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ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“ У АЛЕКСИНЦУ 
 

Основна школа „Љупче Николић“ ради од 1963. године у згради 

која је тридесетих година прошлог века наменски грађена за 

потребе Државне реалне гимназије у Алексинцу. У овом раду 

наводимо најважније моменте из периода градње ове грађевине 

која је због своје вредности стављена под заштиту Завода за 

заштиту споменика у Нишу. 

 

„Господин Министар просвете одлуком својом С.н.бр. 42713 од 20 

новембра 1933 одобрио је планове и пројекат за нову зграду 

гимназије“1 

 

„У недељу 5. августа 1934. године извршено је свечано освећење 

темеља за нову зграду Државне реалне гимназије у Алексинцу, у 

присуству директора гимназије и свих наставника, претставника 

власти и државних надлештава као и великог броја грађанства. 

После црквеног обреда претседник општине одржао је говор о 

значају подизања зграде као и историјат  гимназије у Алексинцу. 

Прочитана је и повеља, која је стављена у темељ а затим је 

директор гимназије у своме говору истакао трудољубивост и 

заслуге општине алексиначке и свих грађана на подизању нове 

зграде. Захвалио се у име ученика гимназије и дао подстрека 

грађанима Алексинца да у своме значајном потхвату истрају и 

започето дело доврше. “2 

 

 
Фотографија зграде Гимназије, ( у изградњи) наменски грађене за 

њене потребе у којој је радила у периоду од 1. октобра 1936. до 

1963. године. 

 

Зграда Гимназије грађена је у току 1935. и 1936. године по 

пројекту среског инжењера Милорада Р Дивца који је истовремено 

обављао и надзор. Грубе радове на згради Гимназије изводио је 

предузимач, архитекта Влатко Стојиљковић, док је завршне радове 

изводио грађевинар Милан Станојевић.  

 

По пројекту инжењера Дивца, зграда Гимназије је имала 16 

учионица, салу за свечаности, родитељске састанке и ђачке 

приредбе, зборницу за наставнике, канцеларију за директора, 

канцеларију за секретара, просторију за архиву школе и нешто 

касније дограђену фискултурну салу. 

 

Зграда Гимназије је подигнута под управом тадашњег председника 

алексиначке Општине Милана П. Николића.3   

 

Гимназија се у нову зграду уселила 1. октобра 1936. године. 

 

„1. октобра (1936. прим. ЗС)  почела је редовна настава у овој 

школи у новој гимназијској згради. Тога дана ученици су били у 

овд. цркви на призиву Св. Духа. После призива Св. Духа сви 

ученици са наставницима отишли су у нову гимназију где је у 

свечаној сали извршен обред водоосвећења и директор са 

наставницима и свима ученицима примили благослов и 

пошкропљени светом водом. Обред водоосвећења извршио је 

архијерејски намесник - Прота г. Брана Коруновић. Затим је 

вероучитељ гимназије, свештеник г. Милан Миљковић, одржао 

ученицима пригодан говор о значају дана када се ступа у нову 

                                                           
1 ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 1933/34. ГОДИНУ ДРЖАВНЕ РЕАЛНЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ - ЛЕТОПИС, Алексинац 1934., стр. 8.. 
2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 1934/35. ГОДИНУ ДРЖАВНЕ РЕАЛНЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ - ЛЕТОПИС, Алексинац 1935., стр. 15.  
3. Зоран Стевановић, НА ИЗВОРИШТУ ПИСМЕНОСТИ - 170 ГОДИНА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У АЛЕКСИНЦУ, Алексинац 2003., стр. 75.  

школску зграду. После говора г. Миљковића, говорио је директор 

гимназије о важности догађаја усељења у нову гимназијску зграду 

као и о дужностима свих ученика на чувању нове зграде и за 

будуће генерације. Ученици су после тога подељени на одељења и 

приступило се редовној настави.“4 

 

 
Фотографија зграде Гимназије, (завршени радови) наменски 

грађене за њене потребе у којој је радила у периоду од 1. октобра 

1936. до 1963. године. 

 

 

 Освећење зграде је извршено уочи Дана Св. Саве 26. јануара 

1937. године. 

  

„26. јануара обављена је Светосавска прослава и извршено је 

свечано освећење нове гнмназијске зграде у присуству Изасланика 

Њ. В. Краља, Команданта 26 артиљ. пука г. Казимира Поје, Њ. 

Преосвештенства Епископа Нишког Г. Др. Јована, Изасланика 

Бана Моравске бановине г. Војислава Нешића, инспектора Банске 

управе, изасланика разних корпорација и многобројног грађанства.  

Свечаиост је почела архијерејском службом у храму Св. Николе 

коју је служио Преосвећени Епископ Нишки Г. Др. Јован уз 

асистенцију многобројног свештенства. После архијерејске службе 

кренула је литија из цркве у нову гимназијску зграду на челу са 

Епископом Г. Др. Јованом. На улазу у свечану салу дочекао је 

литију и поздравио Њ. Преосвештенство Епископа Г. Др. Јована у 

име наставничког колегијума и ученика гимназије директор г. 

Павелка следећим говором: „Ваше Преосвештенство! Промисао 

Божји је хтео да Вас данас и као домаћин Светосавске славе и као 

старешина овога завода дочекам пресрећаи и у име свога 

колегијума и у име целокупне средњошколске омладине у овом 

новом дому који ћете Ви, Вашом благонаклоношћу и усрдном 

молитвом осветити. Нека би дао Господ да ово освећење буде 

истовремено и наше потпуно духовно преиначење како би се 

испунили духом нашег учитеља и просветитеља Св. Саве и 

широкогрудо служили испуњену идеала којима смо се посветили. 

Нека би Господ Бог дао да тако буде.“  

 

После тога настао је свети чин освећења зграде. Водоосвећење и 

освећење зграде извршио је Преосвећени Епископ Г. Др. Јован па 

је затим пресекао славски колач са домаћином славе директором 

гимназије г. Павелком.“5 

  
 

Преосвећени Епископ Нишки Г. Др. Јован на освећењу зграде 

Гимназије 26. јануара 1937. године. 

 

 

 

                                                           
4.  ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 1936/37. ГОДИНУ ДРЖАВНЕ РЕАЛНЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ - ЛЕТОПИС, Алексинац 1937., стр. 17 - 18. 
5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 1936/37. ГОДИНУ ДРЖАВНЕ РЕАЛНЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ - ЛЕТОПИС, Алексинац 1937., стр. 18 - 21.  
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ХРАМ КУЛТУРЕ И 

ПИСМЕНОСТИ 
 

 Наша школа је и у протеклој школској години 

наставила свој динамичан развој бројним резултатима 

који нас сврставају у ред најбољих школа. 

 У прилог теме говоре остварени резултати у 

успеху и дисциплини ученика, ваннаставним активно-

стима, такмичењима ученика, завршном испиту и 

упису ученика VIII разреда у средње школе, опремању 

матичне школе и издвојених одељења најсавременијим 

наставним средствима и опремом. Навешћу само неке 

податке: 

 

 Од 966 ученика 528 одличних, 189 вр. добрих, 

94 добрих и 7 довољних. 

 На општинским такмичењима учествовало 85 

ученика а од тог броја 32 прва, 28 других и 25 трећих 

места. 

 На окружним такмичењима учествовало 34 

ученика а од тог броја 9 првих, 9 других и 14 трећих 

места. 

 На републичким такмичењима учествовало 4 

ученика а од тог 1 друго место и три похвале. 

 
На нивоу основних школа у нашој општини наша 

школа је по броју ученика на такмичењима и освојеном 

пласману убедљиво на првом месту. 

На завршном испиту наши ученици VIII разреда, 

њих 120 су постигли такође изванредан успех – 5. 

(пето) место на нивоу Нишавског округа са средњом 

оценом 33,08 и сви су успешно наставили своје школо- 

вање у средњим школама. Овај податак је најбоља 

верификација квалитетног наставног процеса и 

заједничког напора наставника, ученика и њихових 

родитеља за што квалитетнијим образовањем које 

омогућава успешно даље школовање у средњим 

школама и на факултетима. Овај податак посебно 

истичем јер се задњих неколико година наш колектив 

знатно подмладио, а скоро сви млади професори су 

своје образовање почели у овој школи (наши бивши 

ученици). 

Наравно, поред учења, наши ученици и наставници 

са великим задовољством организују и читав низ 

ваннаставних активности: екскурзије, рекреативна 

настава, наградни излети и екскурзије за најуспешније, 

приредбе, секције, свечаности различитим поводима, 

различите изложбе, предавања, турнири у разним 

спортовима, концерти хора и оркестра, другарске 

вечери итд. 

Све то, заједно са учењем, доприноси да школа 

„Љупче Николић“ већ годинама, не само код садашње 

генерације наших ученика, већ и у свести њихових 

бака и дека, некадашњих ђака ове школе, представља 

истински храм културе и писмености. 

Садашња генерација професора ове школе и ја као 

директор ћемо у историји ове школе остати уписани 

поред неспорних резултата, као генерација која је 

школски простор проширила са нових 1.000m
2 

новог 

школског простора доградњом анекса школске зграде у 

складу са најсавременијим школским стандардима. 

Захваљујући Миниистарству просвете и средстви-

ма Европске инвестиционе банке школа ће удвостручи-

ти своје капацитете чиме се проблем недостатка 

школског простора решава за дужи период и стварају 

још бољи услови за рад, бар онакви какви наши 

ученици и наш колектив заслужују. 
            Лела Стевановић, 

директор школе 
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ИНТЕРВЈУ СА ТОПЛИЦОМ ПЕТРОВИЋЕМ 

ДОБИТНИКОМ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 
 

 

- Добили сте Светосавску награду. Знам да је то највеће признање у 

Србији у области просвете. Шта лично за Вас значи то признање ? 

- Да, Светосавска награда је највеће признање у Србији у области 

просвете. Мени лично она значи додатни импулс да наставим да радим 

као до сада, да наставим са увођењем иновација и применом савремене 

образовне технологије. Ова награда улива ми и додатно самомоуздање. 

 
 

- Који су аргументи пресудили да баш Ви добијете то врхунско, 

ласкаво признање ? 

- У конкуренцији за добијање Светосавске награде било је више 

стотина просветних радника. Према образложењу министра 

просвете мене је издвојила правилна примена савремене образовне 

технологије, електронски дневник, сајт одељења, објављени стручни 

радови и вишегодишњи врхунски резултати на разним такмичењима. 

 
- Ко је поред Вас најзаслужнији за добијање овог признања ? 

-У ово моје признање уграђене су три равноправне "компоненте": (1) Ученици садашњи и бивши, (2) 

просветни инспектор општине Алексинац - Анђелка Крунић, која је сва сазнања о мом раду аргументовала и 

(3) ОШ "Љупче Николић" у којој радим и у којој постоје изванредни услови за савремен рад и претпоставке за 

креативност ученика и наставника. 

 
- Претпостављам да су Вам после добијања ове награде многа врата 

"широм отворена". Да ли сам у праву ? 

-Да, добијањем ове награде отварају се многа важна врата, ваша реч и 

дела добијају на тежини и значају. Овде бих издвојио позив и разговор у 

Министарству културе и информационог друштва у кабинету Јасне 

Матић, државне секретарке за дигиталну агенду. До тог сусрета 

дошло је 24. августа 2011. године.  Том приликом договорен је читав 

низ активности... 

 
 

- Како сте у пракси конкретно оправдали добијање овог највећег признања? 
-Дуго би трајало набрајање свих 

успеха мојих ученика и моја 

лично. Овом приликом поменућу 

само да смо моји ученици и ја у 

периоду од последњих годину 

дана на републичком нивоу 

освојили три прва и два друга 

места !  

  
 

На "велика врата" ушли смо у зграду Владе Републике Србије, у Клуб посланика на Дедињу и у Палату Србија. 

Моји ученици и ја имали смо част да се сретнемо и лично примимо честитке од страних и домаћих 

званичника, укључујући и од председника Бориса Тадића. Сваку прилику користили смо да афирмишемо наш 

наш град и школу. 
 

Општепознато је да већ неколико година Ваши ученици и Ви имате сајт. За крај прокоментаришите 

сајт и подсетите нас на адресу сајта. 

