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Трећи септембар 2018. године, за нас ученике и све запослене у школи, био је посебан. После осам година 
отворен је дограђени део школе. 

Разумљиво је да школу, која има дугу традицију и стручан и угледан кадар, жели да похађа много деце, што је 

свакако и избор и жеља родитеља. Сви знамо да је у претходном периоду рад у школи био отежан због мањка простора. 

Иако суочени са тим проблемом, не можемо побројати успехе које смо постигли и на које смо поносни. У годинама 

које су за нама смењивали су се пројекти, тендери, извођачи. 

И ево нас, коначно, у новој школи! Ученике је дочекао леп и функционалан простор. Овај савремени објекат 

има 11 учионица, дигитални кабинет, медијатеку, пратеће просторије, лифт. Ускоро ће школа добити и нов школски и 

канцеларијски намештај, школске табле, аудио и видео опрему, рачунаре. Све то нас обавезује да и даље нижемо 

успехе и остварујемо што боље резултате. Добро дошли!

Андреа Илић, VIII-1

Јутрос сам се пробудио и кренуо у школу из моје маште. Ево како она изгледа.

У дворишту моје школе постоји шума ограђена стаклом у којој живи пуно домаћих и дивљих животиња. Ту 

станују: краве, овце, козе, кокошке као и дивље свиње, срне, јелени, кенгури. Свој деци дозвољено је разгледање, 

храњење и мажење животиња. У дворишту имамо и фонтану из које можемо да точимо чоколадно млеко. Моја школа 

из маште има пет спратова. До њих воде покретне степенице. Моја учионица се налази на петом спрату. Увек идемо 

покретним степеницама тако да нема трчања и гурања. У учионици имамо 3Д штампач у боји и дигиталну таблу. У 

нашој учионици имао инструменте као што су: гитара, клавир, кларинет, флаута, саксофон, труба.

Моју школу из маште волим зато што у њој нико није груб и непажљив, и нико не говори ружне речи.

Сава Станимировић, II-1

Весело и свечано у нашој школи

Мој град би био у шареним бојама- небо би било тиркизне боје, а сунце би било бело, а не жуто.

Када би дошла Нова година, јелка би сама изашла из пода и била би украшена разнобојним украсима и 

слаткишима. На једној великој ливади би се окупили људи и деца па би сви чекали нову срећу, а то би била Нова 

година. Када би дошла поноћ, ватромети би се створили на поду и пуцали у небо. Мој град би тада био прелеп.

У мом граду би на кућама биле различите лампице, а на крововима би пао плави снег. Зграде би биле нове, али 

би их јелка прекрила због њене лепоте. У пролеће би град мирисао на лаванду, а бели зрак сунца би ударао у прозоре. 

Ускрс би био прелеп јер би био једно велико јаје које се ломи и из њега излазе ускршњи штапићи за украшавање куће.

У лето би изашло море и сви би се купали. Град би био као летњи цвет. Изашле би палме и штитиле би људе од 

јаког сунца.

Јесен би била најлепша јер би се у њој дешавале срећне и лепе ствари, а изгледала би шарено зато што би се у 

њој  мешала годишња доба. Један дан би био леп за купање у базену, једног дана би пао снег, следећи дан би расло 

цвеће.

Волела бих да ми се то оствари. 

                                                                                                                                                  

Школа

Када се лето умори
и септембар дође,
када ветар зашумори,
треба у школу да се пође.

Да ли сте се одморили
драги моји ђаци?
Да ли сте се припремили 
да постанете другаци?

Преко брда и долова
допире звона глас:
Освојимо знања нова,
школа дозива нас!

Јана Милојковић, II-2

Мој град из маште

Лена Митровић, IV-4

Школа из маште
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Др Борислав Стевановић рођен је 12.2.1891. 
године у Алексинцу. Студирао је филозофију и 
педагогију на Филозофском факултету у Београду 
од 1909. до 1913. године. Након учествовања у 
Првом светском рату одлази, као стипендиста 
Фонда српског посланика, у Енглеску где је на 
Л о н д о н с к о м  у н и в е р з и т е т у  с т у д и р а о  
експерименталну психологију од 1923. до 1926. 
године, где је и докторирао. Изабран је за доцента 
Филозофског факултета у Београду 1928. године, а 
1936. године изабран је за ванредног професора. Од 
стране Недићеве владе бива пензионисан 1943. 
године. По ослобођењу земље изабран је одмах за 
ванредног, а 1951. године за редовног професора и 
шефа новоосноване катедре за психологију. Одлази 
у пензију 1962. године истовремено добијајући 
Седмојулску награду СР Србије. Након одласка у 
пензију, проф. Стевановић активно продужава са 
научним радом у Институту за психологију. 

Борислав Стевановић објавио је многобројне 
научне радове и књиге. Још пре Другог светског рата 
на Филозофском факултету у Београду организује и 
води лабораторију за експерименталну психологију, 
бива руководилац самосталне катедре за 
психологију и касније одељења за психологију. Као 
једини наставник психологије пре ослобођења 
уводи више нових психолошких дисциплина и 
курсева из опште психологије, експерименталне, 
психологије детињства и других психолошких 
дисциплина и области. Три области које су посебно 
привлачиле његову пажњу биле су психологија 
мишљења и учења, педагошка психологија и 
мерење у психологији и израда психолошких 
тестова. 

Први објављени рад (1927), заправо 
докторска дисертација, представља веома запажено 
научно дело, које носи назив ,,An experimental study 
of mental processes in judgement“. Овим радом даје 
анализу процеса суђења, утврђује значај смисла у 
формирању појмова и показује да постоје различити 
начини формирања појмова. 

Алексинчанин др Борислав Стевановић – утемељивач психологије у Србији

Проблемом сложених интелектуалних 
процеса бави се проф. Стевановић у великом броју 
радова, посвећених проучавању опште способности 
– интелигенције. Најутицајнија дела Б. Стевановића 
су ,,Развој дечије интелигенције и београдска 
ревизија Бине-Симонове скале“ (1934) и 
,,Социјално-културна средина и умна обдареност 
као фактори у одређивању доби умне зрелости“ 
(1940). У овим радовима интелигенцију одређује 
као способност увиђања значајних односа међу 
подацима и проналажења нових података. Посебно 
треба истаћи изванредно велики и значајан превод 
великог психолошког речника на коме је проф. 
Стевановић радио три године, где је сам превео 
преко 12.000 психолошких појмова. 

Преминуо је 1971. године у Београду. САНУ 
је 1973. године објавила Споменицу посвећену 
преминулом академику Бориславу Стевановићу а 
Друштво психолога Србије установило је награду 
која носи његово име. 

Редакција

Срећа је кад се пробудиш
и видиш леп дан,
када кажеш мами

да си сањао диван сан.

Срећа је кад у школи
добијеш пет.

Срећа је кад ти се
смеши цео свет.

Срећа је кад мами
поклониш руже.
Срећа је кад си

и ти срећан друже.

Срећа је за децу 
најбољи лек,

кад су деца срећна, 
срећан је цео свет.

Магдалена Стојковић, III-2

Срећа

Душан Стојановић, VII-2 

(Ексклузивно објављен текст који је доставила 

госпођа Милица Стевановић, 

ћерка академика Борослава Стевановића)
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У данашње време све је чешће кажњавање деце због непослушности и непромишљених поступака, што 

доводи до незадовољстава међу њима. Нека од питања која се постављају у вези тога су: зашто је издата казна, које је 

врсте и да ли је уопште било разлога да је дете добије. Ту се, наравно, увек испостави да је дете криво, после чега 

долази до излагања његових аргумената на ту тему.

Недавно је донет закон о кажњавању ученика услед уништавања школске имовине и конзумирања 

психоактивних супстанци у школи, применом друштвено-корисног рада у трајању од 15 до 30 минута. То је довело до 

разних приговарања и расправа од стране родитеља, који су против тога да неко мучи њихову децу кажњавајући их 

присилним радом. Са тачке гледишта већине ученика, реакције су исте. Ја сам, међутим, за, што се тиче новог закона. 

Сматрам да је много боље казнити ученика у виду помоћи око чишћења дворишта, него давати неоправдане 

изостанке, лоше оцене, опомене, укоре и слично.

Свако има неки свој утисак, али убедљиво су родитељи најнезадовољнији, а да чак нису ни свесни да сами 

кажњавају своју децу на још строжи начин. Од стране школе, сви ђаци су кажњени на исти начин, док се од стране 

родитеља казне доста разликују: неко је блаже, неко строже кажњен, неко дуже, а неко краће. Мислим да то, каква ће 

нам казна бити и колико ће дуго трајати, највише зависи од нарави родитеља, а не од несташлука који смо учинили. 

Родитељи гледају да нас казне забраном ствари које волимо, најчешће телефона, компјутера, ТV-а и излазака, што им 

је веома паметно и може бити ефектно. Додуше, умеју они и да попусте у смислу дужине трајања неке забране, па 

често деца и не прођу толико лоше.

Ја спадам у групу деце коју родитељи никад нису казнили, што не значи да никад нисам заслужила. И поред 

тога, моје мишљење о казнама је подељено. С једне стране, мислим да би родитељска реч требала бити последња и да 

се у расправи треба знати ко је дете, а ко родитељ, а с друге, пак, сматрам да те казне, какве год биле, пре свега треба да 

дају неки резултат, јер џаба је кажњавати децу, ако се њихови лоши поступци, после завршене казне, опет понављају.

Закључак је да треба бити умерен у свему, па и у кажњавању, и поступити онако како нам срце говори. 

                                                                                           

                                                                                                           Катарина Стојадиновић, VIII-4

У школској 2018/19. години на снагу је ступио нови Правилник о друштвено – корисном, односно 
хуманитарном раду којим се, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно – дисциплинске мере, одређују 
ближи услови о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања активности друштвено – корисног рада.

Правилник има за циљ да код ученика развије свест о последицама сопственог понашања, усмери га на оно 
што је пожељно и позитивно, али и да повећа одговорност свих учесника васпитно – образовног система: наставника, 
родитеља и ученика. Правилником се одређују обавезне активности за ученике у складу са њиховим психофизичким 
и здравственим способностима, узрасту и достојанству. Наставник, односно стручни сарадник у школи за развијање 
позитивних и пожељних облика понашања ученика  и конструктивно решавање конфликта примењује саветодавни 
рад, технику дијалога, поступак школске медијације, а укључује и вршњачку медијацију. 

Правилник се примењује у три случаја: код лакших и тежих повреда школских обавеза, али и код повреда 
законом прописаних забрана. Те повреде прописује школа, док су наредне две прецизиране законом. 

Уколико ученик одбије да учествује у друштвено корисном раду, родитељ сноси одговорност у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. Овај акт прописује новчане казне за родитеље у распону од 
5.000 до 100. 000 динара. Уколико родитељ одбије да се укључи у поступак, сматра се да он занемарује своје обавезе и 
у том случају школа је дужна да затражи подршку Центра за социјални рад јер је ученик занемарен. Законом је 
предвиђено да школа поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради 
утврђивања одговорности родитеља.

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуализованом образовном плану 
узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање. 

Ученицима који прихвате ова правила, према процени директора и његових сарадника, може следовати и 
поправљање оцене из владања. 

Ученици ће на овај начин развијати међусобне односе који се заснивају на разговору и договору, учити да 
заједничим напорима решавају проблеме, да развијају добру комуникацију са свим актерима васпитно – образовног 
процеса, наставницима и родитељима и да негују позитивне вредности на свим пољима. 

Aлександра Дејановић, социолог

Далиборка Стевановић, педагог

Александар Јањић, психолог

Друштвено – користан рад као васпитна мера у школама

Казне  у  школи  и  породици



Други део обуке под називом ,,Дигитална 
писменост и micro:bit“ је реализован 18.10.2018.

У првој сесији приказана је примена алата 
Kahoot и Bookcreator, a затим се прешло на micro:bit. 
Кроз презентацију је објашњено како уређај 
изгледа, како функционише и неке од примена у 
настави. Сви су позвани да примене micro:bit у 
својој учионици, у складу са захтевима предмета.

Наша школа је ове школске године 
приступила пројекту ,,Рецикл-еко школа за 21. век“. 

Глобално, сама идеја пројекта је заснована на 
решавању проблема подизања еколошке свести 
ученика посматрано из разних перспектива 
(наставних предмета): Математике, Физике, 
Енглеског језика, Српског језика и књижевности, 
Технике и технологије, Информатике и рачунарства 
и Француског језика.

Кроз скоро све предмете приказан је и 
коришћен micro:bit уређај на различите начине 
начине у складу са потребама предмета.

Што се тиче дигиталне писмености 
нaјчешће су коришћени алати: Kahoot, Scratch, 
Google forms, QR code, Book Creator, Microbit 
software for coding, Microsoft office пакети. 

