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УВОД     
 
Почела је нова школска 2013/2014. 
година. Као и претходне године, 
настављамо са извештавањем о 
дешавањима и активностима у 
нашој школи. 
У овом броју ћемо се бавити 
активностима које је наша школа 
реализовала у току првог 
полугодишта. Трудићемо се да 
будемо објективни и да 
обухватимо све најбитније 
чињенице. 

                                         
Аутори 

 
 

 
 

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 
 
Првог септембра у осам часова 
ујутру, зачуло се прво школско 
звоно којим је званично започела 
нова школска година. Том 
приликом Новица Богдановић, 
директор школе, поздравио је 
родитеље и ученике и пожелео им 
пуно среће и успеха у овој 
школској години. Ученици виших 
разреда су затим  са својим 
разредним старешинама отишли 
на час разредног старешине и 
одељенске заједнице. 
 
 

 
 



 
 

 

ДОГОДИЛО СЕ.... 
 

ДАН ШКОЛЕ 
 

 
 
 
Дан школе обележили смо  
20. О9. 2013. Као и сваке године, и 
ове је одржана пригодна приредба 
ученика виших и нижих разреда. 
Традиционално, одржан је турнир 
у малом фудбалу са ученицима 
Основне школе Вук Караџић из 
Доњег Милановца. Одржано је и 
такмичење у шаху, на коме је 
победио ученик седмог разреда 
Владимир Балановић. У 13 часова 
организован је ручак за све 
запослене у школи. 
 

 
Такмичење у шаху 

 
Приредба ученика у школском 

дворишту 
 

Ко  пева  зло  не  мисли 
 

Дана 30. 09. 2013. године у Дому 
културе у Рудној Глави одржана је 
позоришна представа Ко пева зло 
не мисли. Представу су спремили 
и реализовали за ученике наше 
школе следећи учесници: Весна 
Станковић, Никола Протилупнац 
и Владимир Симић. 
 

 
☺ Певамо и свирамо ☺ 

 



 
 

„ Дечија недеља “  
 
Као и претходних година, и ове 
смо обележили Дечију недељу. 
Њен мото, овога пута, гласио је : 
Слушајте, мама и тата, желим 
сестру ил' брата. У оквиру „ 
Дечје недеље “ од 07.10. до 
13.10.2013. године  реализоване су 
следеће активности: 
 
- Понедељак: одржан је пријем 

првака у Дечији савез 
- Уторак: одржан је маскенбал 

ученика нижих разреда 
- Среда: одржане су 

традиционалне дечије игре 
- Четвртак: оржане су спортске 

активности 
- Петак: журка ученика 

 
 
       

 
Маскенбал ученика нижих разреда 

 
 

 
 

 
Журка и караоке ученика виших 

разреда  

 
 
 
Наши Млади задругари-

орачи 
 
Дана 4. и 5. 10. 2013. године у 
Кривељу одржано је 38. 
републичко такмичење Младих 
задругара-орача, ученика 
основних школа, на коме је 
учествовала и наша школа. Нашу 
школу представљали су ученици: 
Денис Лазаревић, Елвис 
Божиновић, Милан Момчиловић 
(ученици осмих разреда) и Дарко 
Јовић (ученик седмог разреда).  
 
 



 
 

Њихов пратилац био је наставник 
Свавољуб Јовановић. У 
генералном пласману,  најбољи су 
били ученици наше школе и то: 
Денис Лазаревић, који је освојио 
прво место, и Елвис Божиновић, 
који је освојио друго.   
 
  

 
Наши шампиони орачи 

 
 

 

Весела чаролија 
 
За ученике виших разреда, у 
фискултурној сали, одржана је 
представа Весела чаролија 17. 10. 
2013.  
 

 
 
 
 
Недеља маштовитости 

 
Ученички парламент, заједно са 
Тимом за заштиту деце од насиља, 
организовао је Недељу 
маштовитости. Расписан је 
конкурс за најбољи ликовни и 
литерарни рад на тему Машта 
може свашта. Ученици су се 
одазвали позиву и преточили своје 
идеје у радове.  
За најбољи литерарни рад 
проглашен је састав ученика 
Милана Степановића (8-2 
одељење), а за најбољи ликовни 
рад проглашен је цртеж Петра 
Стешића (одељење 5-2).  Ученици 
су скромно награђени.  
 



 

Маштовит цртеж Петра Стешића

 
Журка за ученике виших разреда
организована је 31. 10. 2013. 
године у холу школе у трајању од
18 до 20 часова уз прис
дежурних наставника
Минчић, Велибора Филиповића
Игора Богдановића) и 
сарадника школе (Катарине
Крстић). 
 
