигијени намирница 

животињског порекла.

- Месар/ Ученик стиче знања о: раду у индустрији меса, 

обради и конфекционирању меса, производњи сувомеснатих 

производа, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса 

и прерађевина и производњи производа месарске индустрије 

која може носити ознаку здраве хране.

- Пекар/ Ученик се оспособљава о производњи 

различитих врста пекарских производа, самосталној 

организацији рада, упознати се са могућностима за покретање 

сопствене производње, начину коришћења различитих извора 

информација за унапређење производње и др.

Контакт: Е-маил: 

Телефон: 018/800-792

“

polskol@medianis.net   

http://alexgim@open.telekom.rs
http://tehskolaal@open.telekom.rs
mailto:polskol@medianis.net
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ЗАНИМЉИВОСТИ СА ПУТОВАЊА

ГРЧКА

    Грчка - земља мора, плажа и сунца. Да, ово су једна од 
многобројних блага Хеладе, како Грци називају своју земљу. 
Грчка традиција и историја су чувене свуда по свету. Из ове 
земље су се изродили многи филозофи, учитељи, а традиција 
која траје и дан данас на весељима су сиртаки, грчко коло и узо, 
грчка ракија.

Ово је медитеранска земља коју окружују три мора. 
Јонско, Егејско и Средоземно. Данас је ово православна земља 
са главним градом Атином, али и са вером у богове са Олимпа, 
чије постојање одржавају многи митови и легенде. Колико се 
чинило да је ово рај на земљи, Грчка је и брдовита земља са 
пуно каменолома, али све у свему, овде је загарантован леп 
одмор који укључује срдачно гостопримство. Најчешће 
посећене дестинације ове земље су Паралија, Закинтос, Тасос, 
Пефкохори, Калитеа, Полихроно, Крф и Крит. Постоје и 
археолошка и историјска налазишта која су јединствена, као 
што су Спарта и Микена. Ако туристи имају неке нејасноће, 
дилеме или желе додатне информације, грчки водичи су 
посебни, јер воде туристе кроз целу земљу. Туризам је за ову 
земљу јако битан, јер је од државног банкрота и политичких 
сукобљавања, најбитнији начин зараде. Грчка је идеално место 
за одмор и за оне који желе да уживају у историји и лепоти 
грчке културе, али и за оне који желе бистро море са дивним 
плажама. Много људи се већ уверило у све њене квалитете, па 
се топло препоручују и онима који је до сада нису посетили.

                                 Ана Стаменковић, VIII-3

Турска је званично седма туристичка сила света. 
Годишње угости и до 30 милиона туриста. Она је медитеранска 
земља неописивих природних лепота, културног и духовног 
богатства, традиције, гостољубивих домаћина и раскошне 
туристичке инфраструктуре. Географски, Турска се налази на 
два континента, у Европи и Азији. Иако је већим делом Азијска 
и муслиманска земља, више личи на Европу и Медитеран.  
Турска је земља која може да задовољи различите туристичке 
,,апетите“ и потребе почев од мирних и романтичних увала у 
аутентичним медитеранским сеоцима у којима је време одавно 
заустављено, па све до интернационалних космополитских 
хотелских комплекса налик на комбинацију Дизниленда и Лас 
Вегаса. Турска се налази на обалама Црног, Мраморног, 
Егејског и Средоземног мора, што је чини занимљивим 
туристичким одредиштем.

Занимљивост - Памукале ,,Памучна тврђава“
Памукале (Pamukkale), једно је од најинтересантнијих и 
најнеобичнијих места на свету, свакако, најзначајније 
природно обележје Турске. Сваке године привлачи све више 
посетилаца и постаје глобална атракција. Памукале у преводу 
значи ,,Тврђава од памука“. Неки сматрају да је тај назив 
мотивисан изгледом литица и тераса, али локална легенда 
каже да су у давна времена овде дивови сушили обрани памук.  
Памукале је заправо низ каскадних тераса на нагнутом терену. 
На врху се налазе извори топле, скоро вруће високо 
минерализоване воде пребогате калцијумом која се слива низ 
каскаде и ствара базене са топлом водом на терасама. 
Калцијум који се вековима таложио на површини главни је 
,,кривац“ за бели ,,памучни“ изглед терена. Каскаде 
прекривају површину од 2.5 км дужине и 0,5 км ширине. 
Према једној легенди која се везује за ово место довољно је 
само 10 минута провести у овој води (чија температура може 
да достигне и 35 степени целзијуса) како би се подмладили 5 
година.