Након формирања тима и поделе задатака, 
једна од активности била је хоризонтално 
усавршавање наставника. Усавршавање је 
реализовано кроз две посебне етапе.

Први део обуке одржан је 27.9.2018. под 
називом: ,,Критичко мишљење, решавање проблема 
и дигитална писменост“. Обуци је присуствало 42 
наставника и стручних сарадника школе.

Прва сесија обуке посвећена је критичком 
размишљању и решавању проблема. Коришћени су 
материјали Британског савета (пдф фајлови, видео 
записи, презентација).

Друга сесија обуке посвећена је дигиталној 
писмености. Представљене су основе дигиталне 
писмености, разматрана  потреба развијања 
дигиталне писмености. Приказани су дигитални 
алати који се могу користити у наставном процесу.

6
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Школа за 21. век



У шестом разреду ученици су искористили, 
кроз своје активности, материјале који су били за 
отпад, у едукативне сврхе, тако што су правили 
слагалице у облику геометријских фигура.

На часу енглеског језика критичко мишљење 
је имплементирано као Skype час при чему су се 
упознали ученици наше ОШ ,,Љупче Николић“ из 
Алексинца и ОШ ,, Јанеза Хрибарја“ из Старог Трга 
при Ложу у Словенији. Тема за разматрање била је 
рециклажа. Овај разговор је подигао свест наших 
ученика о значају раздвајања отпада.

7
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У петом и седмом разреду разматран је 
проблем запремине и уштеде у простору са циљем 
очувања животне средине. Оваквом активношћу 
мења се и став ученика према математици као науци 
и схватају могућност њене примене.

У настави математике критичко мишљење и 
решавање проблема су уведени на више нивоа у 
оквиру исте теме – рециклаже. Ученици 5. разреда 
су сопственим активностима, користећи скупове у 
математици и бројевну праву дошли до закључка да 
је потребно разврставати отпад у различите 
подскупове и уочили примену математике у 
свакодневном животу.
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У настави информатике и рачунарства 
критичко мишљење и решавање проблема ученици 
су развијали радећи на игрици у Ѕcratch-у, највише 
решавајући конкретне задатке из области 
програмирања. Прво су за задатак имали да осмисле 
како би могла изгледати игрица везана за рециклажу, 
а затим је уследила подела улога међу ученицима по 
групама и израда игрице.

Критичко мишљење је на часу српског језика 
имплементирано кроз час језичке културе. На 
примеру школског листа ,,Основац“, подсетили су 
се карактеристика новинарског стила. Разматрали 
су различите углове гледања неких аутора на исту 
тему. Упознали су се са правилима писања 
извештаја. Направили су разлику између вести и 
извештаја. Као задатак добили су да вест о изградњи 
хидроелектране прошире у ивештај. Једни другима 
читали су своје извештаје,  а  затим их 
коментарисали.

Имплементација критичког мишљења и 
решавања проблема у настави ТИО изведена је на 
следећи начин. У 7. разреду ученицима је предочен 
проблем потребе прављења пресе за пресовање 
лименки. Уследио је одабир материјала где су 
предност добили материјали који би били на отпаду. 
Набавка материјала, и обилазак центра за 
сакупљање секундарних сировина била је наредна 
активност у којој су се ученици упознали са 
начином прераде отпада. Уследило је испитивање 
функционалности са критичким освртом на 
предности и мане добијене пресе.

Активности у овом пројекту иницирали су и 
активности у смеру учешћа на другим конкурсима у 
вези са екологијом.

Аналогна активност уз имплементацију 
критичког мишљења одрађена је кроз обраду старог 
новинског папира како би се направио нови 
рециклирани папир, а од њега беџеви са маскотом 
акције ,,Рецикл-еко“. Радионица је одржана на часу 
француског језика.

Ученици одељења V-4 су се током протеклих 
месеци укључили у реализацију школског пројекта 
,,Рецикл-еко“, а наше активности су биле 
замишљене као мини пројекат који се реализовао на 
часовима српског језика. Било је право задовољство 
да кроз различите приче, песме, укрштенице и 
речнике тумачимо основне еколошке појмове, 
тражимо њихова значења и ознаке и уједно укажемо 
на значај очувања животне средине. 



На часу српског језика у 7. разреду коришћен 
је micro:bit као помагало за тестирање знања 
ученика из области врсте речи.

На часу француског језика у 7. разреду 
коришћен је micro:bit као помагало за тестирање 
знања ученика из области глагола.

На часу географије micro:bit је коришћен за 
наставну јединицу стране света.

тетрапака и израчунавања запремина како целог 
тако и спљоштеног, подаци су приказивани и 
табеларно и графички у алату Googlesheets, при 
чему су све групе уносиле податке у појединачне, а 
затим у заједничку табелу, која рачуна аритметичку 
средину. Из тих табела урађени су графикони, где су 
ученици уочавали и разматрали разлике у 
запреминама пресованог и непресованог отпада. 
Такође приликом мерења лименки неки ученици 
самостално су иницирали да се димензије мере 
алатом Measure за мобилни телефон, који су 
пронашли на интернету, што су наравно и 
применили, па су се упоређивала искуства оних који 
су мерили дигитално и оних који су мерили помоћу 
мерне траке. У оквиру последње активности из 
области математике урађен је micro:bit бројач који 
утврђује успуњеност кутија за разне врсте отпада.

На часу ТИО micro:bit је искоришћен у 
наставној јединици Преносиоци снага тако што је 
micro:bit прикачен на погонски и гоњени зупчаник 
где је мерио број обртаја погонског и гоњеног 
зупчаника.

У оквиру математичких активности мерења 
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У оквиру пројектних активности 
ученици из физике раде на разним 
електронским инструментима, али по први пут 
су се сусрели са дигиталним уређајем micro:bit. 
У друго ј  активно сти  почело  с е  с а  
програмирањем, уз помоћ micro:bit.org сајта и 
већ готових решења, након чега су ученици 
врло брзо почели да проналазе могуће намене 
micro:bit-a у пракси. У трећој фази тема је била 
,,научити и применити у пракси“ ученици су са 
наставником направили од micro:bit-a справу 
која може да служи у теорији вероватноће. Уз 
игру и смех се учило о екологији, природи и 
њеној вероватноћи.

На часу енглеског језика је у оквиру 
дигиталне писмености коришћен Skype алат за 
комуникацију преко интернета, и том 
приликом је micro:bit приказан и представљен 
вршњацима из Словеније.

10
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На часу српског језика у 6. разреду су QR 
kod-ом одведени на сајт ,,Школски зелени прес“ где 
је требало да напишу извештај о нашем пројекту 
ради учешћа на конкурсу.

На часу физике ученици 8. разреда су 
користили micro:bit за мерење броја осцилација 
математичког клатна.

На часовима информатике и рачунарства, а у 
склопу пројекта, ученици су правили игрицу у 
Ѕcratch-y. Идеја је била да ученици направе игрицу 
на тему рециклирања, која ће бити забавна и поучна.
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Чудесна справа - 

 Врло често, док чекам да ми се покрене компјутер, размишљам о деци која су рођена 
у време када није било ни компјутера, ни мобилних телефона,  ни виртуелних игрица. 
Вероватно им је било страшно досадно.

Иако је компјутер присутан у мом животу, одувек постоје многе ствари које тек треба 
открити и научити. Једна од њих је micro:bit, с којим нас је упознао наш наставник физике. 
Справа наизглед врло проста, са 2 тастера, батеријом, светлећим диодама на малој плочици 
и USB – ом за прикључак у компјутер да би се убацио неки програм. Иако је готово 
неугледан, ђацима даје много могућности. Једна од најважнијих  по мом мишљењу је та, 
што ће ми он помоћи да будем што креативнији и да на што лакши начин решавам проблеме 
на које наиђем. Оно што је мени привукло посебну пажњу је сазнање да се micro:bit може 
користити и за програмирање. Како је то област која ме посебно интересује, волео бих да 
откријем све његове могућности и да учење на неки начин претворим у игру.

  

micro:bit

После 6 недеља имплементације критичког 
мишљења, решавања проблема и дигиталне 
писмености, као и micro:bit-a у настави, окупили су 
се да једни другима представе шта је ко радио за све 
ово време и шта је кроз овакве активности 
постигнуто. Током састанка приказано је 7 
презентација са одржаних активности. На крају су 
сви присутни одиграли један квиз у ком су 
одговорили на питања из презентација, а везано за 
пројекат.

У оквиру пројекта снимљен је и филм ,,Пети 
елемент“. Филм приказује  активности наставника и 
ученика који су реализатори. Сценарио за филм 
радиле су наставнице Сандра Ђорђевић и 
Слободанка Китановски, а монтажу Слободан 
Дамјановић и Јелена Добросављевић. 

                                                                                                                        

Тим наставника који је реализовао 
пројекат:
Јелена Добросављевић, проф. математике и 
информатике- координатор
Слободан Дамјановић, проф. информатике
Слободанка Китановски, проф. енглеског 
језика
Наташа Стојадиновић, проф. математике
Тања Јеремић Вељковић, проф. математике
Александра Вуковић, проф. физике
Александар Ранђеловић, проф. технике и 
технологије
Сандра Ђорђевић, проф. српског језика и 
књижевности
Ангелина Митровић, проф. француског 
језика
Немања Мишић, проф. физике
Славица Марковић, проф. српског језика и 
књижевности
Милица Вилчек, проф. српског језика и 
књижевности
Марија Крстев Новак, проф. енглеског 
језика
Силвија Божиновска, проф. географије
Далиборка Стевановић, педагог школе

                                                                                                                         
 Лазар Живковић, VIII-5

Свако ново време има своје 
мане, али и предности. Можда су у 
праву они који кажу да се „не знамо“  
дружити, играти, јурити,  али се ја 
ипак не бих мењао за њихово доба.

                                                                                                                 
 Лазар Саплаковић, VI-4
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Књижевни  сусрети  „Гордана  Брајовић“

Крајем априла одржан је XXI књижевни сусрет  ,,Гордана Брајовић . Два ученика петог разреда 
постигла су одличне резултате у категорији прозе.  Лазар Саплаковић освојио је 1. место, а Вељко Петровић 
похвалу.

“

Често, у шали, мама би питала баку због чега је напустила Ниш и преселила се у месташце попут 
Житковца. Бака би само слегла раменима и одговорила да је то због кишобрана. Мислио сам да је реч о 
бакиној шали, све док ми пре две године,  када се дека страшно разболео, кроз сузе, није испричала причу о 
кишобрану.
         Једног лепог јесењег дана, младић из једне варошице , страствени риболовац,  упутио се возом за Ниш,   
у куповину опреме за риболов. У путу до Ниша, време се покварило, а леп јесењи дан заменили су облаци и 
киша. Њему то није представљало проблем јер је волео кишу и са собом увек носио кишобран. Када је 
стигао,  у парку испред железничке станице,  испод дрвета, угледао је девојку, видно узнемирену, која је 
неког чекала. Док су остали људи ужурбано пролазили поред ње, младић је застао, љубазно се представио, 
понудио своју руку и место испод кишобрана. Бака је рекла да тако љубазног и лепог младића, са широким 
осмехом,  није могла да одбије и прихватила је његову помоћ до прве аутобуске станице.

Због лошег времена или због судбине, аутобуса није било. Дека је поновио своју понуду,  коју бака и 
овог пута није могла да одбије.

Киша је падала као из кабла. На мокрим нишким улицама могло се видети само двоје младих, 
шћућурених испод кишобрана. Бака каже да је њен стан био удаљен око шест километара од железничке 
станице, али да је време у дедином друштву пролетело. Позвала га је у стан да попије кафу и угреје се. 

Кишовите шетње у јесењим данима замениле су пахуље и снег, а на лето и свадба.
     Дека се опоравио од болести уз брижну негу моје баке. Следеће године њих двоје славе педесет 
година брака. Гледајући љубав у њиховим очима, док је дека немоћно лежао у кревету, а бака га стално 
држала за руку, схватио сам да је срећа у малим стварима, у погледима, нехотичним додирима или, баш, 
негде испод кишобрана.

Лазар Саплаковић, V-4

Кишобран за двоје

Лана Ђорђевић, IV-3
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Традиционално, као и сваке године, октобра 2018., одржана је манифестација ,,Пекарски дани“, а са њом и 

наградни конкурс на коме је ученица 4. разреда наше школе, Дуња Стевановић, освојила 3. награду. Ово ласкаво 

признање, Дуња је добила ауторском песмом ,,Зимски сан пшеничног зрна“.

Пшеница се у јесен посеје
док још понеки зрак сунца греје,
а кад се зима шуња испод грања
у земљи оно почиње да сања.

Сања зрно да је цар хлеба,
да је крупно и високо до неба,
сања да је витез, да има златни мач,
а и да је најбољи певач
док га у сну чува снежни покривач.

Ал`  кад пролећно сунце почиње да руди,
зрно се нагло из сна буди,
постаје стабљика високе траве,
расте чак и зецу изнад главе.