- О сајту најбоље говори сајт и број посета. Тренутно, пресечни дневни број посета креће се око изванредних 

980. Сајт је препоручен и "линкован"  од многих иностраних и домаћих државних сајтова, укључујући и сајт 

"Кликни безбедно".  Укуцајте у Google тражилицу "ucitelj Toplica" и појавиће се сајт ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА 

ТОПЛИЦЕ. Сајт је отворен за коментаре и предлоге. Добро дошли! 
                                                                                            Интервју водила:  

                                                                                Александра Стојковић, VII-5 
                                                                                                   (бивша ученица учитеља Топлице) 
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ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА 

 

Крајем марта 2011. године наша школа је од 

Министарства за телекомуникације, у оквиру 

пројекта Дигитална школа, добила савремену 

рачунарску опрему за једну учионицу. Ова 

учионица је по много чему посебна, па зато има и 

посебан назив Дигитална учионица. Ради се о 

опреми која омогућава да уз велику уштеду 

новца у једном моменту 30 ученика седи на 

месту са својим монитором, тастатуром и мишем 

и има све могућности као да седи за својим 

рачунаром. Поред тога сваки ученик има 

директан приступ интернету. Јасно  је колика је  

предност у односу на период када смо имали 

ситуацију да један рачунар морају да користе два 

или три ученика истовремено. Овим је олакшан 

рад првенствено на часовима информатике и 

рачунарства, и техничког и информатичког 

образовања, али сврха добијања учионице није 

била само побољшање квалитета наставе та два 

предмета него и свих осталих. Предности 

учиноице су велике самим тим што час може да 

се одржи уз коришћење интернета, што су сви 

ученици умрежени па могу да прате на својим 

мониторима презентацију коју им наставник 

пушта са свог рачунара,  а могу и да користе 

интерактивни софтвер, наравно за оне предмете 

за које такав софтвер постоји. Како бисмо 

омогућили и осталим наставницима да користе 

ову учионицу, у новембру месецу смо одржали 

неколико часова упознавања наставника са 

начинима коришћења дигиталног кабинета и 

очекујемо да ће се на даље интензивније 

користити. Предности учионице јесу велике, али 

посао око њеног одржавања је обиман и захтева 

доста свакодневног додатног залагања оних који 

на том одржавању раде. Несметано и добро 

функционисање учионице могуће је само уз 

добру сарадњу наставника и наравно наставника 

и ученика. 

Јелена Добросављевић, 

 проф. математике и информатике 
 

 

 

“ ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ “
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Истина о Доситеју и Доситеј о истини 
 

Два века од постављања Доситеја Обрадовића за првог српског министра просвете 
 

 

У 2011. години обележавала су се два јубилеја:  

два века од постављaња Доситеја Обрадовића за 

првог српског министра просвете и 200 -  

годишњица његове смрти. 

Доситеј Обрадовић рођен је 1739. (1742. или 

1744. године) у Чакову, у румунском делу 

Баната, тадашње Аустрије, а умро је 1811. године 

у Београду. 

Школовао се за калуђера, али је напустио тај 

позив и кренуо на путовање по Европи, где је 

примио идеје европског просветитељства и 

рационализма. 

Понесен тим идејама радио је на просвећивању 

српског народа, преводио разна дела, међу 

којима су најпознатије „Езопове басне“, а потом 

је и сам писао дела, првенствено програмског 

типа, међу којима је најпознатије „Живот и 

прикљученија“. 

Доситеј је био први министар просвете Србије 

 (попечитељ у Совјету) и творац свечане песме 

Востани Сербије. Његови остаци почивају у 

Београду, на улазу у Саборну цркву. 

„Доситеј је на најбољи начин показао да се може 

бити и Европљанин и припадник своје нације“, 

истакао је Милорад Ђурић.  

Академик Љубомир Симовић рекао је да су радови 

који истражују дело тог просветитеља допринели 

да он буде темељно истражен, високо оцењен и 

запамћен у историји. Према његовим речима, једна 

од страна његових дела је остала у сенци, а то је 

естетска страна, која у његова дела уноси 

освежење и задржава пажњу читаоца. „Живот и 

прикљученија“ Доситеја Обрадовића заузимају 

посебно место у области биографије и 

аутобиографије, јер то дело не говори само о 

његовом животу, већ Доситеј у њему спроводи 

просветитељски програм, рекао је он. Симовић је 

додао да је Доситеј Обрадовић дух изједначавао са 

памећу и разумом, да је истицао да човек и у 

религији треба да буде разуман и да треба да буде 

вечити борац за истину. 

„О, колико смо нерадиви у истраживању 

истине! Злато кад узмемо у руке, није нам доста 

да нам ко каже да је злато, но сами расматрамо 

има ли у себи знаке правога злата: је ли тешко и 

савија ли се као чисто злато. А за истину, која је 

сама злато ума нашега, не старамо се толико.“ 

(Доситеј Обрадовић ) 

  
Иако је живео пре два века, Доситеј је у извесном смислу наш савременик јер сва питања о 

којима је размишљао, важе и данас. 
 

Зашто људи беже од истине свесно или несвесно ? 
 

Шта је живот? То је бесконачно трагање за 

истином и циљем. Ускратите човеку истину и он 

ће бити као биљка без корена. 

Ништа на овом свету не вреди као истина. Oна се 

не може купити, нити добити. Данас је многи 

крију или беже од ње. Крију је зато што она може 

показати њихово право лице, а беже од ње, јер се 

плаше последица. Ја мислим да је увек боље 

пустити истину напоље, јер тако скидамо тежак 

терет са срца.    

Када би сви људи били искрени и праведни, овај 

свет би био много лепше место за живот. Истину 

треба тражити и борити се за њу. 

На путу до истине постојаће много препрека. До 

ње ће стићи само они који су радознали, 

стрпљиви, упорни и одговорни. И било колико 

пута да падну, они ће поново устати јачи и јачи. 

Када стигнете до истине, треба је одмах уграбити, 

јер она може побећи, а ако се то деси, не треба 

бити тужан. Треба поново дићи главу горе и 

наставити са потрагом. Сви људи, подједнако, 

имају право на истину, то је исто као и право на 

здравље и сигурност. Треба споменути да ми 

данас живимо овако у слободи зато што су наши 

преци дали своје животе за тај мали комадић 

истине. 

Истину треба делити и неговати је, а она ће вам за 

узврат дати лепши, топлији и бољи живот.   

Никола Марковић, VII5 
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Шта је овде истина  Има ли понекад два краја  

 
Тако ја, Еро, преварих Туркињу и Турчина 

 

Беше врело летње јутро, њива је била пуна 

златног кукуруза. Спазих Турчина и Туркињу где 

копају, па реших да се мало нашалим са њима. 

Турчин оде да напоји коња, ја протрљам руке и 

помислим да је право време за превару. 

Поздравих Туркињу, а она радознала,одмах 

ме упита одакле сам. Ја одговорих: „Са онога 

света“. Она беше толико наивна и поверова ми без 

икакве сумње. Питала ме је знам ли неког Мују, а 

ја без размишљања рекох да знам. Оде она до 

неког дрвета и таман сам помислио како ми 

пропаде план, кад, враћа се она са неким џаком 

пуним оних оних лепих, слатких, шушкавих 

новчаница, да понесем Муји. Зграбих онај џак, па 

бежи према реци. Кад се окренух, а оно бркати 

Турчин ме јури, за петама ми је. Промених 

правац, па трчи према воденици. Уђох, без избора 

па рекох воденичару да га јури Турчин и 

предложим да заненимо одећу, а он нек’ трчи у 

брдо. Послуша ме, па стане бежати, а Турчин 

наиђе. Рекох му да иде у брдо да тражи оног 

недужног човека, а он ми даде да му причувам 

коња. Помислио сам „Што да идем пешице“, па 

узех коња, а они нек се расправљају до зоре. 

Спасио сам себе. Било ми је жао Мује, ал’ 

снађох се и мирне главе одох у кафану да попијем 

рујно вино.             

                             Бојана Благојевић, V4 

Турчинова прича о Ери 

 

Моји Турци, беше један суров догађај док 

смо када и ја копали кукуруз. Дође један Србин 

шаљивџија, па поче да смишља горке шале и да 

их прича мојој жени. Она му, као и свака друга 

жена, поверова и уживе се у његову причу.  

Кад ја дођох на моме белом коњу, брзином 

муње, онако сав посут златом, намргођен због 

клетих Срба, па га погледах попреко, он јадан 

стави капу и побеже. Врати се са три хиљаде 

наоружаних Срба. Ја овако храбар почех да их 

трсим својом златном сабљом. Нападам их ја и 

лево и десно, и напред и назад, они немоћни, а ја 

полего по коњу, па само вртим сабљу. Они само 

падају, ко муве кад их бије моја баба. Још сам 

стигао и да једем. На крају остаде само Еро 

преплашен, па и он побеже. Не имајући никог 

другог, позове Ера воденичара. Ја онако моћан 

убих и Еру, а воденичара пустих да ради као мој 

слуга.  

 

Е, моји Турци, на повратку кући ја поново 

видех Еру. Питах  га да ли је жив, а он ће мени: 

„Ја сам, бато, са онога света.“ 

Иван Стојановић, V2 

 

 „Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце“ 
 

Највреднији читачи – чланови школске 

библиотеке: 

I – IV разред 

1. Кристина Младеновић, III – 3 

2. Ања Ђорђевић, III – 1 

3. Андрија Јовановић, IV – 3 

V – VIII разред 

1. Андрија Ђорђевић,  VIII – 3 

2. Ана Стошић, V- 2 

3. Дијана Павловић и Вања Илић, VII - 4 

Најчитаније књиге  библиотеке „ Вук Караџић “: 

I-IV разред 

1. Лили Галама (1-4)-Арно Алмерас и 

Фредерик Бенаља 

2. Школа за принцезе (1-6)-Вавијан Френч 

3. Џеронимо Стилтон и Теа Стилтон 

4. Грозни Гаша-Франческа Симон 

5. Сара Б. Савић-Барбара Парк 

V-VIII разред 

1. Књига за сваку девојчицу-Виолета Бабић 

2. Исповест Џордзије Николсон-Луиз Ренисон 

3. Сумрак-Стефани Мајер 

4. Адријам Мон-Сју Таузенд 

5. Принцезин дневник-Мег Кебот 

 

Најчитаније књиге наше школске библиотеке: 

I – III разред 

1. Штрумпфастичне приче, Пејо 

2. “Бајне принцезе”,  Силвија Ронкаља 

3. "Фазони и форе" Љубивоје Ршумовић 

4. Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић 

5. Приче са извора, избор народних бајки 

IV – VI разред 

1. Џеронимо Стилтон, едиција 

2. Теа Стилтон, едиција 

3. Винкс, Габријела Сантини 

4. Лизалица из Уагадуга, Ренауг Клеив 

5. Кумевава, син прашуме, Тибор Секељ 

VII – VIII разред 

1. Сестре по фармеркама, Ен Брашерс 

2. Дневник једне наркоманке: Повратак на 

прави пут, Маргарет Клари 

3. Права америчка девојка, Мег Кебот 

4. Циркус наказа, Дарен Шан 

5. Ми деца са станице Зоо – Кристијана Ф 

 

Теодора Марковић, VII3 

Теодора Маринковић, VII3 
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АПАРТМАН 144 

 
„Отишао сам. Иза мене је остало све што су људи рекли, као прамичак магле који се губи. А све што 

су урадили, понео сам на длану једне руке.“ 

                                                                                                                                             Иво Андрић 

 

2011. година протекла је у знаку два јубилеја - 100 година од објављивања Андрићевог првог књижевног 

рада и 50 година од како је добио Нобелову награду. У октобру 2012. Навршава се и 120 година од пишчевог 

рођења. Тим поводом, у октобру, подигнут је апартман - музеј у хотелу „Моравица“ у Сокобањи. С обзиром да 

је Сокобања на само тридесетак километра од Алексинца, било je права штета не посетити собу где је ницала 

„ћуприја“. Само неколико дана након отварања, ученик наше школе Никола Марковић је са наставницom 

српског језика Сандром Ђорђевић и наставником историје Зораном Стевановићем посетио апартман 144. 

 
 

 
Хотел „Моравица“ је седамдесетих година ХХ века био Андрићево прибежиште, место за одмор и лечење, 

шетње, сусрете и разговоре са Сокобањцима, али и место на којем је у миру и зеленилу радио на својим 

недовршеним рукописима. Осим апартмана, комплекс укључује и освежену Андрићеву бисту испред хотела и 

заставу са Андрићевим ликом.Чују се и приче да је баш овде Андрић започео своје чувено дело „На Дрини 

ћуприја“.Када сам ушао у апартман, нашао сам прегршт информација о њему на зидовима испуњеним његовим 

сликама и старим рукописима. У дневном боравку је и аутентична гарнитура за седење, а на мене су највише 

оставиле утисак пишчеве наочаре које су и саме заштитни знак писца. У целој просторији се осећа дух 

нобеловца који испуњава атмосферу позитивном енергијом. Трагови његовог присуства видљиви су свуда јер 

фотографије, документа, лични предмети, књиге и рукописи дају Апартману лични печат његовог госта. 

По изласку из Апартмана, био сам испуњен  јер сам на овај начин, одао почаст једном од блиставих умова 

XX  века на југословенским и европским просторима. 