Турска национална кухиња
Турска кухиња је међу најбољима на свету. Сматра се 

једном од три главне светске кухиње због разноликости 
рецепата, употребе природних састојака, укуса и арома које 
утичу на сва чула и због свог утицаја на остале кухиње широм 
Европе, Азије, Блиског Истока и Африке. Нека од 
најпознатијих јела су:

· Житарице: пиде (лепиње), манти (тесто) и јуфка 

(лиснато тесто)

· Месо: кебаб, кофте (ћуфте)

· Поврће: долма (пуњено поврће)

· Плодови мора: хамси (риба)

· Посластице: локум, баклава, алва

Јелена Милошевић, VIII-5

ТУРСКА

Закинтос, плажа Навајо  

Турска, „Памучна тврђава   “



НЕКА НАША РАЗМИШЉАЊА...
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СКРАЋЕНИЦЕ САВРЕМЕНИХ КОМУНИКАЦИЈА 

(FACEBOOK, SMS, WHATSAPP)

Јасно је да живимо у савременом свету, свету 

компјутера и смарт телефона. Људи све чешће 

комуницирају дописивањем и увек негде журе па им је 

потребно што мање времена да напишу поруку. Током 

четовања путем разних видова комуникација: Facebook 

(Messenger), WhatsApp, Viber, SMS, чешће се користе 

скраћенице него писање пуних речи и реченица. Овај вид 

дописивања је лакши, бржи и све се чешће користи, што 

се уклапа са стилом живота којим живимо. Пре ћете 

видети да вам је неко написао ННЧ него да вам је написао 

НЕМА НА ЧЕМУ. Такође се користе и неке правописне 

скраћенице (итд., тј.) али се користи и доста оних 

неформалних.  Већина младих разуме њихово значење и 

користи их али за сваки случај ево малог подсетника за 

оне старије кориснике и оне које су пропустили неки део.

SMS - Short Message Service (услуга слања кратких 

текстуалних порука)

ОК - All Corect /ол корект/ (важи, договорено)

TNX - Thanks (хвала)

LOL -  Laughing Out Loud (гласно се смејем)

BRB - Be Right Back (одмах се враћам)

OMG - Oh my God (о Боже), користи се кад се 

изражава неко изненађење

BFF - Best Friends Forever (најбољи пријатељ заувек)

ЕЕ, ЕЈ - ћао (обично се овако започиње конверзација)

4EVER - Forever (заувек)

О5 - опет 

БЗВЗ - без везе

ЧЈМС - чујемо се

ННЧ - нема на чему 

ЂА - свиђа 

МСМ - мислим

НЗМ - не знам

ОЗБ - озбиљно

ВТП - волим те пуно

Миљан Стевић, VIII-5

РОЂАЦИ ИЗ БЕРЛИНА

Сваког лета рођаци из Немачке, тачније из 
Берлина, долазе да нас посете. Догађај који ће мени, 
верујем, остати урезан негде у сећању догодио се 
прошлог лета, баш у време њихове посете.

  Они имају децу мог узраста, па се сваке године 
лепо испричамо и некако ми увек буду занимљиви ти 
дани проведени с њима. Причали бисмо о свему, а са 
одрастањем, наше приче  постајале су озбиљније. Овог 
пута, причали смо о својим интересовањима, музици, 
књигама, школи... Међутим, потпуно другачији погледи 
на све поменуте теме бојили су атмосферу при сваком 
разговору. И размишљања нам се нису поклапала. 
Никада раније, па ни сада, нисам томе придавала пажњу, 
али ипак, увек сам бранила своја уверења и стајала иза 
њих. 