Није се притом чак ни протегло,
од тежине своје мало полегло
па, да не пропадне у таквом стању,
позва комбајнере да га брзо пожању.

Сија зрело зрно у свом пуном сјају,
браћу своју позива да се поиграју.
Пошто су из класа ослобођени сви,
у амбар су завршили срећни, весели.

Та пекара мала 
на средини села
постоји одавно
да би деца јела.

На витрини дрвеној,
одмах поред врата,
смеши ми се кифла
ко да је од злата.

Зимски сан пшеничног зрна

У касну јесен,
негде пред зиму,
зрно пшенице паде у бразду
и потону у дубоки мрак.

Убрзо зрно паде у сан,
чекајући у тами нови дан.
И баш некако пред први снег,
поче да сања шуму и брег.

Настави даље да сања поља,
мирисно цвеће и топли мај,
вредне сељаке и гладне птице,
у сну доби и прве клице.

У сну му прође зима цела,
нестаде снега и магле вела.
Дође пролеће и сунчев зрак,
разбуди зрно из зимског сна.

Оно се трже, угледа цвет,
виде да није трава ил`  цвет,
него пшенице младеструк
и увис крену да граби пут.

Лука Алексић, III-2

Затим им се радује из прикрајка млин,
позива их гласно, иначе је фин,
а када од њих брашно направи
бела ће му бити и капа на глави.

Е ту се сада сан остварује,
брашно у хлебу почиње да царује,
ал`  не пева оно, већ деца весела
која су се мирисног хлеба најела.

Дуња Стевановић, IV-3

Сан једног пшеничног зрна
(трећа награда на конкурсу „Пекарски дани“)

Чаролија у мојој пекари

-Станите сад децо!-
поручује чаша киселог млека,
-нема ничег лепшег 
од врућег бурека.

Жалосно их гледа
са рафа плетеница:
-Ваљда сам и ја 
нечија миљеница!

Пекарски дани 2018.

Видите и сами 
чаролије је пуно,
јер децу усрећује 
то чаробно зрно.

Дајана Стевановић, III-2

Кад тамо из ћошка,
да ли је то сан,
у очи ме гледа
слатки кроасан.

Крофна каже деци:
-Ево мене сада,
у средини седим
и пуна сам слада. 
Хаљина је моја
слатка чоколада. Лазар Влајић, IV-3
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Светски дан јабуке

Ученици 2. разреда наше школе су у петак, 19.10.2018., обележили Светски дан јабука. Сви они су 

били ангажовани кроз неколико активности: радили су ликовне и литерарне радове на тему јабука, правили 

паное и декоративне предмете везане за јабуке; на часу српског језика разговарали су о значају јабука и 

здраве хране; на часу математике радили су задатке са јабукама; на часу физичког васпитања користили су 

јабуке као реквизите, а цео пројекат реализован је кроз час чувара природе. Родитељи су, као гости на краткој 

презентацији, такође учествовали у овој дивној манифестацији коју су осмислиле учитељице 2. разреда: 

Силвана Трифуновић, Јасна Вртачник, Радмила Живковић и Слађана Паповић.

Јабука  једна мала
јутрос је са гране пала.
Ја је гледам и не знам
коме да је сада дам.

Јабука

Може бити црвене,
зелене и жуте боје.
Могу вам само рећи да је 
омиљено воће моје.

Округлог је облика,
сјајна је и глатка.
Волим да је једем
јер је много слатка.

Погодите шта је 
нешто што енергију даје!
Здрављу је десна рука,
то је чаробна јабука.

Нина Урошевић, II-1

Песма о јабуци

Јабуко моја мала,
ја бих те појела.

Зелене си боје,
такве су очи моје.

Ти си воће слатко
јео би те свако.

Знам да ти је драго
кад од тебе колач праве,
када славе,
и понекад компот праве.

Анђелија Јоцић, II-1

Када је поделим са Машом кући
свака ће од среће пући.
Сочну јабуку румену
смазасмо у једном трену.

Мала јабука

Тадија Илић, II-1

                                                                        

Да сам ја дрво, јабуке порасла би на цветној ливади 

а поред мене би стојало једно веће јабуково дрво и оно би било моја 

мама. По цели дан би гледала децу како се играју и љуљала би их на 

својим гранама. Ноћу бих ставила ушушкана у мрак поред мог великог 

јабуковог дрвета. Птице би слободно правиле гнезда у мојој крошњи и стално би ми 

певале. А зечићи би се скривали у високој трави која расте око мога стабла. Мојим 

укусним и руменим плодовима сви би се са радошћу сладили. Волела бих да имам 

довољно јабука за све. А када дође јесен и ветар одува моје листове, не бих била тужна и 

уплашена јер ту би било моје велико јабуково дрво да ме чува. Затим би и зима 

стисла и моје гране би прекриле беле пахуљице. А ја бих опет по читав дан дледала 

децу како се играју у снегу и радовала се заједно са њима. У пролеће, када природа 

почиње да се буди и када све креће из почетка моја крошња биће најлепше 

окићена ситним белим цветићима који ће поново да израсту 

Да сам ја дрво јабуке

Јелена Милошевић Костић, II-4

у укусне и румене јабуке.
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Покажи шта знаш

На почетку нове школске године, 13. септембра, организована је и успешно реализована пројектна 
настава за ученике првог разреда. Пројекат је носио назив ,,Покажи шта знаш“. Прваци су сами правили 
поклоне, а касније их размењивали између одељења и на овај креативан начин су боље упознали једне друге 
и дружили се.

Мале гуске и сат

Мале гуске гледају у сат.
-Где је мама гуска? Где је? Где је? Што је нема

кад је пао мрак? – мале гуске упиташе сат.
Сат гускама одговара

-Тика – так...Тика – так...
Теодора Стошић, I-1

Балерина Лена

Лена је била лутка балерина са прелепом сукњицом и 
балетским ципелицама. Њена власница Јована ју је водила на 
све балетске приредбе. Лена је уживала. Међутим, остале 
лутке су јој завиделе. Схватиле су да Лена, иако је обучена као 
балерина, не може да плеше. Лена их је окупила и почела да 
препричава „Лабудово језеро“. Од тога дана све играчке су 
жељно чекале да се врати са балета и све им потанко исприча.

Катарина Влајић, I-1

,,Мост разумевања - међугенерацијска солидарност“

По спроведеном конкурсу Министарства просвете ,,Мост разумевања-међугенерацијска 
солидарност“, поводом 1. октобра, Међународног дана старих, приређена је изложба најбољих 
фотографија, постављена у Београду у Кнез Михаиловој улици. Између осталих, на једном од билборда 
нашла се фотографија наше ученице 7. разреда, Кристине Стојадиновић, на којој су она, њена сестра, 
Катарина, и њихов прадеда, Жика, који има 95 година.

Кад бих имао деку

Кад бих имао деку, волео бих да се зове 
Мирко. Он би ми куповао разне ствари. Кад ме 
родитељи наљуте, он би ме утешио и одвео у 
шетњу. Стално би ме водио на утакмице и на 
такмичења. Свако моје такмичење он би пратио, 
бодрио ме и подржавао. Једног дана би ме одвео 
у Београд да гледамо утакмицу Црвене звезде 
против Партизана. Резултат би био 3:3. Кад би 
ми био рођендан, направио би ми најбољу журку 
и поклонио мини крос. Мој дека би ме сваке 
недеље водио на пецање и ловили бисмо разне 
рибе. Небитно је да ли вам дека купује ствари, 
битно је да је он ту за вас. Ја, кад бих имао деку, 
волео бих га највише на свету. 

Александар  Максимовић, IV-4
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Дечја недеља
Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља

Као и сваке године, прве недеље октобра одржана је Дечја недеља под слоганом ,,Моје је право да 
живим срећно и здраво- за одрастање без насиља“. На почетку ове недеље на платоу испред  Дома културе 
приређен је штанд са ђачким радовима. У припреми штанда наше школе учествовали су млађи разреди и 
учитељице четвртог разреда - Слађана Петровић, Данијела Васева, Ивона Петровић и Весна Ћојбашић. 
Према годишњем добу, тема штанда била је јесен. Пар дана касније, 4. октобра одржан је спортски дан за 
ученике млађих разреда. Такмичење је одржано на нивоу општине, у две категорије - између две ватре за 
девојчице и мали фудбал за дечаке. И у једној и у другој категорији победе су однели ученици наше школе. 
Старији ученици су играли и баскет у суботу, 6. октобра и освојили прво место и остварили пар убедљивих 
победа.
 У Вакупу, учитељи су у оквиру Дечје недеље организовали дружење у школи и бавили се музиком и 
песништвом. Након тога уследио је излет у околину, а у свим активностима учествовали су и помагали и 
родитељи ученика.

Неко узме камен

оде сва тараба

јер село гори,

а шљиве скупља баба.

Ја узмем секиру

оде цела трешња

јер село гори,

а баба се чешља.

Водио се рат

напуњене пушке

јер село гори,

а баба једе крушке.

Пусти човек куче

удави га маче

јер ће село горети

а баба ће да плаче.

Теа Николић, Краљево III разред

Чула сам  

Чула сам како птице цвркућу

и чула сам како змије сикћу.

Чула сам како се деца смеју

док се тигрови на сунцу греју.

Чула сам како лавови ричу

док се медведи тркају и претичу. 

Чула сам како магаре њаче

и како патка непрестано кваче.

Теа Николић, Краљево III разред

Мој град

Наш мали, али ипак јединствени градић се налази на 
југоистоку Србије и окружен је цветним ливадама, пољима кукуруза 
и пшенице. Кроз Алексинац протичу Морава и Моравица које преко 
лета привлаче бројне риболовце.                               

Центар града је најлепши за време новогодишњих празника 
када нам са свих страна светле окићене јелкице, златна звона и 
лампиони различитих облика. Главна улица води до велелепне цркве 
„Свети Никола“ која поносито стоји и недељом и празницима 
окупља своје грађане. На другом крају града је наша „Брђанка“, 
омиљени парк најмлађих, зими због санкања, а лети због зелене 
траве, љубичица и клацкалица. Најдраже успомене ме вежу за ово 
место. Мој град има многа историјска обележја и много пута је 
страдао, али ја га много волим зато што сам се у њему родила и 
одрасла.

Исидора Станковић, V-2

Село гори а баба се чешља
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Међународни пројекат „Чаробна 
интеркултурална мрежа пријатељства“

Овај пројекат има за циљ да интеркултурално 
повеже ученике и наставнике, припаднике 
различитих култура широм света путем вршњачког 
учења о другим народима, њиховим државама и 
културама. Пројекат је укључио више од 10.000 
учесника из 30 земаља, више од 400 школа, међу 
којима је и наша. У пројекту учествују ученици 
другог и четвртог разреда, учитељице Јасна 
Вртачник, Слађана Петровић, Ивона Петровић, 
Весна Ћојбашић, Данијела Васева и наставница 
Силвија Божиновска.

Дар за дечији осмех 

„Дар за дечији осмех“ је хуманитарна акција 
коју реализује Омладински клуб у Алексинцу у 
сарадњи са Црвеним крстом, Центром за културу, 
ОТИС-ом и Удружењем „Нада“. Ученици червртог 
разреда,  са својим учитељицама, подржали су ову 
акцију и у четвртак, 27. децембра 2018. поделили су 
мноштво поклона.

Мали Лука

Мали Лука каже да читање смара,

шта да ради кад мора – тера га баба Дара.

Каже баба Дара да се читати мора,

тако, децо, ваша машта расте преко крова.

Боле ме очи колико се напрежем,

а тек руке, не питајте, колико књигу стежем.

Питам библиотекара, добро да се сетих,

да ми и он препоручи неки добар стих.

У томе је цака била све то време,

није била ни свака књига за мене.

Ма, кад вам ја кажем, читање је красно,

ал' кад нешто читаш, ти то ради страсно.

Нађи књигу коју волиш, која те занима,

па да видиш како ћеш с читањем досадити свима.

Веруј кад ти кажем, прочитаћеш свашта

и видећеш после како ради машта.

Пешић Јанко, III-2

Из архиве наше библиотеке
Библиотека Основне школе „Љупче Николић“ има богат 

фонд. Сакупљају се и чувају монографске публикације намењене 

деци и омладини, стручна литература, референсне збирке. Осим 

савремених издања лектира и књига намењених деци и одраслима 

наша библиотека чува и старија издања. 

Просветни гласник: Службени лист Министарства 

просвете и Црквених послова Краљевине Србије, број 4-5 (април и 

мај) из 1914. године је уникатно дело библиотеке Oсновне школе 

„Љупче Николић“. Часопис је излазио је у периоду од 1880. до 1915. 

године и након Великог рата од 1920. до 1944. године.