             Никола Марковић, VII5 

 

ИЗНАД МОЋИ ГОСПОДАРА ПРСТЕНОВА 

 

Свесни смо чињенице да ће правог Андрића основци упознати тек у средњој школи и у складу са својом 

зрелошћу бити надахнуту његовим делом и стилом. Ко други им може боље помоћи да развију своје читалачке 

навике. До тада ћемо наше младе читаоце Аске и вука, Приче о кмету Симану, Моста на Жепи, Књиге, Куле, 

заинтригирати неким занимљивостима из Андрићевог живота:  

Као џентлмен, Андрић није чувао писма својих пријатељица, богатих и учених, које нису криле да су га 

обожавале. Ова чињеница је откривена управо из  писама која су сачувале оне. Годинама је био заљубљен у прву 

школовану српску костимографкињу Милицу Бабић, удату Јовановић. Касније је и постала његова жена са 

којом ће имати диван брак.  

Иако Толкинова трилогија "Господар прстенова" данас важи за једну од најчитанијих књига широм света, 

пре пола века је била окарактерисана као "другоразредна проза". Жири за доделу Нобелове награде 1961. одбио 

је да ода признање том делу и доделио је награду Иви Андрићу за роман "На Дрини ћуприја", открио је Андреас 

Екстром, шведски  новинар. 
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Та слика 
 

Гледа. Насликао је са много љубави. Осећа се тужно. Морају се растати. Она одлази. Одлази... 

Ено је. Видиш? Баш тамо где гледаш. То је она. Прашњава, виси на старом, испуцалом зиду, вапећи за мало 

љубави. Била је вредна. Купише је неки богаташи. Због чега? Да би висила на старом зиду? Али, мислиш ли да 

је лепа? Јесте, обична, можда помало празна, али има нешто у себи. Можда јер је стварана са пуно љубави. 

Свашта је она прошла. Прво растајање, затим разне критике. Две су ми остале у сећању. 

Има много боја. Композиција је занимљива. Свиђа ми се идеја. Не може се дефинисати шта је. Због тога је 

и занимљива. Осећам да је тужна. Можда постоји неко за ким пати. Неко ко је воли. Мислим да су у јакој вези. 

Може се рећи да је то једно право уметничко дело насликано превеликом љубављу. Урамљена је. Паспарту је 

усклађен са целом композицијом. Сунчев зрак је обасјао и дивна је. Такво дело се ствара једном. 

Мрачна је. Прашњава. Помало уништена. Боје су тамне. Композиција је незанимљива, тема је могла бити 

друга. Чини се да је урађена на брзину, без воље. Постоји  много лепших слика и по мом мишљењу ово није 

уметничка слика. 

Угледаше га како замишљен стоји. Да, то је био он. Посматрао је стару слику. Чинило се да обоје живе и 

уживају у том тренутку као да није прошло много година. 

Андреа Ђорђевић,  VIII1 
 

У машти по далеким пределима 
 

Право. Право маште. Спектар слободних боја. Имагинација. Слобода. Осећај књиге. Пишчева идеја. Колико труда је 

потребно? Шта је још потребно? Љубав? Да, љубав. Према коме? Према жени. Живот без догме. Шта Сјенкјевич осећа 

према њој? Да ли је то само књига? 

Будим се. У Риму сам. Поред мене, лежи он и пуши цигару. Бурна ноћ. Спавала сам. А он, он је писао. Да ли је писао? 

Знам, мислио је о њој. О оцу. Тетки. Тренутку када је видео на балу. Враћа се у детињство. Сећа се како се играо са њеним 

дугим плетеницама. Смеши се. Мислим да је заљубљен. Воли је. Но, шта ја знам о љубави? Ја сам само дете. Он је човек. 

Много је он прошао. 

Замисли да си слободан. Да обилазиш пределе. Да путујеш. Па макар и кроз машту, као ја. Замишљам. Лепо је. 

Седи у трамвају. Гледа кроз прозор. На прозору крст. Небо подељено на четири дела. Свако представља један живот у 

његовом животу. 

Обасјало сунце. Покушава да се сакрије иза завесе. Па он се то крије. Размишља. Који је то период његовог живота? 

Будући? Шта ћу ја радити у будућности? Хоћу ли посетити Рим? О чему ћу размишљати док будем путовала трамвајем? 

Гледам прозор. Видим себе. Враћам се у детињство. Сећам се када сам први пут прочитала књигу. Враћа ми се осећај. 

Испуњaва ме. Свиђа ми се. 

Прочитаћу опет књигу. 

Андреа Ђорђевић,  VIII1 

 

Позно јесење јутро 

 

У једној улици, док су људи спавали, није се чуло ништа сем јаког ветра и осушеног лишћа које удара о 

земљу. Дрвеће се њише као да игра. А трава је полегла као да пада у дубок сан. 

Поред једног дрвета седи мачка и проклиње зиму. Згрчила се и прибила уз дрво. Низ дрвеће је текла слуз, и 

изгледало је као да плаче. 

Ништа се више није чуло сем ветра и осушеног лишћа.  

Никола Голубовић, IV2 

 

 

 



Завршни испит Основац број 6, 2012. 

10 

 

 

 

 

ОД ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТИРАЊА ДО ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

И ове школске године у циљу што боље припреме ученика за завршни испит у свим основним школама на територији 

Републике Србије одржано је иницијално тестирање из српског језика и математике. Наравно, и ученици осмог разреда 

Основне школе Љупче Николић у Алексинцу обухваћени су тестирањем.  

Иницијални тест из српског језика садржао је задатке различите тежине из више области. Питања која захтевају 

анализу понуђеног текста требало би најпре више пута прочитати, детаљно тумачити понуђен текст, а затим размислити о 

могућим одговорима. Често је потребно одвојити важно од неважног и издвојити неопходне податке, који би могли бити део 

одговора. 

У дефиницији сваког питања налази се потпунија информација о томе шта се тражи  и на који начин треба 

одговорити. Пажљивим читањем ученик ће знати да ли се захтева један или више одговора (читати да ли је питање 

формулисано у једнини или множини), да ли је потребно заокружити, допунити, подвући, повезати, прецртати, или питање 

изискује да ученик самостално формулише и објасни свој одговор. Код појединих задатака ваљало би најпре издвојити 

кључне речи, које би упутиле на шта ставити посебан акценат и како формулисати одговор. 

Веома је важно да одговори буду дати на начин на који се тражи у тесту. Увек треба користити пуне називе приликом 

решавања задатака, јер скраћенице нису дозвољене.  

Уз добро знање, потпуну концентрацију и прецизност у решавању задатака на завршном испиту жељена средња школа 

неће бити далека. Зато, осмаци, СРЕЋНО! 

Александра Павловић, проф.српског језика  

 

 

 

Према упутству Министарства 

просвете, ученици осмог разреда радили 

су иницијални тест из математике, као 

својеврсну пробу за завршни испит који 

их очекује у јуну. На тесту је било 20 

задатака, од којих је требало урадити 

њих 17, везаних за до сада обрађено 

градиво. С обзиром да није било никакве 

претходне припреме,  тако да су задаци 

били потпуно непознати, тест је доста 

добро урађен. Ипак, примећује се да су 

најчешће грешке код оних задатака где је 

требало применити одговарајуће форму-

ле, што је последица „кампањског уче-

ња“. Такође, савет ученицима био би и да 

се труде да прикажу поступак чак и у 

оним задацима где то није наглашено као 

обавезно, јер ће само поступним радом 

избећи грешке и код лакших задатака.  

Тања Јеремић  Вељковић,  

проф. математике  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према упутству Министарства 

просвете, ученици осмог разреда 

радили су иницијални тест из 

математике, као својеврсну пробу 

за завршни испит који их очекује у 

јуну. На тесту је било 20 задатака, 

од којих је требало урадити њих 17, 

везаних за до сада обрађено 

градиво. С обзиром да није било 

никакве претходне припреме,  тако 

да су задаци били потпуно 

непознати, тест је доста добро 

урађен. Ипак, примећује се да су 

најчешће грешке код оних задатака 

где је требало применити 

одговарајуће формуле, што је 

последица „кампањског учења“. 

Такође, савет ученицима био би и 

да се труде да прикажу поступак 

чак и у оним задацима где то није 

наглашено као обавезно, јер ће 

само поступним радом избећи 

грешке и код лакших задатака.  

 

Тања Јеремић  Вељковић, 

проф. математике  
 

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2011. г. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
120 – УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА  

120 – ЗАВРШИЛО РАЗРЕД 

12 – УЧЕНИКА ПРИМЉЕНО У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ШКОЛЕ 

 (уметничке, музичке, гимназије ван Алексинца) 

120 – УЧЕНИКА ПОЛАГАЛО ЗАВРШНИ ИСПИТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК ( наставнице: Милена Трајковић 

                                    Сандра Ђорђевић ) 

- 120 полагало 

- Од 15 до 20 поена = 92 ученика =76,67% 

- Од 10 до 14,5 поена = 25 ученика = 20, 83% 

- Од 5 до 9,5 поена = 3 ученика = 1,70% 

ПРОСЕК ПО УЧЕНИКУ 16 ЗАДАТАКА 

МАТЕМАТИКА( наставница Зорица Иванчевић )   

- 120 полагало    

- Од 15 до 20 поена = 92 ученика =76,67% 

- Од 10 до 14,5 поена = 26 ученика = 21,70% 

- Од 5 до 9,5 поена = 3 ученика = 1,70% 

ПРОСЕК ПО УЧЕНИКУ 16 ЗАДАТАКА 

УКУПНО (СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА) 

- Од 35 до 40 поена = 54 ученика = 45% 

- Од 30 до 34,5 поена = 36 ученика = 30% 

- Од 20 до 29,5 поена = 27 ученика = 22,5% 

- Од 15 до 19,5 поена = 3 ученика = 2,5% 

Минимум поена је 15, 18 и 19,5 

У Нишавском округу ОШ „Љупче Николић“ је на петом месту по укупном 

броју бодова на завршном испиту 16,20 из математике и 16,83 из српског 

језика, што укупно износи 33,03, што представља изузетан успех ученика 

VIII разреда на завршном испиту. Испред наше школе су основне школе 

„ЋЕЛЕ КУЛА“, „СВЕТИ САВА“, „ЦАР КОНСТАНТИН“, „УЧИТЕЉ 

ТАСА“ све из Ниша. 
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ИНТЕРВЈУ СА МИЛОМ ДИКИЋ 

ПОВОДОМ ОСВАЈАЊА ДРУГОГ МЕСТА 

НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ТРШИЋУ 
 

У мају 2011.г., Мила Дикић, сада ученица 8. 

разреда наше школе, освојила је 2. место на  

Републичком такмичењу из српског језика  које је 

одржано у Тршићу. Мила је овај изузетан резултат 

остварила у конкуренцији 132 ученика из целе 

Србије.Треба рећи још и то  да је Мила, од како је 

постала ђак наше школе, ђак са свим петицама, 

блистави такмичар из математике и физике као и 

запажени рецитатор. У жељи да Мила буде узор млађим 

ђацима, а и да дођемо до њеног фамозног рецепта за 

успех,  поставили смо јој нека питања: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мила са својом наставницом српског језика  Милицом 

Вилчек  у Тршићу 

 

-Који савет би дала ученицима 5. разреда када је учење у 

питању? 

 Савет који бих ја дала ученицима петог разреда 

када је учење у питању јесте редован и организован 

рад. 
-Шта ти је било најтеже када си била ученик петог 

разреда? 

 Најтеже је било прилагодити се у новом 

одељењу, али и другачије наставне методе. 
-Који ти је омиљени предмет? 

 То су математика и физика. 
-Који је твој највећи успех? 

 Мој највећи успех јесте друго место на 

Републичком такмичењу из српског језика. Одржано је 

маја, ове године, у Тршићу. 
-Како си успела да стигнеш да се и поред такмичења из 

више предмета интензивно бавиш спортом (одбојком)? 

 Све се може постићи уз добру организа-цију, и 

учење, и рекреација, и дружење, и посвећеност 

породици и себи. 
-Да ли би нешто променила у нашој школи? 

 Не, у школи не бих ништа мењала.  
-Који ти је омиљени дечији јунак из литературе? 

 То је свакако Хари Потер, главни лик 

истоимене књиге и филма. 
-Омиљени цитат, мудрост или пословица? 

 „Сећање на патњу удвостручује срећу!“ 

-Шта највише цениш код других људи? 

 Интелигенцију, доброту, способност да 

праштају и смиреност. 
-Коју особину би желела да имаш? 

 Особина коју немам, а заиста би ми 

добродошла  јесте стрпљење. 
-Чиме ћеш се бавити кад порастеш? 

 Има још времена тако да још увек не 

размишљам  о томе. 

                             Миа Вуковић,  V4  

  Андријана Гарача, V4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2011. свечана додела награда 

 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  

ИЗ ФИЗИКЕ 

Основна школа „Љупче Николић“ имала је у 

школској 2010/11. представника на Републичком 

такмичењу из физике. 

Петра Велиновић, ученица VIII5  разреда,  пласирала 

се на Републичко такмичење заузевши четврто место у 

Нишавском округу. 

Такмичење се одржало у Бањи Ковиљачи 15, 16 и 

17. априла 2011. године. 