Дан примирја у Првом светском

рату 
 
Дана 9. 11. 2013. године обележен
је Дан примирја у Првом светском

рату.  Ученицима осмих разреда
одржано је преданање поводом
овог датума од стране глумца
Тихомира Арсића. 
 

Тихомир Арсић држи говор нашим

осмацима 
 

 
Маштовит цртеж Петра Стешића 

Журка за ученике виших разреда 
организована је 31. 10. 2013. 
године у холу школе у трајању од 

до часова уз присуство 
дежурних наставника (Иване 

ћ Велибора Филиповића, 
Игора Богдановића и  стручног 
сарадника школе (Катарине 

Дан примирја у Првом светском 

Дана године обележен 
Дан примирја у Првом светском 

Ученицима осмих разреда 
ње поводом 

овог датума од стране глумца 

 
Тихомир Арсић држи говор нашим 

 

ПРВИ ДЕЦЕМБАР

БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

 
 

 
 

Дана 1. 12. 2013. године одржано
је предавање  у школској
библиотеци  од стране наставника
биологије Иване Минчић
ученицима седмог и осмог разреда
поводом 
Међународног дана борбе против
сиде. 
 
 
 
 

 
 

ПРВИ ДЕЦЕМБАР-ДАН 
БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

 

Дана године одржано 
је предавање у школској 
библиотеци од стране наставника 
биологије Иване Минчић 

седмог и осмог разреда  
поводом обележавања 
Међународног дана борбе против 

 



 
 

 

Сајам културе у Мајданпеку 
 
 
 
Традиционално, обележен је Сајам 
културе у Мајданпеку од  16.  до  
26.12.2013. године. На сајму су 
учествовали и представници наше 
школе. Изложени су панои, 
фотографије, литерарни и ликовни 
радови, посебно издање билтена 
Наши шампиони са такмичења , 
награђени костими са маскенбала 
ученика нижих разреда који је 
одржан у оквиру Дечије недеље. 
 
 
 
 

 
Штанд наше школе на Сајму 

културе у Мајданпеку 

 
 

 
Крај првог полугодишта 

 
 
Поводом краја првог 
полугодишта, 27. 12. 2013. године 
одржана је новогодишња приредба 
у холу нове школе за ученике 
нижих и виших разреда.  
 

 
Новогодишња приредба ученика 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

Детињство 
 

Детињство своје памти свако, 
Да се заборави,  не може лако. 

 
И ја сам детињство лепо имала 

И увек га се радо сећала. 
 

Када смо мали машту имамо, 
Када одрастемо, снове остваримо. 

 
У детињству уживају сви, 
Знамо то додро и ја и ви. 

 
Дете док си машта је бескрајна. 
Док си мали, ништа ти не фали. 

 
Док детињства шеташ стазом, 

Уживаш овим чудесним пролазом. 
 

Сабрина Војиновић 7/1 
 
 
 
 
 

ДРУГАРСТВО 
 

Лепо је имати друга поред себе, 
Некога ко би се увек зауео за тебе. 

 
Имати друга значи имати срећу, 
Бити насмејан и осећати радост 

још већу. 
Другарство је реч сјајана, 

Између другова тајна остаје тајна. 

 
 
 
 
 

Другарство се стиче, а не купује, 
Кад је друг далеко, увек се тугује. 
 

Каролина Клокочинац 7/1 
 
 
Шта  чини  дете  срећним ? 

 
Дете чини срећним све што лети, 
Јер тада и оно жели да полети. 

 
Када дете види лептира у лету, 
Помисли да је најлепше на свету. 

 
Малу Буба Мару што на листу 

стоји, 
Дете мирно гледа у којој год да је 

боји. 
 

Дете чини срећним и шарени 
цветић, 

Јер он краси малени дечји светић. 
 

Дете њему радост пружа, 
било да је љубичица или ружа. 

 
Децу чине срећним и њихови 

снови, 
Јер тада сањају брод како плови. 

 
Дете срећним чини све што 

постоји, 
Док не крене да учи, да пише и 

броји. 
 

   Анђелка Барбуловић 7/1 
 

  

 

Литерарна разгледница 



 
 

Шта  чини  дете  срећним ? 
 

Дете чини срећним све што лети, 
Јер тада и оно жели да полети. 

 
Када дете види лептира у лету, 
Помисли да је најлепше на свету. 

 
Малу Буба Мару што на листу 

стоји, 
Дете мирно гледа у којој год да је 

боји. 
 

Дете чини срећним и шарени 
цветић, 

Јер он краси малени дечји светић. 
 