 Тог дана читала сам књигу када су ме упитали 
шта то читам и о којој књизи се ради. Рекла сам да је то 
роман ,,Орлови рано лете'', српског писца Бранка 
Ћопића. Погледали су ме чудно, очигледно не знајући ни 
о ком делу, нити о ком писцу је реч. Понудила сам да им 
објасним ко је то, и препоручила им и филм снимљен по 
истоименој књизи. Њихов одговор ме је зачудио. 
Одговорили су да не желе да погледају филм, нити да 
прочитају књигу, јер се ради о српском писцу. Заступали 
су мишљење  да су писци у њиховој  земљи много бољи, 
као и  да је сама земља далеко развијенија од наше. 
Нешто је букнуло у мени, а тај одговор схватила сам као 
увреду, али нисам желела да улазим у даљу расправу. 
Слегнула сам раменима и наставила да читам. И поред 
тога, наставили су да излажу аргументе, говорећи  да у 
мојој земљи ништа нећу постићи. Предложили су ми чак 
и учење немачког језика како бих некада, ако будем 
пожелела, отишла тамо, код њих, да се школујем или шта 
већ. Не знам зашто, било је нечега у њиховом ставу, као 
да ми чине неку велику услугу тиме што ми то причају. 
Нисам могла да се одупрем бесу и љутито сам 
одговорила да је за мене српски језик најлепши, као и 
сама наша земља, и да не могу да схватим шта они имају 
толико против тога. 

Касније су у ту расправу били увучени и 
родитељи. Наравно, прву прилику када смо остали 
насамо, искористили су да ми љутито скрену пажњу да 
они мисле најбоље, да су они наши рођаци и гости и да, 
наравно, није умесно расправљати се са њима као ни 
отварати трибине тог типа. На крају, ја сам се извинила и 
схватила да је требало да своје мишљење задржим за 
себе. Можда сам и сама прешла неку границу поштовања 
и обзира која увек треба да краси домаћина, 
покушавајући да им докажем да је за мене једино 
исправна  теза: волети своје, али и поштовати туђе.

И сада, док пишем о том догађају, не могу рећи 
са сигурношћу ко је ту прешао границу – ја или они. Не 
знам, шта ви мислите!?

Анастасија Милојковић, VII-3
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СВЕТ У КОМЕ ЖЕЛИМ ДА 
ОДРАСТЕМ

     Зовем се Анђела и имам дванаест година. 

Упркос својим годинама,  свесна сам да  je свету 

потребна велика промена да би био налик на онај у 

коме желим да одрастем и онај какав треба да буде.

     Пре свега желела бих да живим у свету без 

убица,  наркомана, хулигана... Желим свет у коме 

свако има прилику да ради и да од тога пристојно 

живи, свет у коме сви имају кров над главом и 

велику срећну породицу. У мом свету човек никада 

не би престао да машта и увек би у души био једно 

велико дете. Ту не би било рачунара и „глупаве“ 

технологије, било би правих пријатељстaва, игре и 

осмеха, који би заменили четовања, скраћенице и 

смајлиће. Било би правих разговора, искрених 

осећања, једном речју, обрисала бих овај лажни 

свет, обрисала све туге, свађе и уништавања,  оно 

мало људскости што је остало у човеку. Замишљам 

свет без уништене природе и убијања недужних 

животиња. Свет у коме се закони не би само 

доносили већ и поштовали и спроводили. Све у 

свему замишљам овај свет тотално другачијим  

него што је сада. 

Жао ми је што се нисам мало раније 

родила и видела свет са мало више људскости и 

осећања. Свет када се памтило када је коме 

рођендан, када се стварно разговарало, када се 

људима причало у лице, а не иза леђа, када је момак 

поклањао девојци цвет, када су се дешавале мале 

ствари које су чиниле живот лепшим. 