Био је то прелеп доживљај за Петру и наставницу 

која је водила  Александру Вуковић. Осим такмичења, 

организатор је приредио и фин културно - уметнички 

програм, дискотеку за ђаке, свечану вечеру за професоре, 

излет до Тршића и на крају свечану доделу диплома 

најуспешнијим такмичарима. Наша ученица Петра 

Велиновић је заузела високо 4. место и добила Похвалу 

на свечаној додели. 

Данас је Петра први разред Средње школе 

„Светозар Марковић“ у Нишу и похађа Специјално 

одељеље за физику. Оно што нас радује јесте да је Петра 

и тамо најбољи ђак и физичар и желимо јој пуно успеха у 

даљем школовању. 
Алексадра Вуковић, проф. физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петра Велиновић са својом наставницом физике,  

Алексадром Вуковић 

  



Пекарски дани  Основац број 6, 2012. 

12 

 

 

Ми на „Пекарским данима“ 
 

Од самог оснивања манифестације „Пекарски дани“, Пољопривредне  школе  „Шуматовац“ у Алексинцу, 

наши ђаци су њени активни учесници и добитници награда, на свим пољима. С обзиром да је ова манифестација 

републичког карактера сматрамо успехе наших ђака још значајнијим. Са овогодишње, шесте по реду поменуте 

манифестације, награде су нам донели следећи ученици: 

Миодраг Брзаковић, VII5 (прво место за литерарни састав у категорији средњег узраста, наставник Сандра 

Ђорђевић)  

Клара Митић, II2 (друго место за ликовни рад у категорији млађег узраста, учитељица Верослава 

Гојковић) 

Најбоља фудбалска екипа и најбољи стрелац у њој Растко Стојановић VIII5, (наставник Дарко Лукић) 

Међу учесницама програма нашле су се, као манекенке, ученице Невена Васиљевић, VIII4 и Дејана 

Видановић, VI2 
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Помозимо гладној деци 

(победнички рад на литерарном конкурсу манифестације „Пекарски дани”) 

Ипак бих додао, и гладним родитељима, јер они 

погнутих глава гледају у земљу не би ли пронашли 

неко решење. Или који динар за трунку хлеба. 

Тог јунског, сунчаног јутра, крећем у шетњу са 

питањем како да помогнем гладној деци. Срећу ме 

житна поља. Тек што је сунце почело да их купа, а 

ветар, влас по влас , сушио њихове златне нити. Онда 

ме шапатом позваше: 

„Добро јутро, сврати!“ 

Тихим кораком загазим унутар поља. На мом лицу 

жито и Сунце видели су забринутост и тугу. 

„У чему је проблем? Зашто се на том младом лицу 

овог прелепог јутра уместо смеха и задовољства, 

одсликава забринутост?“ 

Двоумио сам се да ли да им испричам оно што сваког 

дана видим. Најзад искипе оно што се кувало у души. 

„Празан сам, несретан, узнемирен што никако не 

могу помоћи гладној деци, нарочито не свима. 

Њихови родитељи безвољно зуре у небо молећи Бога 

да услиши њихове молитве, али и у земљу, да учини 

нешто како им уши више не би брујале од хармоније 

крчања црева и јаукања. Не знају од кога више да 

траже помоћ, коме да се обрате. Празни стомаци, 

празне оставе и фрижидери, празни новчаници.“ 

И жито се снужди, пови своје класје. 

„ Данима сам разговарао сам са собом, тражио по 

сећањима из детињства тренутак када сам био 

гладан. Било их је много, али не зато што нисам имао 

шта појести, него нисам имао кад од играња и 

јурцања.  

 

 

 

 

 

 

 

Другопласирани рад Кларе Митић II2 

Размишљам како је то кад те стомак пробуди, а ти се 

сав намучио да заспиш, да заборавиш. Најмучније је  

што си у сан улазио са надом да ће сутра бити боље.“ 

Жито се запрепасти и низ лисни рукавац склизну 

неколико капи јутарње росе. 

„Када се неко буди као ми, свакога дана у оваквом 

призору, верује да светом влада хармонија, да не 

постоји баш ништа лоше.“ 

Дуга тишина. Ћутим, а жито се нечујно таласа.  

Размишља. Посматрам његово уједначено дисање. 

Па, да! Ту је кључ.  

У удружености, слози, солидарности. Гладној деци 

потребни смо сви. Сунце ће, што више може, 

прехрањивати младо жито. Жито ће осталим пољима 

пренети  иницијативу. Трудиће се да што више 

нарасте и буде квалитетније, да га буде довољно за 

све. 

Мој задатак биће да апелујем на све другове, рођаке, 

пријатеље, познанике и остале, да што је више 

могуће, утишамо оно крчање и јаукање, да неким 

безразложно постиђеним родитељима подигнемо 

главе, а свима нама набацимо осмех на лице. 

Пун необјашњивог елана одлазим, а иза леђа  као да 

чујем. 

„Не заборави, дата је реч! Нема одустајања.“ 

 

 

*** 

Не знам дал' беше сан. И би жито, и би љубав, и 

нестаде глад.  

    Миодраг Брзаковић, VII5 
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МАГИЈА ЕНГЛЕСКОГ И ФРАНЦУСКОГ 

ЈЕЗИКА 

  

У оквиру низа активности које се односе на 

промоцију школе, родила се идеја да наши 

ученици покажу своје знање страних језика који 

се уче у нашој школи. Идеја се састојала у томе 

да наставници енглеског и француског језика, 

заједно са ученицима, осмисле и реализују 

представе за децу. Термин који је резервисан за 

ове приредбе је крај јуна месеца, а наставници 

задужени за рад са ученицима - глумцима и 

организацију читавог догађаја су наставнице 

енглеског језика Милана Ненадовић и Снежана 

Ракић као и наставница француског језика 

Ангелина Митровић. 

Овога пута ученици II, III и IV разреда одвели су 

нас у свет магије, дечије игре и страних језика у 

представи „Незаменљива моћ магије”. У удаље-

ном крављевству сви су срећни и задовољни сем 

старог краља коме нико више не може удово-

љити. Сви његови лордови и даме труде се да га 

развеселе али једини који у томе успевају су деца 

са својом безбрижном и једноставном игром. 

Краљевој кћери долазе просци из свих крајева 

света и доносе сва земаљска блага, али њеној 

знатижељи може удовољити само принц који 

говори више страних језика и који се понудио да 

је научи свему што зна.  Отплесавши менует на 

крају, наши ликови закорачили су у нови и 

лепши живот. 

Представа шаље поруку којом одишу часови 

језика у нашој школи, а то је учење кроз игру, 

развијање радозналости, креативности и ширење 

видика. 

У школској 2010/2011. години ученици VIII 

разреда извели су представу „Магичне кутије“ на 

француском језику. Миша, Јована, Катарина, 

Маја, Анђела и још једна Катарина показали су 

да умеју  да глуме, певају и  играју уз веселе 

звуке француске музике. Публика је била одуше-

вљена и громким аплаузом је поздрављала сваки 

добро одигран део представе. 

Треба поменути и то  да је у фебруару 2011. 

године, управо са нумером из представе ученик 

наше школе Миша Поповић учествовао у 

полуфиналу  Такмичења за најбољу франкофону 

песму, које се одржава у Нишу и на коме 

учествују ученици основних, средњих школа и 

факултета из целе Србије. Није освојио ни једно 

од прва три места, али је освојио симпатије 

публике  својим интересантним наступом. 

Наши ђаци – глумци вежбали су свакодневно са 

својим наставницама са циљем да се покажу у 

најбољем светлу, у чему су и  успели. Бројној 

публици показали су свој таленат за глуму, песму 

и игру  и наравно за учење страних језика. 

Глумци су поздрављени громким аплаузом, не 

само од својих вршњака, већ и од родитеља и 

наставника. Комплетан утисак употпуњен је 

костимима које је нам је уступило позориште 

“Театар 91” из Алексинца. 

И овом приликом показали смо да се нашој 

школи развијају таленат и креативност сваке 

врсте, да се негују праве вредности и у 

интелектуалном и духовном погледу. Са нестр-

пљењем очекујемо следећу представу и изнена-

ђење које ће нам приредити наше наставнице и 

њихови ученици. 

Катарина Илић, VII4 
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СА ЧАСА ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА 

На часу грађанског васпитања 

ученици 6. разреда баве се проблемима на 

нивоу локалне заједнице. Претходних 

година ученици наше школе бавили су се 

рециклажом лименки, израдом платнених 

кеса, рециклажом батерија и сл. У циљу 

што боље сарадње са онима који брину о 

заштити животне средине, као и са намером 

да овладају техником израде интервјуа, 

наши шестаци посетили су зграду Општине 

Алексинац. и потражили Гордану 

Миловановић.  

-  Открили смо да сте дипломирали на 

Геодетском  факултету хидргеологију. Да 

ли нам можете рећи нешто више о тој 

науци? 

- Ја сам дипломирани инжењер хидро-

геологије,а то је уствари наука која се бави 

проучавањем и проналажењем подземних 

вода. Једном речју коришћењем подземних 

вода. 

 - Који је значај хидрогеологије у заштити 

животне средине? 

- Најбитније је да људи који користе воду 

пију здраву и исправну воду, и баш наука 

хидрогеологије испитује те подземне воде 

које су квалитетне и употребљиве као воде 

за пиће, као минералне воде, у сврхе 

лечења... Самим тим коришћење здраве 

пијаће воде помаже да здраво живимо.Као 

што знате вода је једна од најважнијих 

намирница у исхрани. 

- Која служба се бави овим питањем и 

колико људи упошљава? 

- У овој служби је уствари Одсек за 

привреду за економски развој. Ми уодсеку 

имамо петоро људи који су разних струка, 

ја сам хидрогеолог па водими привреду. Ту 

су економисти, гређевинци и правници. 

- Да ли нам можете рећи ко и где 

контролише воду коју пијемо? 

- Воду у Алексинцу и једанаест насељених 

места контролише Градски водовод, 

одржава ЈКП „Водовод и канализација“,а 

самоиспитивање квалитета воде за пиће 

коју Алекси-нчани пију ради се у Фабрици за 

пречишћавање воде ,,Бресје'' . 

- Шта  појединци тј. ученици могу да 

учине како би вам олакшали посао? 

- Ученици као ви могу да дођу са добрим 

идејама и дају предлоге овој канцеларији и 

тиму у вези са заштитом животне средине 

и другим многобројним пројектима. Ми 

ћемо се врло радо одазвати и урадити све 

што је потребно да се идеје младих људи 

спроводе на квалитетан и одржив начин. 

- Хвала вам. Биће нам задовољство да 

сарађујемо са Вама и Вашом 

канцеларијом 

 

         Анастасија Ненадовић, Стојев Стеван, 

Урош Радосављевић, Павле Радивојевић,  

ученици VI -2 

ЈУЏИ – НАШ ГОСТ 

У уторак, 22. новембра 2011, нашу школу 

посетио је Јуџи Мијата, гласник мира и 

борац за заштиту животне средине из 

Јапана. Јуџи Мијата је члан Покрета мира 

Пола Колемана, амбасадора мира при 

Уједињеним нацијама. Јуџи пешачи светом 

од 2007. године. Планира да, 2012. године,  

пешице стигне на отварање Олимпијских 

играра у Лондону  

У оквиру посете нашој школи одржао је 

предавање на часу грађанског васпитања и 

засадио дрво мира. 

 

 

 

 

               Милан Дамјанић и Вељко Ђорђевић,  

                                          ученици III 2 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗУБА 

УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА 

НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

Почетком школске године обављени су 

систематски и контролни стоматолошки 

прегледи деце наше школе у стоматолошкој 

служби Алексинац. Том приликом ученици-

ма су одржана здравствена предавања на 

следеће теме:  

 - значај и средства за одржавање оралне 

хигијене 

 - правилна исхрана; 

 - значај флуора у превентиви оралних 

обољења. 

Генерално, стање уста и зуба код ученика је 

незадовољавајуће. Велики је број деце са 

кариозним зубима, са гингивитима и 

ортодонтским аномалијама. Одговорност и 

брига за орално здравље је незнатна. Мали 

број деце обраћа пажњу на хигијену која је 

предуслов за здравље уста и зуба. То 

објашњава и висок проценат гингивита и 

кариозних зуба. Интересантна је чињеница 

да деца по сопственом признању више 

прихватају оно што чују о зубима и 

хигијени са реклама него од свог стомато-

лога, нпр. верују да су жваке довољне за 

хигијену зуба, знају за colgate и blendamed 

пасту јер се рекламирају, али су нажалост 

заборавили савете стоматолога које су 

добијали на прошлим прегледима о начини-

ма прања зуба, врсти четкица и коришћењу 

зубног конца. То указује на ретке и 

исклучиво принудне посете стоматологу. 

Обавештени су о томе шта је здрава 

исхрана, али то не значи и да је примењују 

и даље као омиљену храну наводе грицке и 

слаткише. Знају шта је флуор али га мали 

број њих користи. Ортодонтске аномалије 

су заступљене и даље у великом броју али 

охрабрује чињеница да је све већи број деце 

спреман на предложену терапију (ношење 

протеза за исправљање зуба). 