Учитељи истуреног одељења Oсновне школе „Љупче 

Николић“ у Краљеву, који су службовали од оснивања Народне 

Краљевачке школе до данашњих дана, сачували су овај једини 

примерак Просветног гласника који је од 2002. власништво 

библиотеке школе „Љупче Николић.“  Многе штампане публикације 

из тог доба уништене су у бугарској окупацији. За време бугарске 

окупације у Великом рату, масовно су се спаљивале књиге и 

публикације као и целокупна судска, школска, општинска, црквена 

документација. У нашем граду, на платоу иза данашње зграде 

Општине Алексинац, Бугари су уништили и спалили читаву 

документацију тог времена. Како је сачуван овај примерак, ко га је 

сачувао и како, на жалост не постоји никакво казивање и сведочење.

Просветни гласник издала је и одштампала Штампарија 

Краљевине Србије. Часопис садржи службени део где су објављени 

Укази Његовог Величанства Краља Србије Петра I, на предлог 

Господина Министра Просвете и Црквених Послова.

Весна Илић, библиотекар
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Међународна смотра читалаштва посвећена Вуку Караџићу

Маја ове године је одржана шеста по реду Међународна смотра читалаштва и била је посвећена 
значајном јубилеју - 200 година од објављивања ,,Српског рјечника  Вука Караџића. Љубав према књизи и 
читању спојила је преко 600 ученика који су узели учешће у овој смотри. Ученици наше школе учествовали 
су у две категорије: Читалићи кликераши и Читалићи креативци. У категорији Читалићи креативци Лана 
Стоиљковић, ученица II-2, је освојила 3. место, а Мила Ранђеловић, ученица II-1, похвалу. У другој 
категорији ученик Данило Рогановић освојио је похвалу. Поред такмичарског дела, на платоу Дома културе 
организована је изложба на тему ,,Незаборављено благо мога краја“ на којој су представљени радови 
ученика и наставника са часова и радионица везаних за пројекат. Осим што су најуспешнијим такмичарима 
додељене награде, и школске библиотеке добијале су књиге на поклон. 

“

У тишини,и у мраку,
крај огњишта дома свога,
једна мајка молила је свеце
да јој у руке подаре
бар једно детенце.
Да би га спасила
од злих очију и лоших сила,
родила је Вука,
родила је себи сина,
а за нас, родила је спас.

Вук Стефанoвић Караџић

Јачином и неустрашивошћу
имена свог
борио се против неписмености,
борио се за културу
народа свог.
Хвала ти, Вуче, 
што ја сад ко птиче цвркућем,
читам и пишем,
мислим и стварам,
и ову песму теби поклањам.

Јана Милетић, IV-1

Преслица
дрвена справа за плетење

Печеница
месо печено за Божић

Икона
слика свеца

Опанак
врста кожне обуће

Јарам
прибор за упрезање волова 

у кола и у плуг

Ћилим
простирка ткана од вуне

Шкриња
дрвен резбарен сандук 

за одлагање одеће
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    Вук Стефановић Караџић био је српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач народних 
умотворина и писац првог речника српског језика. Управо због тога он је најзначајнија личност српске 
књижевности 19. века. Својим радом допринео је развоју српског језика, а један од најважнијих корака био 
је рад на Српском рјечнику који је он, након три године, успео да оствари уз помоћ Јернеја Копитара. Прво 
издање овог капиталног дела изашло је 1818. године и садржало је 26.000 речи које је Вук чуо у народном 
говору. Међутим, угледни Вукови савременици нису разумели и подржавали Вуков рад. Напади на Вука 
настављени су и након 1847. године иако се та година рачуна као година његове победе. 

Српски рјечник сматра се енциклопедијом српског народног живота у којој су описана народна 
веровања, обичаји, ношња, унесени исцрпни подаци о нашим крајевима, друштвеним односима, 
национално-политичким приликама, о флори и фауни, просвети и школама. У овом делу, он је применио све 
гране своје делатности, па се оно сматра синтезом  целокупног Вуковог рада. Овај речник је свевремена 
тема за савремени српски језик. 

Дариа Лазаревић, VIII-5

Језик – тако битна, а тако неприметна ствар.
Сто људи – сто ћуди. Сто народа – сто језика. Да ли је различитост 

нешто позитивно, да ли би било боље да се људи уједине око неких 
ствари? Српски језик данас налази се готово пред изумирањем. Млади 
се попут птица селица селе у туђе крајеве мислећи да је тамо боље. 
Попут оваца мисле да је трава на другом месту зеленија, укуснија. Није у 
реду судити им, неки иду да нађу срећу, неки напусте земљу па се врате. 
Али проблем је у томе што са смањењем броја становника опада и број 
људи који користе наш језик. Поред већ израженог проблема са 
природним прираштајем, одлазак становништва је још већа 
странпутица за наш језик.

Он је у прошлости проживео пуно тога. Разни народи упорно су 
покушавали да изврше утицај на наш језик, јер сви воле да освајају 
територије, а када их освоје, покушавају и да становништво учине налик 
себи и свом језику, да га асимилују. А језик је чувар културе, религије. 
Ако вам неко наметне свој језик, наметнуо вам је и своју културу, тако 
сте ви корак ближе да се стопите и будете једно са окупатором.

На Србе су турски језик и њихова култура имали снажан утицај. 
У очају, избегли су у Аустро-Угарску, посегли за руским школама, што 
ће можда, како ће се касније испоставити, удаљити српски језик од 
народа. Захваљујући великанима попут Доситеја и Вука, ми данас 
имамо реформисан српски језик који вуче корене из народног језика. 
Али непријатељ никад не спава. У 21.веку српски језик, као и многи 
други, суочава се са новом опасношћу – енглеским језиком. У данашње 
време нема грубих ратова, одузимања територија војском. Данас се све 
то ради полако, али сигурно смртоносно – преко медија, науке, 
индустрије. Људи већ мисле да су посебно мудри ако у свакодневном 
говору користе што више страних, накарадних речи. Технологија коју 
користимо развијена је углавном у иностранству и зато морамо да се 
користимо страним језиком.
 А ко онда треба да нам сачува језик? У време кад је енглески језик 
на врхунцу славе, када се сматра интернационалним језиком? Постоје 
институти, установе које се баве тиме. Проблем је што „сува“ наука није 
способна да промени свест људи, а језик је жив и прати мисао свог 
народа.  Да ли ће, дакле, српски језик преживети? Можда, али сигурно 
неће остати исти.

А да ли сте приметили колико има страних речи у овом саставу? 
Ако нисте, вама на душу, јер ја сам од оних младих што на њима свет 
остаје.

Милош Здравковић, VIII-1  

Живот и страдања српског језика

Вајат
мала дрвена кућа за спавање

Воденица
дрвена или камена зграда 

за млевење жита

Бадњак
Божићно храстово дрво

Дељавица
дрвена ниска столица

Разбој
дрвена справа за ткање

Софра
низак, округао дрвен сто 

за којим се јело

Илустрације урадила
Мила Ранђеловић,  III-1

200 година „Српског рјечника“
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Мили боже, чуда великога,

каквог Црна Бара не видела.

Два јунака, два Мачвана млада,

сукоб на сред села направила. 

До јуче су побратими били, 

млади Станко, и комшија Лазар,

до јуче су све тајне делили,

ал' злотвори Крушка и Маринко, 

саковаше заверу опасну,

завадише Станка и Лазара,

због прелепе Јелице девојке.   
Јелица се Станку обећала
па је Лазар као гуја љута;
Маринко му мржњу усадио,
у, до јуче, пријатељско срце.
На мегдану Станко бива бољи,
па кубуру млад Лазар узима,
узима је, њоме гађа Станка;
Станка гађа, ал' му није доста, 
па узима очево наслеђе,
узима га, са Маринком злобним.
Закопали Иваново благо,
ал' кривицу свалили на Станка;
А Станко се бори сам са собом.
Један неће вршит` дела божја,
а други би да им се освети.

Не опрашта укаљану част му,
зариче се Јелици на верност,
па одлази равно у хајдуке.
Иван проси Јелицу девојку,
ал' Јелица не воли Лазара;
Не воли га, и то оцу каже.
Милош тера своју кћер из куће,
али она иде дому своме,
дому своме у Станкову кућу.
Примају је њен вољени Станко,
њен Станко и Буљубаша Зека.
Ал' је Крушка нови план сковао,
сковао га за хајдука Станка.
Ухапсише оца му Алексу,
мучише га жедног у подруму;
јер је кажу издајица, јатак,
што хајдуке у свом дому крије.
Ал' удари врела крв у главу,
па се Станко стаде светит њима:
он  обеси злотвора Маринка,
обеси га, а субашу закла,
Освета му јоште није права,
није права без друга Лазара,
па окупи Деву и хајдуке,
окупи их, предочи им план свој:
да хајдуци сачекају Турке,
које води љубоморни Лазар
да им скину главе са рамена,
за сву српску проливену крвцу.

Јанко Веселиновић, писац овог дела,

почиње роман Хајдук Станко причом из села.

 

Добре душе, вредан,  културан Станко је био,

док  га Лазарева издаја не промени што  није  крио.

 

У време Првог српског устанка

непријатељски однос  био је све гори,

због чега се Станко одметну у хајдуке

да се за своју част и љубав бори.

 

Два лика посвађаше се због Јелице,

па настаде прави хаос на крају улице.

 

Да пуца на Станка и подметне му крађу

Лазару даде идеју Маринко 

И зато Станко спреми освету слађу.

Ал' је Лазар смешна кукавица
која бежи са бојнога поља.
Бежи, бежи, али не далеко!
За то време Крушка и Маринко,
два сурова бесрамника љута,
увукоше Лазаревог оца,
у  осветнички најстрашнији бој;
Паде глава од Станкове руке,
али Станку и то доста није.
Хоће Станко дупло да се свети,
и за себе, али и за народ;
Зато креће ка Мишару пољу,
води Зеку и друге хајдуке;
Води Деву да растргну Турке,
који су им домовину крали.
Ал' на Равњу киша запљуштала,
запљуштала, барут наквасила;
наквасила, па не могу пуцат'.
Али овој хајдучкој дружини,
барут битку покварити неће;
њима сабље, а и мотке пашу!
У тој борби за рођену земљу
паде Станко, падоше хајдуци -
Бог нек прашта, а човек нек памти!

Ива Бошковић и 
Анастасија Марковић,VII-6

 

 Јелица је прва у Алексину кућу закорачила

и клетву скинула,

те је на крају истина победила.

 

Иван и Лазар, платише за грехе своје

неће више моћи са Крушком паре да броје.

 

 Jeлица и Станко, венчаше се 

после свих лоших ствари 

и њихову љубав више нико 

није могао  да поквари.

 

На крају романа,

Станко је у борби за отаџбину  своју погинуо

и Бог га је зато у звезде винуо.                                

                                                                                                                       
Кристина Стојадиновић, VII-4

На часу школске лектире - Хајдук Станко



21

                                                                                                                                                                                   Основац број 46, 2019.

Станко и Лазар били пријатељи,
као и њихови очеви Алекса и Иван.

су Међутим, пријатељство нестаје 
када се заљубе у девојку Јелицу.

После туче, Лазар је пуцао на Станка 
док је играо у колу.

Након тога, украо је очев новац 
и окривљује Станка за крађу.

Отац отера Јелицу из куће 
јер одбија да се уда за Лазара.

Алексу су Маринко и Крушка закључали 
у подруму јер постаје један од јатака.

Станко пали Иванову кућу у којој Иван страда 
и убија Лазара кога налази на ливади.

Станко са својом хајдучком дружином 
храбро гине у бици на Равњу.

Дара Ристић, VII-6



I
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Дрво
Мина Ђорђевић, VII -3I

Залазак сунца
Давид Савић, IV-2

Птице на грани
Маша Гарача, V-3I

Дрво
Теа Николић, II -5I

Сова
Хелена Милетић, IV-3

Корпа с воћем
Лана Стоиљковић, I -2II
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Срећа – то је бити са природом, гледати је и с њом говорити
(Л.Н. Толстој)

Наша Србија има много лепих места које треба видети, али нажалост многи нису у прилици. Зато 
постоје планинарења која пружају прилику да посетимо и упознамо места за која можда нисмо ни знали. 
Већина деце то не воли и сматра губљењем времена. Тако сам и ја мислила једно време, све док ме другарица 
није натерала да пођем са њом. Кренула сам против своје воље, али се нисам покајала. Ово је прилика да 
упознамо ново друштво и да се зближимо још више. Цео дан је испуњен смехом. На сваком планинарењу ја 
се обавезно оклизнем и паднем или се саплетем па се после тога сви смејемо без престанка. Наравно, то се не 
дешава само мени и то додатно улепшава дружење. Понекад, наравно, може да буде веома напорно и шетња 
нас умори, само мислимо о тренутку када ћемо стићи кући, лећи у кревет и заспати. Наравно, то не мења 
расположење, јер поред онолике галаме, смеха и приче, скоро да и заборавимо на умор. 