Анђела Илић, VI-4 

РАСПРАВА О ПОРОЦИМА

Пороци...Зло данашњице. Зло коме су људи све чешће склони 
јер нису довољно јаки да се изборе са проблемима са којима се сусрећу. 
Све чешће слушамо о људским пороцима и проблемима него о 
успесима. Пороци који су најзаступљенији у људским животима су 
алкохолизам и пушење, међутим не смемо заборавити наркоманију, 
коцку и низ других.

Пре свега алкохолизам... Много се расправа и различитих 
ставова јавља када је ова тема у питању. Неки људи не виде ништа 
лоше попити ,,чашицу, две“, али ни сами нису свесни да то може да 
прерасте у зависност. Млади су све склонији алкохолу на журкама и 
изласцима ради ,,побољшања статуса“ у друштву. Управо због тога 
нам вести о изгубљеним, младим животима у последње време не 
недостају. Да не заборавим да споменем колико алкохол разара 
организам, поготово лоше утиче на јетру. Ипак, добра страна је да је, 
баш напротив, здраво попити чашу вина сваког јутра ради побољшања 
рада срца и циркулације, АЛИ НИШТА ВИШЕ ОД ТОГА !

Затим пушење. Сматрам да не треба много подвајати пушење 
и наркоманију, јер су цигарете само блажи и јефтинији начин да 
постигнете то неко задовољство. За разлику од алкохола, за пушење не 
бих могла да издвојим добре стране, јер их нема. Сто посто сам 
сигурна да су и сами пушачи тј. зависници свесни тога. Не смемо 
заборавити наргилу која је све више популарна. Она није толико 
штетна осим што садржи никотин и ствара зависност. Обично 
привлачи због великог дима који испушта. Млади оправдавају наргилу 
и сматрају да је то најлакши и најбржи начин да уђу у свет одраслих.

Коцка је такође све чешћа и то у животима младих људи, јер је 
научно доказано да најчешће адолесценти желе да се докопају новца 
на најлакши могући начин. Осим што много пута изгубе исти, нису ни 
свесни да то прераста у болест тј. зависност. Улажу сопствене ствари 
како би удвостручили вредност добитка. Такође ,,игра” оде предалеко  
када улажу и сопствени живот. Што се тиче статистике, 79 % људи су 
посетили кладионицу. Најчешће, прво добијају неку мању суму и онда 
све чешће улажу тај новац ради удвостручења.

Многи кобни завршеци последица су управо ових 
задовољстава, зато пороке групишемо у опасне и нимало наивне теме.
                       

                                                   Бојана Благојевић, VIII-4

ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ
Моји хероји, тачније хероине, јунаци су прошлости, садашњости и будућности. Иако већина хероје доживљава као 

недодирљиве, јаке, далеке и нама непознате, ове хероине су веома близу нас, ближе него што можемо и да замислимо. И не 
само у нашој околини, оне бдију над нама и када смо будни и у сну, непрестано мисле о нама и осећају све наше проблеме. 
Ове хероине модерног времена  су заправо  наше мајке.

Модерне мајке су много више од некадашњих домаћица, усредсређених на васпитање и бригу о деци.  Данашње 
мајке жонглирају  између своје  каријере и породичних обавеза. Од њих се очекује да дају максимум на послу, да раде дупле 
смене, одлазе на посао раније, а остају до касно увече, мењају памперс, љуљају нас у наручју када излазе први зубићи, праве 
кашице и прате најновије модне трендове на свом лаптопу. Свакодневно трче од школе до пијаце, од посла до вртића, а све 
тежећи да очувају здрав дух и витку линију,  одвајајући који минут дневно за јогу или џогинг. Од њих се очекује да буду  
„fancy”,  „inn” и „cool”,  излазе са пријатељицама, али и да својој породици  спреме здрав оброк.