Најбитније је да ученици схвате значај 

здравља уста и зуба као важне компоне-

нте општег здравља. Потребно је да 

схвате да су посете стоматологу најно-

рмалнија ствар и да представљају само 

одраз бриге и одговорности за своје 

здравље. А стоматолози ће се и даље 

трудити да раде што безболније и да 

посете стоматологу учине што пријатни-

јим.  

Др Милена Пешић, 
специјалиста превентивне и дечије стоматологије 
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ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА 

 

 
 

28. 11. 2011. у сали Центра за културу и уметност 

Алексинац, Градско позориште „Театар 91“ премијерно је 

извело представу „Чаробњак из Оза“, нишког редитеља 

Зорана Лозанчића. Роман Чаробњак из Оза, америчког писца 

Френка Баума, једна је од најчитанијих књига књижевности 

за младе, а и један од најизвођенијих комада. Овога пута 

текст је модернизован и говори о проблемима данашње 

младе девојчице, о њеном одрастању, страховима и 

дилемама. Покрећу се многа питања за младе: љубав, 

храброст и пријатељство. Представа је намењена превасхо-

дно ученицима виших разреда основних школа, средњих 

школа, али и оним најмлађима због богатства светлосних 

ефеката. 

Веома занимљиву улогу рок вештице у представи 

играла  је наша ученица Анђела Манојловић, VII3. Анђела је 

за „Основац“  изјавила: 

„Ову негативну улогу је било веома захвално 

играти. Иако ми није први пут да глумим у представи 

Градског позоришта, била сам узбуђена. Надам се да ће ми 

донети и неке нове улоге. Засад ми је довољно да су 

задовољни моја породица, друштво и наставници. Овом 

приликом им се захваљујем што су имали разумевања за све 

моје изостанке због проба. Интересантно је рећи да су у 

предтави играле и две бивше ученице наше школе: Анђела 

Бранчић и Анђела Живановић. Поред глуме, моја друга 

љубав је рецитовање, па ми је наставница српског језика 

Сандра Ђорђевић након премијере пожелела Републичку 

смотру рецитатора која ми је прошле године замало измакла. 

(На смотри рецитатора ни фамозно друго место не иде 

даље.) Нашу школу су на Републичким смотрама већ 

представљале две Анђеле, што бих ја била изузетак. Треба 

само јако желети, баш као у „Чаробњаку из Оза“.  

  Теодора Марковић, VII3 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – ВЕСЕЛЕ ИГРЕ 

 

У оквиру Дечије недеље ученици трећег разреда са 

својим учитељима Силваном Трифуновић, Топлицом 

Петровић, Радмилом Живковић и Слађаном Паповић, дали 

су свој допринос 4. октобра 2011. године. Они су на 

спортском терену наше школе извели „ВЕСЕЛЕ ИГРЕ“. 

Игре су биле разноврсне, а састојале су се од трчања у џаку, 

преношења воде, надвлачењa конопца, преношења балона, 

преношења штафете - заставице, преношења пин-понг 

лоптице у кашици, преношења лопте у пару, лимбоденса, 

трчања са новинама и музичким столицама. У оквиру ових 

игара изведене су и четири ритмичке игре. 

Све ове игре су посматрали, наши драги ђаци, прваци 

са својим учитељима, навијали и радовали се поклонима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 
     РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
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ЕХ, ТИ ДЕЧАЦИ  

Дечаци су некад много досадни девојцицама, и 

девојцице њима. Њихово чупање за косу ми је 

досадило. Схватила сам да они то раде из љубави. 

Ја сам досадила неким дечацима и знам како то 

изгледа. Дечаци су некад добри и све би урадили за 

девојчице.  Волим плаве дечаке са плавим очима. 

Оно њихово гуркање и ударање је понекад смешно 

и симпатично. Понекад испадну будале. Надимци 

њихови могу свакако да повреде, а и насмеју. Мама 

ми стално прича да су дечаци другачији него што ја 

мислим. Дечаци воле неке ствари које се нама 

девојчицама не свиђају. На  пример, воле да се туку, 

да задиркују  и изводе свакакве глупости како би их 

девојчице приметиле. Морам да признам да и ја 

волим да задиркујем децу, највише дечаке. Највише 

бих издвојила дечаке који су добри, послушни, да 

нису свадљиви и обавезно лепи. Ја сам се заљубила 

у једног таквог. 

 Све оно што су мени урадили, давали надимке 

и друго, овог тренутка биће им опроштено. Дечаци 

су по мени чаробни.         

Теодора Тодоровић V3 

 

ОД ГРУБЕ РЕЧИ ТЕШКО СЕ ЛЕЧИ 

Свуда око нас су речи. Постоје грубе речи и оне доброћудне. Грубих речи има више. Често их изговарамо да 

бисмо искалили бес из себе, али то није мелем ни за нас, ни за оног коме ћемо само отворити ране. 

Сви смо ми мрве које исказујуу свој живот на папиру. Ако некоме случајно завиримо у папир, не треба му га 

прљати због његових грешака. Треба му помоћи, подићи га из те црне рупе, а не вређати га да му још више ранимо 

срце. Када неком желимо зло, често га чинимо речима, зато што смо кукавице. Још ако је неко гори од нас, ми му 

цепамо срце да не би био бољи. Нисмо свесни какво злодело чинимо. Нико није савршен, често нас због тога гризе 

савест. А за све су криве речи. 

Ја сам за овај састав искористио много речи, али у добре сврхе. Урезао сам у њега део свог искуства, живота, 

а и он је од речи. 

Иван Стојановић,  V2 

 

ЕХ, ТЕ ДЕВОЈЧИЦЕ 

Ех, те девојчице. Праве свађалице и тужибабе. 

Те девојчице су баш неразумна створења. 

Тешко их је разумети, а још теже им удовољити. 

Још ако се заљубиш у неку од њих, то су праве 

муке. Добро је, ипак, што постоје. Само, неке ствари 

без њих би биле много лакше. Такође су и веома 

срамежљиве. Кад им изјавиш љубав, иако су можда 

заљубљене у тебе, нема шансе да ти то и признају. А 

још само колико воле да те праве љубоморним… 

Али, шта можеш? Можеш само да чекаш ако ти се 

то исплати. А ако ипак одлучиш да чекаш, (што ћеш 

вероватно изабрати) то може временом да те 

излуди. То ми је највише криво. 

Као што сам рекао, девојчице је тешко 

разумети, а још теже им је удовољити.   

Илија Миленковић , V6 

КОЈИ СУ МОЈИ ЖИВОТНИ ЦИЉЕВИ 

Снови и стварност - различити појмови. Пут од снова до јаве посут је трњем. Чак и најуспешнији и 

најупорнији понекад посустају или чак и не успевају у томе. Понекад нам се чини да смо сасвим близу свом циљу, 

али некад се можемо преварити, циљ нам може побећи, измаћи. 

Врхунац мог живота, тачка задовољства - мој циљ је да ми лице свакога дана буде украшено бисером људске 

душе - осмехом! У животу желим бити првенствено срећна, а остало ће доћи само. Себе замишљам као пословну, 

високообразовану, успешну жену, која са задовољством ради у угледној фирми. Стално усавршавање знања, 

учење, путовање целим светом, нису само моји циљеви, већ  и моји идеали среће и лепоте. Та слика успешне мене 

чини ми се тако стварна да готово могу да је додирнем. То ми даје моћ, снагу, амбицију и жељу да наставим даље, 

да никад не одустајем. Помоћ мојих најдражих, пријатеља и породице ми је од једнаке важности. Породица ми, 

пружа могућности да наставим даље школовање. Дају ми моралну подршку. 

Да бисмо успели, да бисмо наставили, човеку је потребна нада, воља и вера у себе, све остало је неважно. 

Никад никоме не треба одузимати наду, веру и вољу,  јер му је то можда све што има. Упркос свим несрећама које 

се данас, у овим тешким временима дешавају, може се успети, јер се све може кад се хоће.  

Марта Живковић, VII 2 
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Такмичари:  

 
Дарко Стевановић  VIII  српски језик 

(Милена Трајковић) општинско такмичење  

2. место, окружно такмичење   учешће, 

енглески језик (Деана Ђорђевић)  

општинско 1. окружно учешће 

Дина Вуксановић VIII  српски језик (Милена 
Трајковић), општинско такмичење  2. место, 

окружно такмичење   3. место 

Јулија Петковић VIII српски језик ( Сандра 
Ђорђевић), општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   учешће 

Лазар Ђорђевић  VIII историја (Зоран 
Стевановић), општинско такмичење  2. 

место, окружно такмичење  3. место 

Лазар Марковић VIII  математика (Зорица 
Иванчевић), општинско такмичење  1. 

место, окружно такмичење   учешће, 

биологија (Лидија Павловић), општинско 
такмичење 2 место 

Меланија Илић VIII  српски језик (Сандра 

Ђорђевић), општинско такмичење  1. место, 
окружно такмичење   учешће, историја 

(Зоран Стевановић), општинско такмичење 

1. место, окружно такмичење – учешће 
Милица Ранђеловић VIII  енглески језик 

(Деана Ђорђевић), општинско такмичење  1 

место, окружно такмичење   учешће 
Ненад Ђорђевић VIII  енглески језик (Деана 

Ђорђевић), општинско такмичење  1 место, 

окружно такмичење   учешће 
Петра Велиновић VIII  физика (Александра 

Вуковић), општинско такмичење  1 место, 

окружно такмичење   похвала, државно 
такмичење похвала 

Страхиња Ђорђевић VIII историја (Зоран 

Стевановић), општинско такмичење  3 
место, окружно такмичење   учешће, 

француски језик (Ангелина Митровић),  
општинско такмичење 1. место 

Ксенија Џипковић VII  српски језик 

(Милица Вилчек), општинско такмичење  1. 
место, окружно такмичење   3. Место, 

биологија (Виолета Стефановић) општинско 

3 место 
Мила Дикић VII  математика (Тања Јеремић 

Вељковић), општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   3. место, српски језик 
(Милица Вилчек), општинско такм. 2 место,  

окружно такм.  2 место, физика (Александра 

Вуковић), општинско такм.  1 место,  
окружно  такм.  учешће,  

Петар Петровић VII  историја (Зоран 

Стевановић), општинско такмичење 3. 
место, окружно такмичење   3. место, 

државно такмичење учешће, географија 

(Божидарка Стаменковић) општинско 
такмичење 1 место 

Сава Стевановић VII  географија (Божидарка 

Стаменковић ), општинско такмичење  1 
место 

Стефан Тасић VII моделарство (Александар 

Ранђеловић), окружно такмичење   учешће, 
шта знаш о саобраћају (Александар 

Ранђеловић) општинско такм. 1 место, 

окружно такм.  учешће 
Урош Петровић VII историја (Зоран 

Стевановић),  општинско такмичење 1 

место, окружно такмичење   учешће,  
предмет шта знаш о саобраћају (Александар 

Ранђеловић),  општинско такм. 1 место, 

окружно такм.  учешће 
Анђела Манојловић  VI  Такмичење 

рецитатора (Аница Цатић) општинско 

такмичење   1. место, окружно такмичење   
2. место 

Миодраг Брзаковић  VI  разред математика 

(Наташа Стојадиновић) , општинско 
такмичење   1. место, окружно такмичење   

2. српски језик (Сандра Ђорђевић)  Српски 

језик општинско 2. Место, Окружно 
такмичење 2. Место, историја (Јована 

Јовановић) , Историја  општинско 2., окружно2. 

Марија Нисић VI  такмичење рецитатора 
(Сандра Ђорђевић), општинско такмичење  1. 

место, окружно такмичење   3. место 

Никола Марковић VI  историја (Јована 

Јовановић), општинско такмичење 2. место, 

окружно такмичење   2. место, српски језик 

(Сандра Ђорђевић), општинско такм.  1. место, 
окружно такм. 3. место 

Петар Спасић VI историја (Јована Јовановић), 

општинско такмичење  3 место, окружно 
такмичење   3 место  

Стеван Стојев  VI  шта знаш о саобраћају 

(Александар Ранђеловић), општинско 
такмичење  1 место, окружно такмичење   

учешће 

Теодора Марковић VI  историја (Ана 
Маркишић), општинско такмичење  2 место, 

окружно такмичење   2 похвала 

Марина Јовановић  V  математика (Миролсав 
Илић), окружно такмичење   учешће 

Милица Бошковић V  математика(Мирослав 

Илић), окружно такмичење   похвала, српски 
језик (Славица Марковић) општинско 

такмичење 1. место, окружно такм. 1 место. 

Мина Ђорђевић  V српски језик (Славица 

Марковић), општинско такм.  2 место,  окружно 

такм.  3 место. 