По повратку кући влада тишина. Сви ћуте, слушају музику, гледају кроз прозор аутобуса. Исцрпљени 
смо, уморни, немамо снаге да проговоримо. Једна од добрих страна планинарења је та што је то једини 
начин да се покренеш и изађеш из куће. Много нових пријатељстава је започето на планинарењима, много 
корисних ствари је научено. Све су то разлози због којих би свако требало да крене пут планине. 

Петра Антанасковић, VIII-4

Шума

Четинарски ја сам створ, 
Проговори висок бор.

И ја сам свом роду дика, 
Представи се оморика.

Мене су многа деца хтела,
Изјави и храбра јела.

Стара сам већ два века,
Похвали се смела смрека.

А мени је висок раст, 
Изјави и стари храст.

Природа им била добра кума,
Па их све назвала – шума.

Дуња Стевановић, IV-3

Лав и миш

Лав и миш су једног дана кренули у шетњу. Док је јео, из 
жбуна је искочио зец. Лав се уплашио и почео да бежи. Миш 
прискочи у помоћ. Зарежа на зеца и спаси лава.

Ђорђе Микић, I-1

Лисица и вук

Некада давно у једној далекој шуми лисица и вук су 
кренули у потрагу за храном. Да не би нашли исту храну, 
договорили су се да крену у супротне правце. Вук је нашао 
разне бобице, а лисица јагоде. Срећни и задовољни кући су се 
вратили са пуним торбама хране.

Страхиња Јанковић, I-1

Лола Савић, II-1 Мила Ранђеловић, III-1



На 40-ом Државном такмичењу из физике, 
које је одржано 28. априла 2018, у Параћину, 
ученици наше школе постигли су изванредне 
резултате:

Кристина Стојадиновић, ученица 6. разреда, 
освојила је 2. награду; Лазар Стаменковић, ученик 
6.  разреда, освојио је 3. награду; Катарина 
Стојадиновић, ученица 7. разреда, освојила је 3. 
награду; Миња Митић, ученица 7. разреда, добила је 
признање за учешће на Државном такмичењу.

Предметни наставник свих поменутих 
ученика је Александра Вуковић.
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У суботу, 24. марта 2018, одржано је 
општинско такмичење из српског језика од 5. до 8. 
разреда. У свим разредима победили су ученици 
наше школе. Поред ученика, за овај изузетан успех 
заслужни су и предметни наставници: Сандра 
Ђорђевић, Милица Вилчек, Милена Трајковић, 
Лидија Станковић, Славица Марковић и Емилија 
Стојановић.

У уторак, 27. марта 2018, у великој сали Дома 
културе одржана је Општинска смотра рецитатора. 
Наши ученици, Милица Барјактаровић и Павле 
Барјактаровић, ученици 2. разреда, Катарина 
Барјактаровић и Богдан Митровић, ученици 5. 
разреда и Миља Маринковић, ученица 7. разреда, 
остварили су изванредне резултате и победили у обе 
категорије. Они су нашу општину Алексинац 
представљали на Окружном такмичењу у Нишу 19. 
априла 2018, где су остварили запажене резултате.

Ми на такмичењима
Покушај да не постанеш човек успеха, већ човек вредности

Међународно такмичење ,,Кенгур без 
граница“ одржано је 15. марта 2018. у нашој школи, 
као и у целом свету, на коме је Катарина 
Стојадиновић освојила 1. место и златну медаљу. 
Она је позвана на финале овог такмичења, које је 
одржано 10. јуна 2018. у Крагујевцу, на коме је 
освојила 3. награду и бронзану медаљу.

Ирина Гијић

(Алберт Ајнштајн)
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Две године заредом, на републичком конкурсу за 
најбољи школски лист или часопис, у категорији 
основних и средњих школа у 2017. и 2018. години, наш 
часопис „Основац“ освоја престижну 2. награду. 
Свечана додела признања обављена је  у четвртак, 8. 
фебруара 2018, на Филолошком факултету у Београду. 
У име школе и редакције, признање је примила Милица 
Вилчек, проф. српског језика и главни уредник. 
Трудићемо се, као и сваке године, да наш часопис 
оствари још бољи пласман.

Наш „Основац“, 2. место у Републици

У Београду, 12. маја 2018, одржан је 
Архимедесов „Математички турнир 2018.“ Нашу 
школу је представљала петочлана екипа, коју су 
чинили по један ученик од 4. до 8. разреда. Поред 
похвале коју је наша школа освојила, три ученика су 
освојила појединачна признања:

Данило Димић, ученик 4. разреда, освојио је 
3. место; Лазар Стаменковић, ученик 6. разреда, 
освојио је похвалу; Катарина Стојадиновић, 
ученица 7. разреда, освојила је 1. место са 
максималних 100 поена.

Н а  в е л и ком  ф и н а л у  р е п у бл и ч ко г  
математичког такмичења ,,Мислиша 2018“, 
одржаном 22. априла 2018, у Београду, ученица 7. 
разреда наше школе, Катарина Стојадиновић 
освојила је 1. место. Предметни наставник је Зорица 
Иванчевић.

Дан пре, 21. априла 2018, било је одржано 
стандарно Државно такмичење из математике у 
Јагодини, на коме је Катарина Стојадиновић 
освојила похвалу.
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Фестивал првоизведених представа

Од 22. до 28. новембра 2018. године алексиначка позорница је окупила како професионална, тако и 
независна позоришта где су редитељи и глумци показали своја умећа. Овај фестивал пратиле су и додатне 
културне манифистације – промоције књига , концерти и изложбе. 

Нашу пажњу окупирала је разиграна представа ,,Боливуд“ Маје Пелевић коју је извело Народно 
позорипте из Београда. Ово је прича о свима нама и на шта смо спремни када нам се нуди боља будућност.

Глумица ове представе Сузана Лукућ прихватила је да за наш часопис одговори на нека питања. 
- Како је изгледао Ваш глумачки пут од Крушевца до Београда?
- Имала сам среће у овом послу. Академију сам уписала и завршила , радила сам добре представе са добрим 
редитељима . Уз срећу уложила сам доста рада и труда да бих успела .
- На Вашу популарност, свакако, је утицала улога у серији ,,Мој рођак са села“. Како сте се изборили 
са ћудљивом природом Вашег свекра Дракчета?
- Сигурно ми је донела популарност . Ја сам била тврдоглава и упорна снајка која је причом и договором 
постала све што је хтела. 
- Какву поруку имате за младе који желе да крену стазама глуме ? 
- Морају бити спремни на много одрицања , пуно стрепњи и на мало гламура. Ако то не могу, онда боље – не.

У недељи Фестивала првоизведених представа за 
ученике основних и средњих школа глумац  Зијах Соколовић 
извео је представу ,,Кобајаги донијела ме рода.” Представу су 
имали прилику да виде ученици 8. разреда наше школе. 

На трибини која је одржана након представе, глумац је 
био расположен да отворено разговара са основцима и 
средњошколцима. Ево шта је Зијах Соколовић рекао за нас 
,,Основац.”
-Ваша представа има едукативни садржај. Коме више 
помаже, деци или родитељима?
-Она првенствено помаже људима да разумеју шта све глумац 
може да уради. Родитељима је интересантно зато што један 
број и не зна шта се детету догађа у мамином стомаку. Деци 
је интересантно зато што се о томе никада не прича.
-Да ли постоји нешто што замерате деци, а и родитељима?
-Нешто што анализирам као последицу, а то је да родитељи 
више живе по традицијама, а мање по разуму. Деца данас 
имају ту слободу да узимају време за оне ствари које им нису 
потребне. Мислим на телевизију, компјутере, телефоне…

  
Интервју урадили 

Миља Маринковић, VIII-5

и Алекса Паовић VIII-4 
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Живот је једно маратонско трчање.Трчиш, трчиш па паднеш. Угруваш колена и руке ти изгледају 
модро. Можеш да престанеш. Сви ти се смеју. Немаш подршку. Твој је избор: устати и трчати, борити се за 
себе или посустати и остати јер наизглед нема наде.

 По старим, породичним видео записима, од малена се могло рећи да сам била ,,уметничка душа . 
Глумила сам, имитирала, певала, цртала  и писала. Облачила сам мамине памучне и свилене гломазне 
хаљине и блузе. Могло се рећи - права принцезица! Нисам  се никад бојала да станем испред публике и 
одрецитујем или одглумим нешто.

 Поласком у школу, полако су се ствари мењале. Пошла сам у алексиначку школу глуме. Глумила 
сам, добијала дипломе и похвале. Али, како сам расла,  губила сам самопоуздање. Многа деца мог узраста 
су ме потцењивала, вређала, оговарала иза мојих леђа. Тада сам, по први пут,  пала у маратонској трци.

Преласком у старије разреде, изгубила сам жељу за било каквим додиром са глумом. Осећала сам се 
пониженом. Шта год урадим сувишно је. Грозан осећај. Критике су ме,  као стреле у римског ратника,  
гађале у срце. Сваки ниво моје ,,депресије“ био је другачији. Једног дана је мало, попут пламена ватре, 
другог дана је велико попут гризлија и убија ме.

“

Живот је узбудљив. Пун је успона и падова. Човек се из године у годину мења. Што је старији, осећа 
се другачије и зрелије.

Мој живот се променио када сам пошао у школицу глуме. Било је то 1. септембра 2012. године. Како 
би ме удаљили од видео игрица, родитељи су одлучили, против моје воље, да похађам часове глуме. Како 
кажу, сваки почетак је тежак. Све ми је било тешко и напорно и нисам се баш пронашао у глумачком позиву. 

,, “Иза завесе светли свет

Своју прву представу, у улози краља, одиграо сам са високом 
температуром. Док је публика аплаузом поздрављала наше извођење, 
осетио сам радост и задовољство. Мислио сам да сам тада заволео 
глуму. Све сам почео да посматрам на другачији начин. Схватио сам 
колико мораш себе да даш да би остварио свој циљ. Првим глумачким 
корацима научио ме је Срђан Стојадиновић кога сви из милоште зовемо 
Леби, а неко ко је коначно утицао да заволим глуму је Слободанка 
Живковић. Она нас је учила правилном дисању, покрету, дикцији и 
утицала да истрајемо и када је најтеже. Данас сам члан Аматерског 
позоришта. Људи са којима радим су ми драги, а имао сам и ту част да 
заиграм у представи са својим стрицем. То ми је дало додатну 
сигурност и самопоуздање. 

Сада имам, жељу и циљ да постанем познати глумац. То тражи 
велики рад и одрицање, али сам ја спреман. Како се каже: ,,Трновит је 
пут до успеха и славе! “

Алекса Паовић, VIII-4

Трновит је пут до успеха и славе

Андријана Јовановић, VII-3

Сваког дана била сам таква.Мислила сам да нема наде 
да опет насавим да трчим. Онда су другарице из мог одељења 
дале воду маратонском тркачу. Доказале су ми колико сам 
вредна. Сваког дана добијала сам комплименте, добијала 
снагу. Прошла је година. Триста шездесет и пет дана била сам 
обасипана љубављу. Скупила сам снагу, устала и наставила да 
трчим.Уписала сам се у Школу глуме за 2018. годину. 

И идаље трчим. Знам да вредим. Најмилији људи око 
мене су ми то доказали. Без њих не бих трчала. Али,  научила 
сам и да ћу и без самопоштовања наставити да падам.

Трчање значи живљење. Падање је део када се осећаш 
усамљено. У сваком трчању кроз живот мораш да паднеш. 
Цака је у томе да устанеш поносан и срећан јер ћеш успети да 
стигнеш до сво их снова. 

                                                          Данка Ђорђевић, VI-5
ј

Ако верујеш у себе,можеш да оствариш оно шта желиш

Кристина Стојадиновић, VII-4
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Que font les élèves de la VII classe quand ils n'ont pas cours ?
 

Les garçons de la VII classe sont sportifs. Ils font de la gymnastique, de la natation, du jogging . Ils écoutent de la 
musique. Ils jouent aux jeux vidéo. Ils regardent la télé. Ils vont au cinéma.
Les filles de la VII classe préfèrent  la gymnastique,  la natation,  la danse , le jogging. Elles aiment aussi écouter de 
la musique et jouer aux jeux vidéo. Elles regardent la télé et elles vont au cinéma .

Les garçons et les filles aiment les films d'horreur, de science –fiction, les dessins animés, les films documentaires 

et les films policiers.
                                                                          

       Teodora Pavković, VII-4 
                  Irena Pešić,  VII-1

Couleurs des formes:
              les triangles , les rectangles et carres

   les ronds
,  les non triangles et non rectangles

Loisirs jeunes
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MY  SCHOOLDREAM
MY REAM SCHOOL

elightful
D

D

MY D EAM SCHOOL

eally exciting
R

R

MY DR AM SCHOOL

qual
E

E
We will have uniforms. Students will create 

and choose the unique design of uniforms 
according to the season. It will make us 
equal.