Данашње хероине имају и даље пресудну улогу у васпитавању деце. Оне ће им помоћи да упознају свет око себе и 
да одлуче чиме желе да се баве. Од рођења нам помажу у нашим првим корацима, иду са нама на утакмице, деле прве 
љубавне проблеме и бришу прве сузе када повредимо колено при паду. Оне нам дају крила за живот, уче нас да будемо 
јединствени и различити, а то је ипак најтежи посао на свету. Уче нас да будемо добри и вредни људи. Моја мајка ми увек 
понавља: „боље ти је да се преврнеш 3 пута од умора него једном од глади“. Дуго нисам знао шта то значи. Полако схватам. 
Учи ме да будем вредан човек и да поштено и својим радом зарадим за живот.

Наше хероине немају убојито оружје, ни мишиће. Али зато имају нешто много јаче: топлу душу, велико срце и 
мајчински инстикт. Оне су савремени хероји, хероји данашњице чије главно оружје лежи у њиховом осмеху, додиру и 
речима.

Зато сматрам да хероји не морају да буду само велики,  јаки и снажни. Битно је само колико је велико то херојско 
срце. У нашим мајкама куцају најјача срца на свету, већа од свих планина, јача од свих олуја, шира од свих пространстава. То 
је зато што их покреће огромна љубав. 

Вељко Ђорђевић, VI-3

Н ...ЕКА НАША РАЗМИШЉАЊА



ШКОЛА - НЕКАДА И САДА
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Васпитање и образовање –  стил живота и професионална орјентација
Интервју са Милицом Матејић, професором руског и француског језика

Рођен сам у породици у којој има много просветних радника. Моја мајка је учитељица, њени 
родитељи су били професори страних језика, моја бака по оцу је била професор на Педагошкој 
академији у Алексинцу, њен брат је био редовни професор на Саобраћајном факултету у Београду… У 
нашој фамилији има још просветних радника, тако да ја од малена живим у окружењу у коме се говори и 
размишља о васпитању и образовању.

 Одлучио сам се, због тога, да интервјуишем своју баку Милицу Матејић (рођену Петровић) која 
је свој радни век провела у нашој школи као професор француског и руског језика.

 Који су разлози пресудно утицали на одлуку да студираш стране језике?
Педесетих година прошлог века није било довољно наставника страних језика, а ја сам желела 

да што пре дођем до посла. Имала сам талента за стране језике и стекла одлично предзнање у 
Алексиначкој гимназији. Дипломирала сам у року на Вишој педагошкој школи у Нишу, на Одсеку за 
француски језик и књижевност 1958. године. Исте године запослила сам се у ОШ „Љупче Николић“, у 
својој двадесетој години. Моја процена да ћу као наставник страног језика доћи до посла није била 
погрешна.
 Како је било радити са двадесет година, у то време?

 Одељења су имала и до 40 ученика тако да је учионица често била претесна и неопходна је била 
дисциплина да би се радило. Ученици су, ипак, били заинтересовани, учили су страни језик, поштовали 
наставника и моје године нису биле препрека за рад.

Која наставна средства су коришћена у то време?
Осим уџбеника и табле није било готових наставних средстава. Наставници су их тада сами 

израђивали. То су биле слике, цртежи, панои, шеме… Касније смо добили магнетофоне који су са 
магнетофонске траке репородуковали лекције из уџбеника. Ја сам их редовно користила и тиме 
помагала ученицима да лакше науче правилан изговор. Нису сви наставници у истој мери поклањали 
пажњу иновацијама у настави.

Шта је још било важно за квалитет наставе у то време?
Много се пажње поклањало методици наставе тј. начину на који се преноси знање. Поред тога, 

наставници су се непрекидно усавршавали путем семинара. Они су организовани на нивоу тадашње 
државе СФРЈ. Трајали су дуго, један до два месеца и радило се озбиљно. Предавачи су били професори 
из земаља чији се језик учи. То је била и прилика да наставници сарађују са колегама и упознају крајеве 
земље које иначе не би могли, јер плате просветних радника никада нису биле велике, а семинари су 
били бесплатни.

На који начин су тада сарађивали наставници и родитељи ученика?
Као разредни старешина, била сам у обавези да посећујем домове својих ученика и да се до 

детаља упознам са ситуацијом у породици. Циљ је био да се ученику стварно помогне на све доступне 
начине.