Павле Радивојевић V  математика (Мирослав 
Илић), општинско такмичење  1 место, окружно 

такмичење   3. Место, српски језик (Славица 

Марковић), општинско такм. 3 место окружно 
такм. 2 

Алекса Спасић,  IV , Математика (Слађана 

Петровић) ,општинско такмичење 1. место, 
окружно такмичење похвала 

Александра Стојковић  IV Математика 

(Слађана Петровић), општинско такмичење 3. 
место, окружно такмичење   похвала 

Андрија Стојановић  IV Математика (Слађана 
Петровић) , општинско такмичење   3. место, 

окружно такмичење   похвала 

Филип  Марковић IV математика (Слађана 
Петровић), општинско такмичење  2. место, 

окружно такмичење   3. место 

Христина Илић IV математика (Слађана 

Петровић), општинско такмичење  3. место, 

окружно такмичење   похвала 

Иван Стојановић IV математика (Слађана 
Петровић), општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   учешће 

Кристина Јевтић IV математика(Ивона 
Петровић), општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   2. место 

Милан Милошевић  IV математика (Слађана 
Петровић) ,општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   3. место 

Милица Милошевић IV математика (Слађана 
Петровић), општинско такмичење  1. место, 

окружно такмичење   похвала. 

Миљан Петковић IV  математика (Слађана 
Петровић), општинско такмичење   1. место, 

окружно такмичење   1. место 

Миљан Стевић  IV математика (Слађана 
Петровић), општинско такмичење  1 место, 

окружно такмичење   учешће 

Петар Марковић IV  математика (Слађана 
Петровић), окружно такмичење   похвала 

Петар Миленковић IV  математика (Слађана 

Петровић), општинско такмичење 1 место, 
окружно такмичење   похвала 

Петар Војиновић IV  математика (Ивона 

Петровић), окружно такмичење   2. место 
Марија  Митровић  III такмичење рецитатора 

(Споменка Лукић), општинско такмичење  1. 

место, окружно такмичење   учешће 
Софија Станојев III  математика(Споменка 

Лукић), општинско такмичење  1 место 

Софија Тодоровић III такмичење рецитатора 
(Споменка Лукић), општинско такмичење  1 

место, окружно такмичење   2 место 

 

Ђачки парламент 

Квалитетан школски живот подстиче развој 

ученика, стимулише процес учења и доприноси бољим 

резултатима. Атмосфера у школи је директно повезана 

и са заинтересованошћу ученика за укупан живот у 

школи и ван ње. Одличан пример је однос према 

активностима Ђачког парламента у нашој школи. Ђаци 

имају и користе сваку прилику да дају своју реч о 

догађајима у школи на редовним седницама Парламента 

које се одржавају најмање два пута месечно, а у раду им 

несебично помаже и педагог школе Драган Стевановић.  

Њихова реч се уважава и оваква пракса се показала као 

добар подстицај за заједнички рад и кооперативно 

развијање идеја. Од конституисања новог Парламента у 

септембру, ученици су се ангажовали на више поља. 

Организовали су велики број радионица на различите 

теме: „Улога наставника / ученика у спречавању 

вршњачког насиља“ (учествовао је већи број наставника 

из школе), „Боље спречити него лечити“ (ангажовано је 

стручно лице које је одржавало трибину на тему 

болести зависности, психолог Влада Јањић), „Упознајмо 

се, градимо пријатељство“ (преко друштвене мреже 

фејсбука ученици су правили отворене групе за ђаке 

наше школе где су писали о својим интересова-њима, 

вештинама, успесима, а кроз тимски рад забележени су 

догађаји из заједничког живота школе - акције, ставови 

о одређеним проблемима, школски бисери), кроз 

пројекат „Грађанин“ упознали су локалну самоупра-ву. 

У децембру је одржана представа „Новогодишња бајка“.  

У наредном периоду нас очекује акција уређења 

школског дворишта, „Град је лепши без дискримина-

ције“, „Желим, организујем, мењам“ и наравно конста-

нтан рад на стварању позитивне и креативне атмосфере 

у школи! 
Слободанка Китановска,  

наст.  грађанског васпитања 
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ЊИХОВИ ПРОСТОРИ 

 
 
 
 
 
  

НАША ГОСТИНСКА СОБА 

Најсветлија соба у мојој кући,  која је целог дана 

обасјана сунцем,  јесте трпезарија. Од самог изласка па 

до заласка сунца она мирише на бакине и мамине 

специјалитете. Трпезарија је најлепша када се у њој 

славе наша крсна слава или рођендани.  

Могло би се рећи да је она наше огњиште. Када се 

окупимо сетим се времена када глава куће, накада мој 

деда, седне у чело стола и пожели нам пријатан ручак. 

Kада прођем поред завесе која стоји на прозору 

изнад шпорета, осећам мирис свежег хлеба и додир 

старих, храпавих бакиних руку које су месиле то парче 

божијег дара које нас увек окупи, онако свечано. 

Зидови су већ запамтили све бакине рецепте, које 

причају сваког дана изнова. Прозор гледа на ливаду која 

се налази иза куће. Понекад увече гледам кроз тај прозор 

и осећам се полетно, срећно, осећам да могу све. Месец, 

када изрони из океана својих одаја,  загледа се у прозор, 

а звезде преливају боје на зидове. Задовољство је 

боравити у њој.  

      Катарина Илић,  VII4 

 

НЕМОГУЋЕ ЈЕ НЕ ПРИМЕТИТИ ТУ КУЋУ 

Сваки пут када кренем код баке и деке у Палилулу 

сетим се те старе куће у којој је живела моја прабака 

Та кућа се налазила у једном скоро неприметном 

сокаку. Изграђена је од блата и ту стоји око стотину и 

кусур година. Тата ми је доста причао о њој. У тој кући 

сада нико не живи. У пролеће када све процвета, из 

њеног дворишта осећа се веома јак мирис ружа који ме, 

када пролазим поред ње доводи до некакве нежности и 

заљубљености. Са њене десне и леве стране налазе се 

огромне, бујно расцветане липе. Кућа у јесен изгледа 

као из неког хорор филма. На предњој страни куће 

налазе се огромна гвоздена врата са алком у облику 

лава. Кућа је на два спрата. На другом спрату налази се 

један велики балкон који гледа на задњу страну 

дворишта. Са улице се јасно виде два прозора која, 

имам осећај да ће се срушити. 

Када порастем искрено бих волео да реновирам 

кућу, обновим неке старе обичаје и напуним трпезу за 

којом су ручавали моје прабаке и деке. 

Александар Пешић, VII2 

 

МОЈА ДНЕВНА СОБА 

Када гости дођу у мој дом,  ја их обично дочекам у 

ходнику, па их онда уведем у своју дневну собу јер је 

она по мени најбоље декорисана за ту прилику. По мом 

мишљењу, та соба и купатило су одраз чистоће сваког 

дома. 

За ту собу ме везују разне успомене из детињства 

када је то била моја уредна спаваћа собица. Сада смо је 

претворили у гостинску и у њој је обиље цвећа које се 

баш уклапа са бојом зидова. Гостима прија јер је 

највише зрачи сунце и тако храни њене прелепе биљке. 

Значај тој соби даје и велики телевизор који је окачен на 

зиду, а испод њега су две фиоке на којима стоје 

фигурице у облику лептира и бубамара које се баш 

уклапају у моју кућну џунглу. Због много цвећа кипер 

прозор је увек отворен и зато је у тој соби ваздух 

најчистији. 

 За ту собу ме везују дожвљаји из најранијег 

детињства када је она била само моја. Али, као 

гостинска соба је кориснија и зато се ја и не љутим на 

моје родитеље због те одлуке. 

Костантин Дашић, VII - 2 

 

 

АРАНЖИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ДОЧЕК НОВЕ 

ГОДИНЕ НА МОЈ НАЧИН 

За Нову годину највише волим да украшавам моју 

собу. У тој соби налази се један велики прозор с ког се 

види цело двориште и пут. Зими је поглед прелеп. На 

месту где је била трава дошао је покривач 

сребрнкастобеле боје, а гране дрвећа красе тек  понеке 

пахуљице које још нису пале на земљу.  

 Моја соба ће за Нову годину изгледати овако. 

Изнад прозора ставићу лампице које су у облику звезда 

различитих, веселих боја како би поглед кроз њега 

постао чаробнији. На сточићу поред мог кревета биће 

простирка црвене боје са Деда Мразом, а на њој  мала, 

вештачка јелка украшена црвеним украсима, 

звездицама и срмама. Поред те моје, мале јелке стоје 

поклончићи направљени од кутија за лекове обмотани 

украсним папиром за поклоне. Зид изнад кревета моје 

сестре је велики, тужан зато што на њему нема ничега. 

Да бих га разведрила и орасположила ту бих ставила 

лепа украсна слова која би градила речи  ,,Срећна Нова 

година“.  

Можда се неком моје аранжирање неће допасти,  

али ја се у оваквој просторији осећам слободна, весела 

и спремна да са својим пријатељима дочекам Нову 

годину у којој ћемо уживати.  

                        

                                                                                                                                                                   

Тијана Живић,  VII-5 
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КУЋА У БЛИЗИНИ ШКОЛЕ  

У мојој улици све куће су готово исте, због лошег времена све је сиво и досадно. Али овакав осећај мења 

се једним погледом на кућу која се налази у близини школе. 

Није велика, али се налази у великом дворишту. Она је нежноплаве боје са великим прозорима и белим 

вратима. Лети је тераса украшена цвећем, а зими га замењују лампице и фигуре Снешка Белића. Када пролазим 

поред те куће волим да погледам завесе које су на сваком прозору другачије. На средини дворишта  је мало дрво 

вишње испод ког су, када је топло, столице. Највише од свега ми се свиђа зелени кров и стубови који се налазе 

испред улаза.  Поред врата се налази корпица која је кревет њиховог љубимца – пса. 

Ова кућа је посебна, другачија од свих кућа које сам досад видела. Сваки пут кад је угледам мени се 

поправи расположење. 

                                                                                                                                              Вања Илић, VII4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛИЦА МОГ ДЕТИЊСТВА 

 

У мојој улици нема пуно деце. Због тога сам ja своје детињство провео у дворишту моје баке. 

Двориште моје баке је окружено зградама са свих страна,тако да родитељи могу да нас посматрају. 

Кола не улазе, па нисмо имали сметње. Изнад мене живи моји друг још из вртића са којим се и сад  дружим. 

Наравно,  било је још много деце. Овде сам се играо кад сам имао шест година. Моја мама се прва играла 

овде, тако да је двориште опремљено кошем и клупицама за седење. Ми смо ставили мрежу тако да смо 

играли тенис. На зиду стоји нацртан гол за фудбал на који и сад понекад шутирамо. Често смо улазили у 

зграде и играли се војника. Ово би станарима понекад сметало. Дешавало се да лоптом ломимо руже,  али 

станари су били пуни разумевања. Због тога смо ми њима у знак захвалности помагали у окопавању баште и 

изношењу лишћа. Наравно ту би било више приче него рада. Пењали смо се на зид који нас раздваја од  

МУП-а у нади да ћемо видети неког опасног криминалца. Нажалост, нисмо видели ниједног. Остајали бисмо 

овде и причали страшне приче до касно у ноћ. Због овога би неко од нас увек имао ноћне море. Лети, када 

ударе јаке врућине расхлађивали бисмо се прскањем водом. Такође смо крали трешње из суседне куће, а 

затим бежали. Играли смо фудбал са децом из суседног дворишта са којима се и сад лепо слажемо. Станари 

су купили  рефлекторе тако да можемо да остајемо дуже напољу. 

Мислим и надам се да ово двориште никад неће остати празно. И сада, када дођем, видим децу која 

раде исто оно што смо и ми некад. 

Михајло Матић,  VI1 

ШЕТАМ, ЋУТИМ И СЛУШАМ 

Једног летњег и сунчаног дана, моја другарица и ја смо се играле. После неког времена, решиле смо да 

кренемо у шетњу. 

Шетале смо лагано, причале о свему и свачему. Било нам је пријатно да нисмо ни приметиле кад смо 

заћутале. У том тренутку зачуло се цвркутање птица, звук  лаганог ветра, понеки цврчак. Осетила сам мирис 

поља и ливада, мирис цвећа и дрвећа. Све је било лепо и пријатно када се однекуд појави пар аутомобила који 

су јурили путем остављајући прашину за собом. Тај призор ме је разбeснео и узнемирио јер то није пут којим 

би требало да се крећу. Тада смо се моја другарица и ја вратиле кући. Ова шетња ће нам без обзира на све 

ипак остати у лепом сећању. 

                      Магдалена Мирчић,   III3 

„Босоноги и небо“, Андрија Гогић IV2 
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НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ИСТОРИЧАРЕ 

 

              „Свет је књига. Ко не путује чита само једну страницу“ 

    Свети  Аугустин 

Један од најбољих начина упознавања историје је обилазак битних места везаних за нашу 

историју. Сваки заљубљеник у историју сигурно је и заљубљеник у путовања. Ово је прича о наградној 

екскурзији за најбоље историчаре наше школе на окружном нивоу коју неколико година уназад 

спроводи Општинска организација за туризам и спорт. 