MY DRE M SCHOOL

djustable
A

A
 Our dream school will make our wishes 

come true. Students will be able to choose 
some of elective subjects and languages as 
extra classes. We’ll be  able to try out and 
improve our talents, skills, abilities. 

    School buses will drive children from 
home to school and back.

crazy chairs, colorful curtains etc.  There will 
be escalators and elevators for students in 
need. 

The school will also have a canteen with  
delicious food and sweets from all over the 
world. During the brakes we’ll enjoy in music 
and chatting.

Our school will be decorated by posters, 

MY DREA  SCHOOL

agnificent
M

M
Our ideal school will be a very special , 

remarkable building. It will be high and 
glassy with  balconies. Pictures of famous 
people on the walls will remind us that 
knowledge has no limits. The classrooms will 
be huge, cozy and equipped , with a  big 
desk for a teacher to be easily heard and 
seen by everyone.

We’ll be able to try some of the extreme 
sports too: paragliding, zorbing,bouldering, 
parkour…

Tennis courts, running tracks, a sports hall 
for indoor sports.

Swimming pools (two at least), a big one, 
and a smaller one for. beginners

Mila Matejević, VIII-4
Neva Marjanović

Katarina Stojadinović
, VIII-4
, VIII-4
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Ријалити да      или не
Пратим такве програме зато што тако упознајеш нове људе, њихове мане и врлине. Неки ми постају драги јер 

показују да су културни, талентовани, сналажљиви и од њих могу да научим какав човек треба да буде када је окружен 

злобним и негативним појединцима. Радујем се када се супротстављају околини, када бране своје ставове, идеје, 

позиције. Неретко се ту десе и лепе љубави које такође одолевају ударима појединаца.

Са друге стране тај живот није природан јер си принуђен да сате и сате проводиш са људима који нису твоја 

породица и прави пријатељи. Многи од њих буду испровоцирани па губе живце, здравље, а богами и образ. Некада се 

дијалог сведе на увреде, ружне речи, псовке. Неки од учесника уместо славе, популарности и новца изађу осрамоћени 

и понижени.   

                                        Бранислава Пешић, VIII-2

Ријалити програми су веома популарни и прате их особе различитих узраста. Троше драгоцено време 
гледајући учеснике како живе, свађају се, воле се…  Није ни чудо пошто су заробљени па ни сами не знају шта ће са 
собом. Труде се да буду сто занимљивији како би гледаоци гласали за њихов опстанак и даље учешће. Ту се промовише 
некултура, накарадно одевање, вулгарно изражавање, непристојне забаве уз алкохолна пића . Ми, посматрачи, време 
које проведемо пратећи ријалити програме можемо искористити за продуктивније ствари које ће нама бити од 
користи. Не подржавам оне који кажу да им је то вид забаве, бежање од проблема и релаксација. Постоји много начина 
да човек испуни свој живот квалитетним и културним садржајем. Зато, ријалити програми – НЕ!

                                                                                                         Милица Марковић, VIII-3              

Ријалити програм у Србији постоји од 2006. године и почиње са првим емитовањем серијала „Велики брат“, 
на тада популарном програму Б92. Овај први шоу окупио је учеснике различитих занимања и супротних карактера, 
који су испуњавали разне духовите задатке, учествујући на тај начин у трци за новчану награду. Касније се 
испоставило да су многи, иако нису добили награду и били избачени из чувене куће, стекли огромну популарност, 
ничим изазвано. Док су се смењивали на ТВ-у, уши је често парао звук „бип“, али је садржај који је у адекватним 
терминима емитован на телевизији био далеко пристојнији од онога што можемо видети данас. Победник је био 
дипломирани професор музике који се ретко, готово никада више од тада, није појавио на малим екранима. Кроз 
наредне сезоне почело је све да се отрже контроли. Поједине познате личности из света културе и уметности нису 
одолеле да се не појаве у овој емисији и неретко покажу своје право некултурно лице. 

Године 2009. из луксузне куће „Великог брата“, учесници су се преселили на „Фарму“ где су у првој сезони 
водили бригу о животињама и бавили се сеоским пословима да би се убрзо све то претворило у журку на сеоски 
начин. Тешке речи, па чак и физички обрачуни, посматрачима су постале уобичајене слике које их забављају.

Нешто касније, нови учесници, али и стари добро знани, којима је ријалити постао стил живота и знак 
препознавања, селе се у луксузну вилу у Шимановцима, а са појавом „Задруге“ и касније „Парова“, културни програм 
српске телевизије и сам постаје ријалити шоу. Онај мали број имуних на овакав вид забаве, узалуд преклиње и 
објашњава због чега нам све то није потребно, а неопходно је да се скине са ТВ екрана.

Од љубавних троуглова и многоуглова, до непристојних сцена и самопроглашених звезда, све се то да видети 
свакодневно. По мени, најстрашније је управо то што овакав ТВ програм и има своје гледаоце. Они који производе 
овакве емисије добро зарађују од народа жељног „хлеба и игара“. Они који треба да врше одабир програма кажу да 
гледање није обавезно, а свака емисија, штампа и радио програми пуни су приче о њима. И тако, они који су и сами 
одраз некултуре, постају идоли.

Ако оставимо по страни то да је врло мало емисија на ТВ-у које се баве младима и које су поучне и намењене 
баш њима, а да исти ти млади немају времена а ни новца да посећују културне догађаје, изгледа да појединима гледање 
емисија оваквих садржаја остаје једина забава. 

Мој став је јасан – НЕ РИЈАЛИТИЈИМА! ТВ ретко гледам, а о њима уопште не желим ни да знам. Наша 
реалност, што је и буквални превод ове речи, довољно је забрињавајућа сама по себи и без оваквих програма, 
нажалост.

Милош Степановић, VIII-4

Мислим да је ријалити програмима посвећена превелика медијска пажња. Сматрам да није потребно пратити 
туђе животе ради забаве. Учесници су само људи који имају жељу да постану познати иако то не раде на најбољу 
начин. Ружно је то што многи од њих не бирају средства да се о њима пише. Ту је свакако и новчана надокнада која 
никога од њих не оставља равнодушним. Новац и слава, које стекну у овим емисијама, брзо се потроше и многи 
учесници оду у заборав. За њима остаје само ружна слика и укаљано име.

Ријалити програми лоше утичу на људе јер погрешне вредности приказују као праве. И поред чињенице да 
живот других људи привлачи човекову пажњу, ипак треба имати мере и границе.У свему овоме највећу добит имају 
организатори, мању учесници, а гледаоци баш никакву.
                 

                                                                                                        Кристина Стојановић, VIII-5
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Музика у Србији је болна тема. Кроз историју уметности, где спада и музика, увек је била одраз друштвених 

прилика и живота људи тог времена. Ова наша данашња је, нажалост, такође слика наше свакодневнице. Какву слику 

шаљемо будућим поколењима кроз музичке трендове?

Данашњи текстови говоре о насиљу, алкохолу, наркотицима, проституцији, бахаћењу. То нам се презентује као 

нешто што је „ин“, а у ствари дају лош модел мојим вршњацима. Деца на све то гледају као на нешто што је нормално, а 

није. 

Сергеј Лазаревић, VIII-2

У даљој прошлости класична музика, дела Моцарта, Шопена, Баха, Бетовена, масовно су се слушала и то је 
била одлика учених људи и господе. Међутим, та музика је у савременом добу изгубила на популарности и вредности. 
Она је за многе сада досадна и незанимљива. Данас су песме препуне текстова који позивају на агресивно понашање, 
наркоманију и криминал и оне дају лажну слику да је све дозвољено и на дохват руке.

То младима намеће мишљење да су материјалне вредности најважније, а касније то се рефлектује на њихово 
понашање и карактер.Зато се мора што пре схватити основна намена музике, а то је да  она оплемењује и да је треба 
ценити и захвалити јој због онога што јесте.                                                               

                                                                                                           Исидора Рогановић,VIII-4
Временом музика је изгубила свој некадашњи смисао. Популарни 

певачи и певачице постану познати током ноћи. Људи, који пре двадесет година 

не би били примећени као таленти, у данашње време су „звезде“. Они обично 

покушавају да привуку пажњу, али наравно на негативан начин, правећи 

скандале. Скоро свака песма је слична. Ниједна није оригинална. Те песме буду 

краткотрајно популарне, а након неког времена људи их забораве. Ни текстови 

нису сјајни. Најчешће се у њима помиње дрога. Наравно мишљења о музици су 

различита и не треба избегавати неку особу само због врсте музике коју слуша.

Платон је једном рекао: „Што је у држави боља музика, боља ће бити и држава“.

                                                                                                                                              

Ирена Пешић,VII-1

Да бисмо знали шта је то музика морамо је осетити, а нешто осетимо 

једино кад се томе препустимо. Она нам поправља расположење и ствара нову 

димензију реалности.  У већини случајева људи имају предрасуде о томе шта 

слушамо,  али сви ми имамо право на избор музике који би дефинисао сваку 

особу појединачно. Исто тако постоје и они који не могу слушати одређене 

жанрове јер не схватају њихову суштину. Музику садашњих генерација 

издвојила  бих посебно.  Да ли музика у којој се говори о свету криминала, 

свету у коме нема закона,  лаком новцу и брзом животу,  утиче на нас? Или је 

начин живота људи  данашњег доба утицала на музику?  Музика је вечна. Она је 

нешто што траје одувек и заувек. Данас поред све те музике и свих тих жанрова 

можемо слушати оно сто волимо и разумемо. Некоме можда музику чине речи 

песме, а некоме је музика лепша без њих. Музика коју слусшамо обликује наш 

свет, свет сваког појединаца. „Кад моје уши чују музику на струју, тад  моје срце 

бије у ритму мелодије.“

Емилија Маскимовић, VIII-5

Музика коју (не) слушамо

Жене са женама, мушкарци са 
мушкарцима,
клинке са маторцима.

За мене чак и марама 
скида се само парама.

Ако имаш петљу, ако имаш херца,
поклони ми бунду од нерца.

Дођи, нек се тело увија,
платиће ти чика добро
твоја сам лутрија.

Ако немаш бар милион иза себе,
боље немој да ме гледаш
нећу сести ја до тебе.

Кад касу напуним кешом,
каду напуним млеком,
грло исперем ,,џеком”.

Ми пуштени с ланца, сањамо златне 
ланце,
не питај је зашто воли криминалце.

Диплома са Сорбоне,воли силиконе,
сад је утрипово да је Ал Капоне.

У соби пуној дима
мој грам си кокаина.

Родићеш ми сина
краља кокаина.

Вади, вади паре, сушу да направим,
вади, вади, све паре бре,
теби да купим ,,мечку“, а мени БМВ.

Музика коју (не) слушамо

Кристина Стојадиновић, VII-4 Новак Ђорђевић, VII-4
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Згодише ме ока два, спуташе оба

Од малена маштам како ће ми доћи принц на 
белом коњу, да ће се појавити онај прави и улепшати ми 
живот. Како сам старија љубав и заљубљеност 
другачије утичу на мене. Схватам како љубав није само 
лепа, већ уме и да боли, ствара несигурност у мени и 
тера ме да будем другачија.

Понашам се узнемирено, несигурно, страх ме је 
да не испаднем добра у тим браон очима. Кад се мој 
поглед сусретне са његовим срце ми лупа као лудо, 
осетим немир у стомаку, а моје мисли се поигравају са 
мном. Сваки пут кад видим те очи истог тренутка 
постајем несигурна у себе и понашам се срамежљиво. 
Не смем чак ни да причам са њим, имам осећај да му се 
нећу допасти и то ме излуђује. Ништа као љубав и те 
његове очи не утичу на мене. Сваки пут кад ме погледа 
желим да се тај тренутак никад не заврши, али ми 
мисли не дају мира и глава ми се одмах окрене 
склањајући мој поглед са њега. Схватам зашто кажу да 
се срце и глава никад не слажу јер ме моја 
срамежљивост само удаљава од њега. Без обзира на све, 
на сву ту бол, несигурност  и срамежљивост, 
заљубљеност има и лепих страна. Сваки тај поглед и 
осмех који је упућен мени обавија се око мог срца и 
осећам се лепше, измами ми осмех на лицу.

Све док се осећам лепо након тог погледа, бол 
коју осећам ми ништа не смета. Само ми је жао што 
знам да та бајна љубав о којој сви маштамо има и лоших 
страна.

Kристина Стојановић, VIII-5

Што љубав може, она то и сме

Љубав одувек важи за најлепше осећање, поготову ако је узвраћена. Међутим, проблем не настаје 
само када љубав није узвраћена, већ и када је забрањена. Постоје многа уметничка дела која говоре управо 
о таквој љубави.