После 38 година рада у истој школи, можеш ли да упоредиш рад просветног радника 
некада и сада?

Моје мишљење је да се бурне друштвене промене у знатној мери одражавају на дешавања у 
школи. Мењају се наставни програми, наставници и ученици, однос породице и друштва према школи. 
Материјални услови у школи данас су бољи, али однос према раду и наставника и ученика је другачији. 
Програми су преобимни, предмета је све више, ради се пребрзо, мало је часова за утврђивања градива. 
То утиче на степен задовољства у раду и ученика и наставника.

Када би поново могла да бираш позив да ли би то опет био рад у просвети?
Мој избор би био исти, јер волим децу, умем да преносим знање и поштујем личност детета. 

Учила сам око три хиљаде ученика, а многи од њих су постали веома успешни у свом послу и животу. 
Интересовало ме је шта се с њима дешава и касније, када више нису били моји ђаци. Нема ученика који 
није желео да ми се јави и да поразговара са мном када се сретнемо. Многи моји ученици данас раде као 
просветни радници у школама, а доста њих је и у ОШ „Љупче Николић“.

Ђорђе Момчиловић, VII-3
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ДОК РЕКА ШАПУЋЕ

Кроз мој град протиче једна река. Мала је, али 
мени драга. Зове се Моравица. Не знам да ли је име 
добила по Морави или је тако неко назвао зато што 
је мала. Не знам, али сазнаћу, јер сам и ја још мали.

Свако вече одлазим и седим крај обале реке. 
Гледам у воду некада мутну и тамну, некада бистру 
и чисту. Седим и размишљам док Моравица тече 
поред мене и одлази негде. Ко зна где. Сигурно 
негде далеко. Некада је тиха, скоро да је и не чујем. 
Да нема светла и месечине, помислио бих да је 
речно корито празно. Некада је толико јака и брза 
као да је неко јури, а она бежи да се спаси. Тада јако 
жубори. Чини ми се да ми нешто шапуће. Као да 
жели да будем ту да је саслушам. Некада је чујем 
како ми каже да будем добар дечак и да слушам 
маму и тату.

И тако време пролази, а ја седим, слушам и 
гледам како одлази, негде много, много далеко. 
Можда се кап воде из моје Моравице налази у неком 
великом мору. Можда. Сигурно ћу сазнати једног 
дана.

                                       Андрија Богдановић, V-2

КЊИЖЕВНИ КУТАК

Прва награда на Медијана фестивалу дечијег стваралаштва

БАЈКА О СИРЕНАМА

Негде далеко, на крају света, иза седам мора и три океана, постојало је тајно царство сирена. Нико није 

знао да оно постоји, све док се први пут у двеста милиона година постојања овог царства нису родиле сирене 

близнакиње. Објавили су вест о њиховом рођењу водометима магичних боја. Тада се на западном хоризонту 

људског света појави најмагичнији залазак сунца о коме су људи данима причали.

Мајка двеју близнакиња сирена била је пресрећна. Знала је да су њене близнакиње чудо и уживала је у 

лепоти својих сиреница. Оне су расле срећно и задовољно. Биле су увек једнако веселе и дружељубиве.

Ипак, једна сиреница је била мало радозналија од ове друге. Њену знатижељу нико није сматрао 

лошом особином све док једном није тврдоглаво навалила да види шта и ко живи на копну. Упркос напорима 

маме сирене да је врати на морско дно, она је успела да се домогне плићака. Оно што је видела, много јој се 

допало. Желела је и она да дише, да хода и плеше, да носи сјајне хаљинице и да прича...

Данима је била тужна. Говорила је само о оном што је видела у забрањеном свету. Узалуд јој је мајка 

говорила да не сме да изрони на површину. Најпре је викала, а после почела да моли и плаче, јасно је 

уверавајући да ће се ако сасвим изрони на површину, претворити у морску пену. Све је било узалуд.