Дан је био сунчан, пријатан, прави летњи дан, у коме само може да се ужива. Савршен за 

путовања. Десеторо младих историчара, Миодраг Брзаковић, Никола Марковић, Петар Спасић, Јелена 

Ђорђевић, Aлекса Ђорђевић, Страхиња Ђорђевић, Стефан Живков, Лазар Ђорђевић, Урош Петровић, 

Петар Петровић, Катарина Илић и ја, предвођени нашим наставницима Зораном Стевановићем, 

Јованом Јовановић, Аном Маркишић и Владимиром Јовићем кренули смо на пут. Пут који за сваког 

кога занима наша прошлост може да буде задовољство. Пред нама су била места  које су великани 

попут Карађорђа и Краља Петра I Карађорђевића обликовали  по својим жељама, владарским и 

ратничким потребама, а складно времену у коме су живели. Пред нама су и места која симболизују 

страдања српског народа кроз дугу и понекад компликовану историју. 

Иако пуна ратова у претходним вековим, Европа је била колевка културе и модерне цивилизације. 

Ти утицаји пренели су се у Србију која је и тада била битан део европске културе. Данас ћемо обићи та 

места изузетно важна  за нашу историју. Док пролазимо кроз пределе прелепе Шумадије сви осећамо 

узбуђење због  дивних и великих места која ћемо у једном дану посетити. 

 

Крагујевац 

Стижемо у Музеј „21. Октобар“ у Крагујевцу. Овај музеј је обележје свих страдалих Крагујевчана 

1941. године, али и свих Срба који су изгубили живот у  II светском рату. Величина музеја говори о 

величини страдања нашег народа у том рату. Изграђен је од црвене цигле која симболизује проливену 

крв. Састоји се од 33 куле које симболизују 30 гробница у Шумарицама и 3 гробнице у околним 

селима. Унутар музеја, у мрачној просторији,постављене су уоквирене и осветљене фотографије људи 

који су тада убијени, што чини да се осети трагедија сваког од тих људи понаособ. Свако од нас одатле 

је кренуо са јаким и тешким утисцима о тешкој судбини људи због којих овај музеј постоји. 

 

Опленац 

Након музеја у Крагујевцу, стижемо до друге врсте музеја, до цркве на Опленцу. Црква Светог 

Ђорђа, поред своје лепоте, значајна  је и по томе што се у њој налазе и гробови породице 

Карађорђевић. Она је скоро завршена 1913. године, међутим током окупације 1915. године црква је 

опљачкана и прилично уништена. Године 1930. је обновљена и поново освештана, и такав изглед је 

задржала до данас. Њена посебност је у томе што је већина фресака урађена у мозаику од стаклених 

коцкица. Својом лепотом може да парира било којој сличној грађевини свуда у свету, а што се тиче 

историје сигурно је богатија од већине. Наспрам хладних мермерних подова, налазе се слике свих 

српских владара. Дубоко у дну, испод цркве, налази се крипта у којој леже кости породице 

Карађорђевић, великих јунака и владара наше земље и историјски веома утицајних личности. Такође, 

значајан део Опленца је и кућа Краља Петра I Карађорђевица, која данас представља музеј посвећен 

породици Карађорђевић. У музеју се налазе многе личне ствари ове породице, велики број значајних и 
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вредних поклона које су добијали од владара различитих земаља из тог доба, као и писма и документи 

који су значајни за историју Србије из тог периода. Све што смо овде видели само потврђује чињеницу 

колико је богата наша историја. 

 

Карађорђев  град 

У Тополи се налази Карађорђев град, који је саградио управо Карађорђе Петровић, први владар 

обновљене Србије, вођа Првог српског устанка. Данас се ту налазе конак, црква и некадашња школа, а 

данас библиотека. Конак је музеј  посвећен Карађорђу у коме се налазе његови предмети, оружје из 

Првог српског устанка, као и његов топ који се зове - абердар. Црква је изграђена од ломљеног камена, 

а посебна је по томе што је њена кула звонара служила и као одбрамбена кула. У центру овог града 

налази се споменик  Карађорђу. 

Овај мали део наше историје, који смо имали прилике да обиђемо и упознамо за један дан, само 

нам је дао још већу жељу да наставимо са проучавањем наше прошлости, свих великих личности и 

места. Овај диван и испуњен дан био је мотивација за даље учење и створио је жељу да и у будуће  

путујемо и обилазимо пределе наше историјски пребогате земље. Начули смо да је ове године у плану 

Прохор Пчињски. 

Теодора Марковић,  VII3 

 

 
 

 

АВАНТУРЕ СА САЈМА КЊИГА 
 

 

Ове године сам посетила Сајам књига. То сам ишчекивала са нестрпљењем. 

Није мала ствар видети неке познате писце и уз мало среће добити потписану 

књигу. 

Занемела сам пред огромним простором, прекривеним књигама. Личило је 

на море, у које сам заронила, а таласи људи су ме носили на све стране. 

На тренутак нисам знала на коју страну ће ме однети. Ипак, гужва, на 

хиљаде људи и шаренило књига учинили су да се осећам испуњено и срећно. 

Пронашла сам књиге које сам тражила и задовољно напустила сајам. 

Повратак кући је био опуштен. Сређивала сам утиске, разгледала купљене 

књиге и разговарала са ђацима средњошколцима, који су ме радо примили усвоје 

друштво. 

Уз добро одабране књиге и редовно читање, испунићу време до следећег 

сајма, када ћу поново са усхићењем прижељкивати ону исту атмосферу, али и 

нова сазнања и нове књиге. 

       Софија Тодоровић, IV1 
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ЈА КАО РОДИТЕЉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТО ЈЕ НЕБО – ДА ЈЕ ЛИСТ АРТИЈЕ 

 

Сваки човек који живи и који се радује животу има и својих пораза. Сви ми у себи чувамо нешто што нас мучи, али што 

нас и радује. Чувам у себи бол због једног мог растанка. 

Растанак који је мене највише потресао у животу био је када сам се растао са својом баком. Било је то када сам имао 

три године. Била је јако добра жена. Пуно ме је волела. Никада није дозволила да будем крив за нешто. Увек ме је 

подржавала у мојим поступцима и захтевима, да морам добити неку играчку или тако нешто. Поред осморо њене унучади 

она је највише волела мене. Пошто је једно време била болесна, људи су стално долазили код ње у посету. Све што би јој 

неко донео, а да је то био неки слаткиш, она би давала мени.  

Бака је неколико дана пре смрти тражила да се сви окупимо и гледамо снимке са мог рођења и очеве и мајчине свадбе. 

Наравно, то смо и учинили. Захтевала је да седнем поред ње. Дан пре него што је бака умрла, одвели су ме код тетке. Знао 

сам да нешто није у реду. После њене сахране мене су довели кући. Видео сам баку на умрлици. Питао сам, једну нашу, 

комшиницу зашто је моја бака на овој слици. Она је рекла да су је ту ставили онако. Ушао сам у кућу и видео да нема никога. 

Питао сам комшиницу да ли зна где су ми родитељи. Рекла је да су отишли у биоскоп. Дошао је један човек и рекао да му је 

жао што је бака умрла. Сазнао сам шта се у ствари десило. Одједном су ми потекле сузе. Цео тај дан сам плакао, једва су 

успели да ме смире. Следећег дана терао сам родитеље да ме воде на гробље. Нисам хтео да се одвојим од гроба моје баке. 

Сада када сам старији, а и зрелији, схватио сам неке ствари. Највеће богатство је живети, али дође и тај судњи дан кад 

човек мора да оде са овог света, и напусти све своје ближње .  

         Петар Спасић, VII4 

 

  

Родитељство је најважнији период у животу сваког 

човека. Срећа је имати добре родитеље и провести лепо 

детињство. 

Често када сам незадовољан одлукама својих 

родитеља, или када сам због нечега кажњен, умем да се 

завучем у свој кревет и замишљам себе у улози родитеља. 

У први мах помислим како су моји родитељи строги и 

како бих ја дозволио све смо детету, али то је само док ме 

не преође љутња. Онда почнем ствари да гледам 

реалније. Видим ипак да и ја грешим. Био бих добар отац 

и испунио бих све жеље детету. Водио бих га на 

летовања, зимовања... Трудио бих се да лепо организујем 

рођендане и да га наградим за добру оцену. Упоредим и 

видим да се и моји родитељи труде да све то остваре. 

Постоје моменти где бих и ја био строг. Волео бих да 

знам где излази, са ким се дружи, јер живимо, како кажу 

моји родитељи,  а и ја се слажем са њима, у врло опасном 

времену. Дрога, алкохол, криминал, могу зачас да 

привуку наивно дете. 

Треба се бринути о деци и покушавати да се усмере 

на прави пут. Долазим до закључка да бих исто поступио 

као моји родитељи. Био бих добар отац а као резултат 

имао бих добру децу. 

Урош Павловић, VI2 

 

Као мала била сам јако несташно дете. Нисам волела 

да идем у вртић. Нисам волела лутке, ништа од хране. 

Скоро да нисам волела да једем, али како сам одрастала 

све сам боље схватала своје родитеље. Учили су ме да 

будем стабилна, одговорна за своје поступке и одлучна. 

Иако још увек имам неке навике мале несташне 

девојчице, знам да сам се пуно променила. Ваљда све то 

иде са одрастањем. Ја не знам каква бих била у улози 

родитеља, али као и сваки родитељ гледала бих да своју 

децу изведем на прави пут. 

Волела бих да моја деца науче све што сам ја 

научила од мојих родитаља. Давала бих им слободу и не 

бих волела да нешто крију од мене, своје проблеме, оцене. 

Када бих имали неки проблем, ја бих смирена 

поразговарала са њима и покушала да им помогнем, баш 

као што су то моји родитељи чинили. 

Ја сам још увек мала да себе стављам у улогу 

родитеља. Има времена за то, јер сам ја још она мала 

несташна девојчица. 

                                           Анђела Радојчић, VI2 

Иван Стојановић, V1 
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МУДРОСТ И ДУХОВНА СНАГА ЉУБЕ АНЂЕЛИЈЕ У ПЕСМИ „ДИОБА ЈАКШИЋА“ 

 

Породица је нешто најдрагоценије што човек има. Жена и мајка су стуб и темељ породице. Иако нежна и крхка 

по изгледу, жена је јака у сваком тренутку када њена породица тражи ослонац у њој. Борба за породицу и њено 

очување даје јој снагу да као птица широким крилима чува своје гнездо. 

Таква је и Анђелија - жена победник, у породичној драми међу браћом - владарима. Њихова неслога утиче и на 

државу коју деле, а свађа настаје око поделе коња и сокола. Дмитар планира да убије брата и узме му безначајну 

имовину око које нису могли да се договоре. Он је бесан, тера га инат и пркос. Лоша осећања пеовладавају над 

братском љубављу. Кукавица је, и не може да се сам обрачуна са братом. Наређује жени Анђелији да убије девера. 

Она има две могућности: да убије девера или да се замери мужу. Не жели да отрује девера јер га цени и поштује. Он 

је део породице. Одлучила је да помири браћу. Њена љубазност, мудрост и упорност утичу на Богдана. Доказује да га 

поштује поклањајући му молитвену чашу - драгоценост која се чува цео живот. У Богдану се буде топла и племенита 

осећања и он јој поклања коња и сокола због којих се посвађао са братом. Дмитар схвата да је био лакомислен и да не 

жели братовљеву смрт. Жури кући Анђелији и са стрепњом очекује њен одговор. Она му говори да га је са братом 

помирила и да га није отровала. Брат је најпречи и најдражи. Међу браћом мора да буде само љубав, јер се љубављу 

све препреке побеђују. 

То нам је показала Анђелија - жена победник. Верна је мужу, поштује девера и жели да очува породичну слогу. 

Њена снага је изнад снаге два слаба мушкарца. Та жена их враћа на прави пут. Пут љубави, поверења и слоге међу 

браћом. 

           

Тамара Рајачић, VII3 

 

Иван Стојановић, V1 

Александра Стојковић, V2 

Иван Стојановић V1 
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Зашто је облак тужан 
 

Небо је било ведро и плаво. Ветар је миловао 

шарено лишће. Мали облак је пловио небом и гледао 

испред себе. Када је скренуо поглед на земљу одједном 

се растужио. Угледао је шуму која је губила свој жути 

сјај. Била је усамљена и оголела зато јер је остала без 

свог блага, разнобојног лишћа. Облачић се заплакао и 

почела је да пада киша. Небо се наоблачило и постало 

тмурно и сиво. Киша је прво ромињала. Како је облак 

постајао све тужнији, тако је киша све јаче падала. 