Као и у прошлости, и данас се љубав сусреће са разним препрекама, попут забрана родитеља. Они 
гледају из какве породице долази друга особа, њено образовање, понекад и веру и националност и на 
основу тога имају предрасуде. У тим ситуацијама мишљење родитеља и деце се не подудара, па деца 
завршавају кажњавана, али тако се ништа не решава. Љубав не зна за границе, а заљубљен човек не мисли 
главом, већ срцем и у стању је да уради све како би се та љубав остварила. Данас се све више веза крије како 
би се избегли коментари околине и осуђивања од стране породице и пријатеља.

Ако је љубав права, не постоји сила која ће да је спречи, ни забране родитеља, ни даљина. Некада је 
било теже састати се са вољеном особом, па су се људи искрадали из својих кућа, састајали се на тајним 
местима и много ризиковали, све због те љубави. Данас се, пак, воде тајни разговори мобилним 
телефонима, тако да заправо не постоји начин који би спречио две младе, луде, заљубљене главе да се воле. 

По мени, понекад има и претеривања у свему томе, поготову у тим лудостима које љубав сме да 
уради. Она мења човека из корена и тера га да не спава ноћима и не размишља трезвено. Млади су понекад 
склони и самоповређивању због љубави која не може да се оствари јер то не решава никакав проблем.

Што љубав може, она то и сме. Пребродиће све препреке и срушити све зидове, само да се оствари. 
Сматрам да је не треба спутавати и постављати разне услове јер тиме све постаје горе, а љубав ће увек наћи 
неки свој пут којим ће заобићи све.  

Мила Матејевић, VIII-4
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Стара породична кућа
Бела, али годинама прљана од кише, земље и влаге, у шареноликом дворишту које је дом многих сићушних инсеката, 

налази се кућа коју могу назвати другим домом.                                          

Прављена од сламе и блата, сада уморна од силне старости, полако се распада. Једва се још држи на својим танким 

темељима, док са друге стране, људи и животиње диве се њеној старинској, али вечној лепоти. Тешко дише оронулим дрвеним 

прозорима који непрестаним струјањем чистог планинског ваздуха праве тужну мелодију растворену  агонијом.                                                                        

То дрво ми много значи
Кад сам се родила, моји родитељи су посадили читав дрворед. У то спадају: воће, поврће и много дрвећа које краси моје 

двориште. Поред крушака, трешања, вишања, туја, борова... била је ту и једна врба.

Породица значи да нико никада није заборављен

Кад је моја мама куповала ту врбу, мислила је да је крушка. Чим је врба била 

посађена, бака Брана, бакина рођена сестра, питала је маму зашто је посадила врбу, 

рекла јој је да само узима воду осталим биљкама. Мама се успротивила рекавши да је то 

крушка, а бака јој је на то одговорила да је позове кад буде плодова да заједно ,, једемо 

крушке”. То се наравно никада није десило. 

Врбу смо временом прозвали Чика Врбић. Он је преживео доста тога. У току 

пролећа он поново добија лишће, а самим тим стижу и нове пустоловине. Док Врбић 

још нема лишће, ми се пењемо по њему. Веома је висок. Више пута сам пала са њега и 

сва сам се одрала, али то ме није спречило да наставим да се пењем. Чак и данас имам 

пар ожиљака од падова. Занимљиво је што ми није сметало то што и бубе живе у њему. 

Кад се успем уз њега, видим цео град. Док сам на врху, све изгледа чаробно, али када 

сиђем жао ми је што сам сишла, па се поново пењем. 

Док траје лето, он већ има доста лишћа различитих нијанси зелене боје. Чика Врбић 

баца хлад на наш базен кад је велика врућина и штити нас од сунца. Кад изађемо из 

базена, фино се изодмарамо, а кад сунце запече бежимо у хлад и једемо сладолед. 

Чим Врбић почне да мења своју боју знамо да је стигла јесен. Тада његово лишће изгледа као разнобојне конфете. Кидамо 

лишће и стављамо га у чинијице, а затим правимо неку приредбу и на крају приредбе бацамо ,,конфете”. После приредбе сви смо 

измазани и право из дворишта идемо на туширање. Са Врбићем сваке јесени правимо бројна славља: полазак у школу, рођендани, 

слава... и сваки пут се сјајно проведемо.

После јесени, нормално, долази зима. То је најбоље годишње доба за дружење са Врбићем. Он нам служи као склониште за 

рат снегом. Испод њега волимо да попијемо какао или топлу чоколаду кад се рат заврши. Нову годину и Божић прослављамо 

испод њега. Бацамо орахе и конфете, смејемо се и причамо приче за празнике.

Чика Врбић је Мици, Паји и мени најлепше и најбоље дрво на свету. Мама и тата су га више пута секли, али оно се није дало. 

Сваки пут је расло све више и више и они су на крају одустали. Сада је оно веома високо. Бројне успомене су остале у том дрвету, а 

ја им никада нећу дозволити да га потпуно уклоне. То дрво ми много значи!

                                        Катарина Барјактаровић, VI-4 

Прима ме у своје просторије загушене дугогодишом прашином. У 

једној од мањих соба, једну нову нијансу удахњују  мали 

бледоцрвени сточић и две столичице са којих време скида некада 

тако упадљиву боју. Са друге стране собе, стари црни камин буди 

се из, чини се вечног сна, и жуди за породичном топлином. Чини 

се као да кашље, да се гуши од толике чађи у себи. Док ходам 

мањим делом између соба, осећам много влаге. Она ствара буђ 

која потамњује ивице и ствара израженији контраст светлости у 

просторији. У већој просторији одмах до врата лежи скроман 

отрцан тросед смеђе нијансе налик тамном храсту. Испред је 

климави дрвени сточић и троножац на коме покварени радио 

једва испушта готово неразумљиве, ометене гласове. Задња 

просторија, једва испуњена планинским ваздухом издржава 

улегли брачни кревет са белом прашњавом постељином. Преко 

пута слика наше породице са китњастим рамом једва се држи на 

напуклом зиду. Та задња просторија разболела ме је својом 

носталгијом. 

Лазар Стаменковић, VII-3

Сара Милетић,  IV-2

Лана Радојковић, 
Краљево III разред 
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Деда Мраз

Пунији декица са седом косом, дугачком брадом, обучен 
у црвено, са џаком пуним поклона, симбол је зимских радости и 
празника. Он путује са својим помагачима патуљцима на 
санкама које вуку ирваси. Уз помоћ својих патуљака производе 
милионе поклона за децу широм света и све их раздели у току 
једне ноћи. Награђује децу која су била добра, а лошу заобиђе 
или остави комадић угља као знак да морају да се поправе. Он 
живи негде на Северном полу где је вечито снег. Да ли је Деда 
Мраз мит или заиста истинит? Једино нам остаје да сазнамо 
током одрастања.

Маша Златковић, I-1

Свети Сава

Свети Сава
школска је слава.

Сава је на свет дошао
и пуно тога нас научио.

Пуно школа изградио
и манастире доградио.

Свети се име твоје
Сава се он зове.

Лепо је славити Савин дан
то је ђачки и Савин рођендан.

Прошле су године многе,
проћи ће и дани многи. 

Причаће се о светом Сави
тој најмудријој глави.

Срећна ти слава
светитељу Саво!

Певају деца у хору
и моле се сваку годину нову.

Маша Гарача, IV-3 

Хелена Јовановић, II-2

Марија Живојиновић, II-2 



Сваке године четири друга, 

не излазе из свог зачараног круга.

Сваки има своје особине, 

годишња доба њима је име.

У пролеће трава се зелени и процвета цвеће,

топли су дани за све радост,

ласта са југа весело долеће.

Пролеће мирише на цвеће и младост.

У лето мода је рукава кратких, 

одлазимо на море, базен или реку,

лето је укуса сладоледа и лубеница слтаких,

а распуст је тада у пуном јеку.
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Празници у снежној хаљини

  Празници се нижу током  зиме, почев од свечаног 
дочека Нове године,  који нас спаја са осталим 
народима и чини нас делом света, па до Божића који нас 
окреће породици и националном идентитету.  Празнује 
се данима по улицама, трговима и у топлим домовима 
са најближима. 
  Зима током празника обуче све у своју снежну 
хаљину. Обоји природу у свечано бело, а по небу 
разбаца милион светлуцавих сијалица. Њена хаљина је 
бескрајна као вечност. Само током празника, могуће је 
видети све нијансе беле боје на њој. Снег на планинама 
је светлији од оног пред прагом моје куће. Бела у центру 
града није ни налик белој у селу моје баке. Најчистија 
нијанса се јавља током Бадње вечери и Божићног јутра. 
Шаре које зима тада црта на прозорима кућа  могу да се 
пореде са чувеним шарама пиротског ћилима и веза на 
свечаној белој кошуљи.  Из облака се, на Бадње вече, 
њишу пахуље са орнаментима хекланог столњака у 
бакиној кухињи. Земљу прекрију валови снега, меки и 
нежни попут јастука на којима су спавали моји преци. 
Као контраст, на бескрајној снежној хаљини, ређају се 
гранчице и суви листићи храста. Пред овим призором и 
познати светски дизајнери остају без даха. Празничну 
снежну хаљину не могу да копирају, могу само да јој се 
диве. Она није састављена само од снега, гранчица и 
листова. Људи који је гледају срцем, могу видети  где се 
крије њена лепота. 
  У снежну, празничну хаљину, уткана је историја 
мог народа и зато она блиста посебном нијансом. Из ње 
сијају љубав и доброта.

Митра Богдановић, VI-2

(првонаграђена песма на конкурсу 

Јесен је тужна, уморна, снена.

Мирише на кише и воће зрело.

Зимницу спрема свака жена,

а лишће опада са грана увело.

Зима је бело годишње доба,

када је хладно и снег веје,

санкање и грудвање тада се проба,

и поред топле пећи се греје.

Николина Степановић, IV-4

Четири годишња доба

         Да сам пролећни цвет, 
весео би био свет.

Увенуо никад не би, 
Красио би живот теби.

Сунце би ми било друг, 
што обасја поље, луг.

Латицама својим журила бих 
да обојим дечију 

игру, радост, срећу 
и љубав понајвећу.

Да сам пролећни цвет

На врх брега, 
испод снега, 

чекала бих сунчев зрак,
то бих била ја, маслачак. 

И мени пролеће рећи ће, 
зиме више бити неће. 

Да сам пролећни цвет
или птичији лет,

наткрилила бих земљу своју
да осети љубав моју.

Петра Стошић, IV-3 

Књижевног клуба „Велимир Рајић“)

Јана Младеновић, IV-3
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Борба је један од основних закона живота
Како би живо биће успело да опстане, мора водити битку од рођења. Обично људи који се од најранијих дана 

боре и воде љуту битку са животом излазе као највећи победници. 

Сви ми јуримо и желимо добар живот, добру плату, добра кола, али мали број нас се задржава на битним 

животним циљевима – срећи, здрављу, љубави. Човек који достигне све позиције на послу, изгради велико имање и 

буде најбогатији у селу, граду, држави, није срећан ако нема ове праве циљеве. Ниси срећан и не прати те срећа ако 

добијеш на Лото-у, већ кад увече легнеш и замислиш продужетак своје врсте – своју децу која настављају тамо где си 

ти стао, децу која се играју у трави, песку. И ниси здрав ако имаш цео асортиман лекова, већ кад те не боли глава на 

послу; није ти мука од деце која те буде плачући, јер желе мало пажње. И није љубав ако излазиш свако вече у клубове 

и имаш контакте са разним девојкама, којима је битан само новац, већ када имаш једну здраву и нормалну жену, која те 

воли без обзира да ли си власник фирме или обичан радник. Немој да упропастиш своје здравље зарад материјалних 

ствари. Све то дође и прође, а остану ти само прави животни циљеви. Изгубљено је само оно чега си се одрекао. Нема 

стајања, идеш до краја, па како ти Бог да. Немој се никада бахатити, само се присети какву си борбу водио да би дошао 

до онога што имаш. Здрав човек има много жеља, болестан само једну, ону најбитнију – живот. Не каже се у народу 

џабе: ,,Да си ти жив и здрав.  Колико год си у лошој позицији не препуштај се, јер можда баш та битка може да те научи 

доста, а и доста да ти пружи. Пораз не постоји, или победа или нова животна лекција. Што више лекција знаш то си 

паметнији и сигурнији и мање су шансе да опет направиш исту грешку. 

Знајући да од хиљаде и хиљаде сперматозоида који се тркају до јајне ћелије баш ти стигнеш први, значи да си 

рођен као победник. Нема места страху и нервози, бори се до краја јер је борба један од основних животних закона. 

Лазар Станковић, VIII-2

“

Била сам само једна обична девојчица, која је живела у граду Плави Рај. Скоро сви у том граду били су 

уметници. У мојој породици нико није био уметник, али смо на поштен начин зарађивали.                                                                                                                                                                                                                  

Jедног дана, док сам шетала моју куцу Габријелу, наишла сам на неку чудну кутију. Кутија је била светло 

браон боје и  имала је чудан облик. Када сам је отворила, видела сам чудотворну справчицу, виолину. Први пут сам 

засвирала. Вежбала сам скоро годину дана и звуци који су личили на шкрипу почели су да личе на предивне песме. 