Сиреници је и то било зaбавно. Баш је желела да се претвори у морску пену. Свом снагом се усмерила 

ка површини, а кад је скроз изронила из воде, претворила се у хиљаде белих капљица пене и запљуснула обалу 

човечјег света.

Мајка сирена је своју кћер удала за принца. Они су живели дуго и срећно и изродили много принчева и 

сирена. Стара мајка никад није заборавила своју другу кћер, али је била спокојнија кад год је помислила да је 

њена друга кћер баш тамо где је желела да буде – на међи између два света. 

Миљана Марковић, V-5

ЈЕДАН МОЈ САН

    Од пете године сањам да путујући упознајем свет. То 
сам и доживела, али не у стварности, већ у сну.

Једне вечери, кад сам легла у кревет ушушкавши се, 
почех да читам своју омиљену књигу, али ме полако обузе 
сан. Одједном се створих на железничкој станици. Чувши 
да воз иде за Енглеску, одмах се укрцах у њега. Унутра је 
било предивно. Толико путника је нестрпљиво чекало 
храну. Отишла сам до ресторана воза да видим шта има од 
хране. Све је већ било постављено. Нестрпљиво седећи, 
видех једну девојчицу на крају стола која ми беше 
позната. Само откуд?

Када је мало боље погледах, схватих да је то моја 
другарица Тамара коју сам упознала на мору. 
Присетивши се старих времена, обновиле смо 
пријатељство. Мрак је већ увелико пао, а да то нисмо ни 
приметиле. Сложисмо се да је најбоље да одемо у купе. 
Следећег јутра смо стигли у Енглеску. Чим нам је 
контролор воза отворио врата, ја се пробудих из тог 
дивног енглеског сна.

“Ко ме то буди?”, узвикнула сам љутито, али је то 
била моја мама која ме је дозивала да идем у школу. Било 
ми је криво што идем у школу, а не у неку мени непознату 
државу.

                         Јања Лукић, III-1
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ПРОЛЕЋЕ

               Замирисало је цвеће,
               стигло нам је пролеће.
               Рода полеће,
               и са југа нам долеће.
               Ласта је у гнезду привила
               своје мале птиће.
               Нарасла је зелена трава,
               у њој безбрижно мрав сад спава.
               Вредне пчелице
               сакупљају мед,
               нема зиме
               сунцу сад је ред.

Маша Илић, III-1

ПОЗНА ЈЕСЕН

Киша је падала целе ноћи,
питала сам се да ли ће проћи.

Ујутру се спустио маглени вео,
ветар је однео шта је хтео.

Златни су листови опали са грана,
није више она јесен рана.

Свим животињама хладно је,
а посебно ми је жао маме врабице те.

Сунце више не греје,
ниједно дете се не смеје.

Дрва свима стижу,
у редове их људи нижу.

Јесен је већ одавно љута,
свима треба неколико капута.

Ускоро ће јесенска владавина да прође,
а зимска дође.

Када такво време буде,
волела бих да ми птице крила нуде.

Да са њима на југ одлетим,
и да се тек на пролеће своје куће сетим.

                                                                                                           
Мила Матејевић, IV-1

КЊИЖЕВНИ КУТАК

МАЧАК РОКИ

То је мој мачак,
зовемо га Роки.               

Воли све да грицка,            
понекад и смоки.              

  Окретан је, брз и хитар
  као нека муња.                    

  Свуда можеш да га видиш,
  само се он шуња.

  Када види лептира,
  то га изнервира.
  Врти се око мене
  и не да ми мира.

  У мом комшилуку
  живи једна Ана,
  она свима прича

  да Роки нема мана.

  Комшијске мачке
  када виде”господина Рокија”

  оне се питају хоће ли им
  понудити мало смокија.

Роки се пита:
Шта ли оне траже?

Ма бежите мачке од мене!
Овде моја правила важе!