Одједном је почело да лије као из чесме. Ветар је носио 

и ковитлао суво црвено и жуто лишће. Хладио је ваздух 

све више. Ја сам то све посматрао кроз прозор. Желео 

сам да уверим мали облак да ће доћи пролеће и лето 

који ће вратити шуми лепоту и сјај. Kао да ме је чуо, 

облачић је обрисао сузе и полако отпловио. 
                                                                                        

Ђорђе Стефановић, III3 
 

Настасија Миленковић III1 Марко Стојановић III1 Лука Марковић III1 

Урош Јовановић III1  Сара Илић V2 
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Зима 

Зима је. Небо су покрили сиви облаци. Беле пахуље полако падају. Покривају улице, кровове, дрвеће. 

Бели се град, села, забелела се околна брда, забелеле се и шуме. Хладан ветар дува, фијуче. Мрaз штипа за 

образе. Људи су обукли топле јакне, бунде, шалове, капе и рукавице. На грани чуче промрзле птице. 

Тужне су и гладне. Деца се највише радују снегу. Праве Снешка Белића, грудвају се и санкају. 

Ја волим зиму јер зими пада снег. Зими долази Нова година и Божић. Радујем се зимским чаролијама 

и новогодишњим и божићним поклонима. 

                                    Јована Вељковић,  I2  

СТИЖЕ ЗИМА 

 
Стигла зима, 

и донела хладно време. 

То радује моју браћу, 

а највише мене. 

Чекамо да падне снег,  

да побели мали брег. 

Да нам мразић руке мрзне,  

па се мама онда дрзне: 

и забрани она нама, 

 да јуримо саонама, 

 да правимо слике снежне 

 и грудвице неизбежне. 

Онда шаљем малог бату 

 да позове нашег тату. 

 Мама се већ нежно смешка 

Сви правимо Белић Снешка 

 
   Марта Маринковић III1 

НОВА ГОДИНА 
Свакога дана нестрпљиво чекам 

 нашу Нову годину. 
Кад не би било Нове године 

 остали би сви стари. 
-Па шта се догодило? 

-Шта? 
Све би било исто. Скроз исто. 

Без иједног помака. 
Сваког дана нестрпљиво чекам 

нашу Нову годину. 
   

                          Анђела Спасић III1 

Емилија Младеновић III1 

Анђела Спасић  III1 
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Свети Сава 

Свети Сава беше све  

и учитељ и просветитељ. 

Жртвовао се да 

би помогао људима. 

 

Цркве су му све захвалне  

јер је подигао све храмове. 

 

Он је био најбољи друг манастирима.  

Побегао је из рођене куће 

да би се посветио њима. 

 

 

Светли се образ Србима  

пред људима и анђелима.  

То беше Свети Сава  

најмудрија глава. 

 

Даница Берић IV1  
 

 

 

 

 

 

 

Свети Сава 

 
Свети Саво мудра главо, 

Српска дико и прилико. 

Волимо те и славимо, 

у школама и на двору. 

И у срцу и у глави, 

и свугде где Србље борави. 

 

Темељи су наши јаки, 

док у души Сава спава, 

Хиландари нека звоне, 

рођена је најмудрија српска глава. 

Док будемо и док знамо, 

памтићемоко смо, шта смо, 

потомци смо српског рода 

од вајкада и то знамо. 

 

Марко Стојановић III1 

 

 

 

Марија Марковић III4 

Емилија Степановић III4 

Анастасија Савић III1 
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Моја чудна жеља 
 

 

 

Неко жели да заврши школу и постане 

сликар, неко пилот, а неко научник. 

Ја желим да упишем Школу за принцезе. 

У ову школу уписане су Клара, Кети, Шарлота, 

Дејзи и Емили. Оне су моје најбоље другарице. 

Ову школу не може да упише свако, мораш бити 

принцеза. 

У школи се уче лепи манири, како да се 

понашамо у друштву. Похађају се часови шивења 

отмених хаљина, часови прављења колача, 

часови плеса. Ученице ове школе морају да буду 

племените, увек насмејане, спремне да 

пријатељима помогну у невољи. Обавезно је да 

се увек носе раскошне хаљине и да се у њима 

лепо хода. Глава мора бити уздигнута, а леђа 

исправљена. 

Моје другарице принцезе увек помажу 

једна другој. Никада не лажу, јер због тога могу 

бити избачене из Школе за принцезе. Најбоља 

ученица у школи је Шарлота. Она је моја најбоља 

другарица. Има браон, дугу, коврџаву косу. Очи 

су јој зелене. Воли да носи дуге, зелене хаљине и 

надам се да ће ми их позајмљивати. Њихове 

учитељице су краљица Глорија и добра вила 

Клементина. Оне их тестирају одабраним 

тестовима за принцезе. Надам се да ћу ове 

тестове и ја да положим и постанем ученица 

Школе за принцезе и члан клуба “Савршених 

принцеза”. 

Ова школа и њене ученице живе у књизи и 

део су моје маште. Моја машта нема краја и пуна 

је необичних жеља, а ово је само једна од њих. 

       Јовић Сара, III разред 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анђелија Стојановић 
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СРПСКИ ЈЕЗИК НЕМА НИКОГ ДРУГОГ СЕМ НАС 
 

Српски језик трпи утицаје многих језика. Последњих година одомаћио се енглески језик. Чим се у једном 

језику обрће на хиљаде страних речи и израза, језик је угрожен. На прсте једне руке можете набројати 

институције које томе поклањају пажњу, а личности које се боре за ћирилицу, неговање народног говора, 

чување националног језичког блага нису модерне, а ни уважене у нашем друштву. Језик највише уништава 

недостатак читалачке културе, буквални преводи страних текстова, лош говор у медијима, најезда страних речи, 

сленг…( Било је чак и екстремних покушаја јавних личности да на енглески преведу називе наших градова: New 

Now – Нови Сад, Betterville – Бољевац, Small Saturday – Суботица, Nothing – Ниш, Little Wet Wood – Мали 

Мокри Луг) Наравно, овоме ћемо се само насмејати. 

Најчешће грешке и фразе у свакодневном говору су: Прочитаћете у новинама или чути на телевизији да је 

све транспарентно, од људи, појава до средстава; све добија на значају; уместо да се средства распоређују она се 

опредељују; у вези тога уместо у вези са тим; нека предузећа су на позитивној нули, нека су остварила губитке; 

постоји више алтернатива (постоји само једна алтернатива, а све остале, друга, трећа плод су незнања); неки 

повратни глаголи користе се без заменице се, па тако имамо договорили су, уместо договорили су се, отишао је 

да одмори, уместо да се одмори; мешају се појмови као што су концепт и концепција, интересенти и интересно, 

опортунитет и опортунизам, значајно и знатно итд; посебан проблем представља употреба глагола са 

предлозима, на пример: за очекивати, за не веровати, за не препознати, уместо очекује се, да не поверујете, да не 

препознате и слично; двоструки стандарди уместо двојаки или неједнаки стандарди и још много тога. 

 

 

КУТАК  ЗА ПРАВОПИС – ТРЕНУТАК 

 

Уочи Нове године и Божића наступило је време честитки. СМС поруке 

наравно односe највећу популарност, али за оне романтичне и оригиналне 

нема лепших жеља до оних исписаних на правим, папирним честиткама. С 

друге стране, нема ничег горег када је текст чeститки правописно неисправан. 

Ни мање текста ни више могућности да погрешите, већ код адресе. 

Консултујући „Правопис српског језика“, Матице српске, 2011., још једном 

проверавамо како се пишу имена улица, празника и присвојних придева 

насталих од имена празника.  

Великим почетним словом пишу се имена улица, булевара и тргова када 

су део имена: Улица краља Милутина, Улица српских владара, Улица платана, 

Булевар војводе Путника, Трг победе. (Према издању из 1993. Могло се писати 

и улица Његошева и Улица Његошева ) 

Остаје правило да се именица улица пише малим словом када је нема у 

званичном називу: Станујем у улици Зелени венац или Завршени су радови у 

улици Миријевски Венац, као и у случају када се њоме најављује више улица, 

тј. када је употребљена у множини: Неће бити струје у улицама Марка 

Краљевића, Царице Милице и Београдској. 

Присвојни придеви божићни, ускршњи, новогодишњи пишу се малим словом (божићни поклони, 

новогодишња трпеза, ускршње јаје). Без ослонца у правописним правилима, устаљује се и формулација у 

честиткама: Срећни Божићни и Новогодишњи празници. У сусрет школској слави, подсетимо се и на још неке 

новине у односу на Правопис из 1993. Атрибут свети пише се великим словом кад је саставни део имена: 

Духовно име Растка Немањића је Свети Сава. Самим тим и називи цркава и храмова пишу се: Патријарх српски 

Иринеј освештао је бадњак који је запаљен испред Цркве Светог Саве код Храма Светог Саве у Београду. 

(Неисправно је писати испред Храма Свети Сава јер се храм не зове Свети Сава, већ је посвећен Светом Сави. ) 
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Ко је писао „ Поход на Мјесец “?  
Нил Амстронг. 
             Која је то битка била?  
             Битка на Мегдану. 

Како се пише МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА? 
Са   велико Д. 

       Наставница: „Шта је то магновење?“ 
       Ученик: „Не знам.“ 
        Наставница: „То је нешто између  сна 
                                     и јаве.“ 
        Ученик: „А! Џмијење?!“ 

Шта је антоним за рај. 
Хаг. 

Књижевнотеоријски виц: 
- Тата, шта је дијалог? 
-  Сине, то је разговор између маме и мене. 
-  А шта је монолог? 
-  Исто, сине. 

НАШИ БИСЕРИ СА ЧАСОВА 

У кући се налази још једна јелка, али  
 она не расте сама, већ је производе  
  Кинези. 

Ова јелка се зове Туја и има веома   
бодљикаве боцке. 

Понеки пут бих се убила на њеним  
бодљицама. 

Већ видим розе срне и сијаличке како трепере. 

До сада сам за Нову годину била 

окружена само својом сестром. 

Са леве стране је обала која није баш 

чиста, али нама краси крај. 

Са крова се спуштала накострешница са 

дрвеним  стубовима. 

РЕШИ РЕБУСЕ 

АНАГРАМ 

ФАНФАРЕ 

ДЕСЕТ 

АПСЦИСА - Звук који математичари испуштају када 

кијају. 
АРХЕОЛОГ - Једини који учи да би копао. 
БИЛДЕР - Просто проширена особа. 
ВОСПАЉЕНИЈЕ - Упаљач на црквенословенском 

језику 
 КЊИГА - Књига је светиња, а светиња се не дира ... 
МОЦАРТ - Свестрана личност. Компоновао је 

најпознатију мелодију за нокију, био посластичар и 

измислио Моцарт кугле. Волео је да се клади ... 
НОВАК ЂОКОВИЋ - човек који поштено живи од 

рекета 
ПРАЗНИЦИ - изговор за геноцид над прасићима 
ЧЕКАОНИЦА - Чет-рум за пензосе. Не мораш да 

познајеш присутног да би започео разговор, можеш да 

се убациш у причу и да нестанеш кад хоћеш. 

ШАЉИВИ РЕЧНИК 

ДИЈАЛОГ НА СТАРОСЛОВЕНСКОМ 

- Опростимја, видије ли ти воспаљенија мојего?  

(Извини, да ли си видео мој упаљач) 

 - Јокмја, милоје ми мајко!  

(Нисам, кеве ми) 



Свечана академија поводом прославе Светог Саве, 27 јануар 2011. г.

Програм припремиле Славица Марковић, наставница српског језика и 
Сузана Михаиловић, наставница музичке културе

Нико као ја представа ученика осмог разреда поводом „ “
27. јануар 2011 г.

Школске славе

Представу припремила наставница српског  језика Милена Трајковић.

Интерактивно предавање са културно - забавним делом ортанизовале: Сандра Ђорђевић,
наставница српског језика и Слободанка Китановска, наставица енглеског језикаг.

17. март 2011 г. 
Дан отворених врата 

Домаћини: учитељице Весна Чојбашић, Сузана Младеновић, 
Слађана Петровић и Ивона Петровић 

Приредбу припремиле: Милица Вилчек, наставница српског језика и 
Сузана Михаиловић, наставница музичке културе



Наш хор и глумци на заслуженом излету у Липовцу испред манастира, јун 2011 г.

Хор водила наставница музичке културе Сузана Михаиловић

 „Видимо се за десет година“, представа ученика VIII разреда поводом додела
Вукових диплома, јун 2011 г.

Припремила  Милена Трајковић, наставница српског  језика 

29. октобар 2011, Градски стадион у Алексинцу, 
Трка за срећније детињство

Дечаци и девојчице трећег и четвртог разреда са својим учитељима 

Добродошли ђаци прваци, представа ученика IV разреда посвећена нашим новим и 
најмлађим ђацима, 1. септембар 2011 г. 

Представу припремило Разредно воће IV разреда: Споменка Лукић,
Јасмина Вртачник, Гордана Симић и Зоран Алексић

Нова година у продуженом боравку

Приредбу припремиле учитељице: Оливера Стојковић и Томислава Лазић
Припремиле Слободанка Китановска, наставник грађанског васпитања и 

Александра Павловић, наставник српског језика са ученицима IV, VI, VII и VIII раз.
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