Одрастала сам уз куцу Габријелу, своју виолину и њене миле звуке који живот значе. Дошло је време да се одвојим од 

родитеља и запослим се. Нашла сам посао у Индонезији, где сам постала чувена професорица. Зарадила сам пуно 

новца, али га нисам себично чувала. Дала сам новац родитељима и тетки. Остатак сам дала болесној деци и онима који 

немају дом. Поред тога што имам свој дар хтела сам да будем и хумана.

Сви мисле да сам постала наставница само зато што имам виолину која свира уместо мене. Али то напротив 

није истина. Све сам постигла учењем још од  детињства и напорним радом и трудом.

Љубица Стојановић, IV-1

                                                         

Када дође година Нова,

имам пуно циљева, жеља, снова...

Желим да их све остварим

и за следећу годину нове поставим.

Од безброј ситних жеља,

моја највећа је да буде много среће 

и весеља

које ће донети учешћа на 

такмичењима

и пуно успеха, медаља и признања 

међу њима.

За то је потребно пуно рада,труда

и  упорности која је главна,

тако ће радости бити свуда,

а победа ће постати јавна.

Због тога сам скупила пуно 

храбрости,

Јер понекад дође и неуспех,

Али покушаћу да своје слабости

Тада претворим у осмех.

Подићићу главу горе

и наставити храбро ка циљу свом,

порази ме још јачом створе

и тада нема препреке сну мом.

И поред све моје упорности,

веома битан фактор је срећа,

ту треба имати пуно скромности,

јер је она тада све већа.

Срећу је на рођењу добио свако

и она се чува у некој звезди,

пронаћи је није ни мало лако,

јер много њих небом језди.

Зато ћу ја песму ову 

искористити да шармирам 

годину Нову,

да ми донесе звезду са срећом

и моју листу успеха учини много 

већом!

      

 Шармом до звезде

Моја чудотворна виолина

Миљана Миљковић, IV-1
Катарина Стојадиновић, VIII-4
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Загонетке  

Решење:_ _ _ _ _ _ _ _ Решење:_ _ _ _ _ _ _ 

Решење:_ _ _ _ _ Решење:_ _ _ _ _ _  

С

П

Л

ТА

Реши ребусе

Које је занимање човек, 
ако се он налази између четири Ј?

Ако му додаш оловку 

претворићеш га у нешто 

што је смртна опасност за њега.

Кад занесен ходаш по јесењој трави, 
ако их не видиш, добићеш по глави. 

Кад над њом ватре малене горе, 

знани се стихови око ње оре. Шта је то? 

Који делови твог тела 
имају крај на почетку?

Шта обично остаје без главе ујутру, 
а ноћу је има?

Кад год се згоди, све се своди на три даме и четири господина. 
Шта се крије иза ових стихова?

Кад у госте крене ти, 
неће ти се свидети, 
лако га је пренети, 
тешко га је видети?

Ако јој га отмеш, остаће ту.

На њему је ногу колко и на роди – ипак једну 
само наоколо води. Шта је то?

Осам месеци за редом га 

има, па га онда четири 

за редом нема и све тако 

одавде до вечности. Ш
та је то?

Не личе на зверку по којој се зову, 

само у множини знамо справу ову.

Кристина Стојадиновић, VII-4
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Звезда је живот, све друго су ситнице

        Гол! Одјекивало је са телевизијског преноса утакмице Салзбург-Црвена звезда. И то није био само 
обичан гол већ онај одлучујући, Црвена звезда се после 27 година поново пласирала у Лигу шампиона. 
После 27 година ни једној генерацији није пошло за руком да буде учесник овог престижног такмичења. То 
се десило баш сада, моћи ћу уживо да  гледам најбоље играче света. Биће ту, испод трибина, и изводити своје 
чувене потезе надигравања. Све што сам желео јесте да Црвена звезда буде у групној фази турнира са 
клубовима мојих омиљених играча. Желео сам да гледам Роналда из Реала у судару са Звездиним штопером 
Савићем; да гледам дуеле Месија из Барселоне и нашег Стојковића; да видим може ли Нејмар из ПСЖ-а да 
савлада Борјана на голу Црвене звезде. И онда извлачење! Црвена звезда је у групи са највећим клубовима 
Европе: Наполи из Италије, Ливерпул из Енглеске, петоструки првак Европе и  ПСЖ, тренутно најбогатији 
клуб света.

Тог 18. септембра 2018.  у глави сам певушио песме које ће увече одјекивати стадионом. Ишао сам са 
оцем да гледам утакмицу у којој ће Наполи бити противник мог вољеног клуба, и размишљао да ли ће Борјан 
одолети на голу, да ли ће одолети последња линија предвођена Дегенеком и Савићем, да ли ће Марин неким 
својим луцидним потезом упослити Боаћија, а овај савладати голмана Наполија. Сваког минута узбуђење је 
све више расло. Нисам желео пораз. Певао сам песме свом клубу из свег срца у нади да ће им то дати довољно 
снаге да се изборе са много искуснијим противником. Уживао сам у чарима првокласног фудбала стварајући 
успомене за цео живот. Нерешен резултат на крају утакмице био је довољна мотивација да се надам још 
већем спектаклу који је уследио након неколико недеља. Чувени Ливерпул, најтрофејнији клуб Енглеске, 
водећи клуб Премијер лиге, гостовао је у Београду. Био сам нестрпљив.

Пут до Београда ми се чинио дужим него икада. Замишљао сам стратегију и акције које ће фудбалери 
изводити на терену. А онда, испред мене гужва. Људи су били као права колонија мрава. Нестрпљиви, хитали 
су ка стадиону. Огромна маса сливала се низ трибине. Одјекивали су звуци подршке. Јежио сам се при свакој 
песми певаној у част Црвене звезде. Сматрао сам се привилегованим, јер сам имао прилику да будем део 
фудбалске историје коју мој клуб ствара. А онда, у пар минута, два мајсторска потеза Павкова и нестварна 
слика на семафору. Црвена звезда –Ливерул 2:0. Преплавио ме је океан среће, одушевљења и радости који 
нисам успео да покажем на трибинама. Сви у глас као један, нас 55.000 исказивало је захвалност у знак 
победе. Била је то прва победа неког тима из југоисточне европе у Лиги шампиона од оснивања тог 
такмичења. Иако су уследили порази након ове утакмице, нисам могао бити тужан. Напротив, знао сам да су 
фудбалери оставили срце на терену на свакој утакмици.

Завршила је Црвена звезда своје учешће поразом на својој Маракани, данас Стадиону ,,Рајка 
Митића  од најскупљег тима света ПСЖ-а из Париза, а то је још један спектакл пред 55.000 гледалаца коме 
сам присуствовао и, упркос поразу, сви смо задовољни напустили стадион, насмејаног лица и уз песму 
подршке да и следеће године поново будемо учесници оваквог спектакла.

Памтићу заувек осећаје са ових спектакуларних утакмица. Живеће у мени заувек филм снимљен 
мојим очима тих вечери на Стадиону ,,Рајко Митић'' у Београду. И као што каже песма ,,ЗВЕЗДА ЈЕ ЖИВОТ 
СВЕ ДРУГО СУ СИТНИЦЕ .

Наш ученик репортер

Василије Алексић,  VII-6

 

“ 

“ 

 

,, “ 



41

                                                                                                                                                                                Основац број 46, 2019.   

Џудо је јапанска борилачка вештина. Настао је 1882. године и створио га је Џигоро Кано. Године 
1964. постаје олимпијска дисциплина. Настао је од џију-џице коју су користили самураји. 

Ево шта је ученик наше школе Филип Станојев рекао о овом спорту и о својим успесима на 
такмичењима. 

-Члан сам репрезентације Србије. Био сам више пута спортиста Алексинца и југа Србије. Освојио 
сам 70 медаља и један пехар. Убедљиво најважније борбе биле су ми државна првенства у Београду. Речи 
којима се водим су следеће: ,,Није битно бити бољи од неког другог, него бити бољи од јучерашњег себе. 
Није битно колико јако удариш, него колико удараца можеш примити и остати на ногама.“

Лазар Станковић, који је такође успешан у овом спорту, рекао је следеће за наш Основац.
Шта те је подстакло да се бавиш овим спортом? 
-Волим овај спорт зато што ме испуњава на посебан начин. Јачањем тела и духа градим своју 

личност и усмеравам свој живот. 
Да ли је присутна трема приликом такмичења?
-Трема је нешто што је увек присутно, али моје мисли су усмерене на победу и успех. 
Који је твој највећи успех?
-То је, свакако, двострука титула државног првака Србије. 
Шта је кључ твог успеха?
-Кључ мог успеха је напоран и паметан тренинг, здрав живот и максимална посвећеност ономе 

што радим. 
Милица Стојановић, VIII-2

                                             
Човек који може победити друге – јак је,
човек који победи себе – свемоћан је.

Сви су цветови будућности
у семену садашњости.

Учитељи отварају врата,
а ђаци сами улазе.

Пут од хиљаду миља
започиње једним кораком.

Падни седам пута, осми 
 ћеш се дочекати на ногама.

Стрпљења. Временом
и од траве постане млеко.

Велика срећа долази с неба,
мала срећа долази од човека.

Будите пажљиви кад нешто зажелите.
може се и остварити.

Нико на свету није јачи од човека 
који зна.

Срећа помогне некад,
рад увек.

Јапанске пословице из књиге,,Чувари звона“                                                                             
биографије џудоке Радомира Ковачевића

Наши џудисти - репрезентативци
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На општинским и окружним спортским  надметањима, ученици наше школе постигли су запажене 
резултате. Ево шта смо за наш часопис овога пута издвојили.

Кошарка и баскет
У организацији Савеза за школски спорт, 23. јануара 
2018. одржано је општинско такмичење у кошарци и 
баскету 3 на 3. У категорији девојчица освојили смо 
прво место, док су дечаци освојили двоструку 
победу – у кошарци и у баскету.

Мали фудбал
На општинском такмичењу у малом фудбалу 22. 
маја 2018. наши ученици освојили су прво место. У 
финалу победили смо ОШ „Вожд Карађорђе“ са 5:1.

Између две ватре и мали фудбал
У оквиру Дечије недеље, 4. октобра  2018. одржано 
је општинско такмичење за ученике млађег узраста 
у две категорије; између две ватре - за девојчице и 
мали фудбал за дечаке.У обе категоријепобедили су 
ученици наше школе.

Шах
Сагласно упутству Министарства просвете, 
Шаховски клуб „Лав“ из Алексинца, у просторијама 
наше школе, организовао је такмичење у шаху. 
Такмичење је реализовано у категоријама за 
ученике од  1. до 8. разреда. Наши дечаци и 
девојчице освојили су прва три места у свим 
категоријама.

Екскурзија за најбоље спортисте
У недељу, 11 марта 2018. за ученике старијих 
разреда који су на неком од званичних спортских  
такмичења освојили једно од прва три места, 
организована је екскурзија до Копаоника, где су 
ученици уживали  у чарима наше најлепше 
планине.

Дино Цандер, VIII-5

Спортске новости
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Дечја недеља у  и Вакупу Краљеву

Школски зелени прес 2018.

Представници Француског института 
из Ниша са ученицима наше школе  

Пупинов Еду фест у Београду

Предавање школског полицајца 

Слободана Миленковића за ученике првог разреда
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Учитељи Љиљана и Живорад 
на музичко-песничком дружењу 

са својим 
ученицима 

Учитељи Гордана и Момица 
на маскенбалу 

са својим 
ученицима 

Наши репортери у борби 
за очување животне средине 

Екипа наше школе у 
Центру за промоцију науке у Београду

Издавач: ОШ „Љупче Николић“, Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10,
имејл: osljupcenikolic@open.telecom.rs, сајт: www.osljupcenikolic.wordpress.com
Уредник: Милена Трајковић, проф. српског језика
Технички уредник: Слободан Дамјановић, проф. информатике и рачунарства
Редакција: Ирена Пешић VII-1, Кристина Стојадиновић VII-4, 
Катарина Стојадиновић VIII-4, Мила Матејевић VIII-4 и Лазар Живковић VIII-5

Бирам француски Безбедност деце



Програм припремили  Милена Трајковић, наставник српског језика,  

Сузана Михаиловић и Слободан Милић, наставници музичке културе 

Програм припремило разредно веће 4. разреда: Радосава Срећо, 

Душица Видојковић, Живорад Милетић и Лела Најдановић

Свечана акдемија поводом Светог Саве, 27. 1. 2018.

Дан отворених врата

Најбољи такмичари у Врњачкој бањи

Наградне екскурзије

Свечана додела диплома најуспешнијим такмичарима

Најбољи међу најбољима

Ученици школског хора и оркестра у Липовцу
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