Сара Мијалковић, III-5

КАД ХЛЕБ ЗАМИРИШЕ

                 Вредне руке у цик зоре
                 са белим се брашном боре,
                 месе тесто, спретно, вешто,
                 да умесе деци нешто.
                 Све до јутра руке раде,
                 из пећнице тад хлеб ваде,
                 раним јутром хлеб мирише
                 ко пшеница после кише.
                 Хајде децо, сад овамо,
                 да мирисни хлеб пробамо!
                 Нек ме свако сад послуша,
                 тај се мирис зове душа!
                       

                       Мијат Недељковић, V-2

МОЈ ЉУБИМАЦ ЛЕО

Ја немам кућног љубимца. Мој комшија Пека има пса који се зове Лео. Моји другови и ја га мазимо сваки пут када прођемо 
поред њега. Дали смо му неколико лоптица које нам показује с поносом. Има дугу, белу длаку. Он је златни ретривер. Када 
добије храну иде у своју кућицу. Испраћа ме и дочекује из школе, радосно машући репом. Има много паса у комшилуку, 
али ја Леа највише волим.

Катарина Барјактаревић, II-3

МОЈ ПАС ЛЕО

Имам пса, име му је Лео,
цело тело му је бело.

Има дугу длаку као косу,
па му шишке падају по носу.

Окице му тужне, црне, сјаје
зато непрестано лаје.
Репићем врти само,
када се ми играмо.

Дара Васић, III-2
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА

На већ традиционалном Светосавском конкурсу наше 
школе 

У категорији I-IV разреда прва три места освојили су:
1. Милица Живковић
    Лука Стаменковић

Петар Ристић
 Меланија Аврамовић 

Катарина Стојадиновић
Мила Матејевић 

„Презентације 2015“, на тему „Здрави стилови живота“, 
пријавио се већи број ученика. Комисија, коју су сачињвали 
наставници наше школе, изабрала је награђене.

2.
Лана Дикић

3. Исидора Рогановић

У категорији V-VIII разреда прва три места освојили су:
1. Искра Димитријевић

Анастасија Ристић
2. Милица Милошевић

Анђела Павловић
Владана Стошић

Дара Радосављевић
3. Христина Коцић

    Дина Гагић
Анђела Илић

Јана Јонић

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА

24.01.2014. представљен је нови број 
ученичког часописа „Основац“ који 
излази сваке године уочи школске славе 
Свети Сава. Традиционално су 
представљени и радови награђених 
ученика на школском конкурсу „Није 
тешко бити фин.“
Целу промоцију је пратио и пригодан 
програм у организацији Милене 
Трајковић,проф.српског језика.

Наталија Милојковић, V-4 



Дан отворених врата, 26.03.2014. г.

  рипремили ученици IV разреда са својим учитељима

уз помоћ Малог хора и Марије Петровић, проф. музичке културе

Програм п

Додела награда најуспешнијим такмичарима, 06 06.2014. г.

Програм припремила Славица Марковић, проф. српског језика и

Марија Петровић, проф. музичке културе

Додела Вукових диплома, 12.06.2014. г.

Добродошлица ђацима првацима, 01.09.2014. г.

Прослава мале матуре 30.05.2014. г.

   Акција полицијске станице у Алексинцу

     „Безбедност у саобраћају“, 09.09.2014. г.

Бакља 1.10.2014. г.

Програм припремило Разредно веће IV разреда

Међународна трка мира “Peace run Serbia”

  рипремилa Сандра Ђорђевић, проф. српског језика

 Сузана Михаиловић и Марија Петровић проф. музичке културе

Програм п

, 

Програм припремила Славица Марковић, проф. српског језика и

Сузана Михаиловић, проф. музичке културе

Добровољно ватрогасно друштво

 у посети школи 02.12.2014. г.



НЕЗАБОРАВНА 

ГЕНЕРАЦИЈА ‘99.

VIII-1 са одељењским старешином
Аном Бранковић

VIII-2 са одељењским старешином
Славицом Марковић

VIII-3 са одељењским старешином
Јеленом Добросављевић VIII-4 са одељењским старешином

Ружицом Матејевић

Пуно успеха у будућем школовању!
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