Дете њему радост пружа, 
било да је љубичица или ружа. 

 
Децу чине срећним и њихови 

снови, 
Јер тада сањају брод како плови. 

 
Дете срећним чини све што 

постоји, 
Док не крене да учи, да пише и 

броји.    
 

   Анђелка Барбуловић 7/1 
 
 
 
 

Кад мало боље размислим... 
 

Једног дана стиже лепа вест: 
Министар сам, пoмути ми свест. 

 
Чињах како беше ми по вољи, 
размишљао нисам о невољи. 

 
 

Дивише се мојој новој моћи, 
Знају  ко им сад може помоћи. 

 
Један чича са тужним погледом 
Једном жељом давио све редом: 

 
Запослите једну мудру главу- 
Мога сина, продао сам краву. 

 
Чичин новац ставих у свој џеп 
И постадох од похлепе слеп. 

 
Ко од мене помоћ тражи, 
Сад правило ово важи: 

 
Примам све што народ нуди: 
Моја корист - срећа људи. 

 
     Министарска моћ је своје 
учинила: 

Кршим туђа права и општа 
правила. 

 
С првим мраком страх се буди 

Да се неко не усуди, 
 

И затражи своја права, 
Зато ноћу боли глава. 

 
Мој се кошмар остварио 

Онда кад је освануо натпис овај- 
 

Све новине објавише: 
Министар је кукавица, 
Запошљава само лица 
Која њему корист дају, 
Упослио неку снају, 

Што судбину свима кроји 
Судећи по својој вољи! 

 
Застидех се себе сама, 
Шта ће рећи моја мама. 

 



 
 

Поцрвенех сав од стида, 
Знам мој тата кући рида. 

 
Пријатељи окренуше леђа. 

И њих сада мој поступак вређа. 
 

Са собом се борим сад, 
Више нисам тако млад. 

 
Кајање ме мучно боли, 

Зар ме нико баш не воли? 
 

Грешке моје сад се роје, 
У мислима саме стоје. 

 
Да сам само ово знао, 
Не бих чичи краву крао. 

 
 

Сабрина Војиновић 7-1 
 
 
 

Песма ученице Сабрине 
Војиновић освојила је треће 
место на републичком 
такмичењу поводом 
Међународног дана борбе 
против корупције који је 
организован од стране Агенције 
за борбу против корупције  
Владе Србије.  
 

 

 
 

Кад мало боље размислим… 
 

Имам грађевинску фирму 
која већ неколико година послује 
сасвим солидно. Због ретких 
ангажовања , а све већих 
трошкова, дошао сам у ситуацију 
да морам да отпустим неколико 
радника.  

Избор је пао на два момка. 
Један је вредан, поштен и у 
ситуацији да му је посао преко 
потребан. Други је син мојих 
пријатеља који су ме замолили да 
га запослим јер дангуби кући, а 
факултет му не иде. Уз вечеру и 
речи хвале додали су још и 
неколико стотина  евра. Ја, у 
шкрипцу због кредита, прихватим 
и запослим га. Неколико дана сам 
размишљао коју одлуку донети, 
иако је одлука одавно донета. 
Само сам одуговлачио тренутак 
када ћу им рећи, а он се муњевито 
ближио. Позвао сам обојицу на 
разговор у своју канцеларију. 
Милан, син мојих пријатеља, ушао 
је први. Затим је ушао Урош, 
закаснивши због посла који је 
завршавао, бришући руке умазане 
уљем. Милош се некултурно 
срушио у  фотељу гледајући ме 
равнодушно.  
’’ Можете сести ’’, рекао сам 
изнервирано. 
Урош је климнуо главом уз 
захвалност и сео. 
Да ли је могуће да се мени ово 
дешава? Зашто ја баш морам бити 
тај који ће овом дивном дечку 
саопштити тако стресну вест? 
Укрштам руке и покушавам да 
пронађем праве речи. Тражим две, 



 
 

три речи, једноставне и лаке, а 
сваком изговореном ћу себе 
мрзети још више у односу на 
тренутну мржњу. Милош гледа 
равнодушно, Урош нервозно. 
Обојица знају због чега су овде. 
Један од њих зна и одлуку, због 
тога је опуштен. Осећам кнедлу у 
грлу и грижу савести. Рекох 
напокон само : 
'' Уроше, отпуштен си '' . 
Спустио сам главу да не гледам то 
младо, разочарано лице, те очи 
које ме ћутећи моле и преклињу 
да то не чиним, пунећи се сузама. 
Одсутно је погледао по 
канцеларији, устао и једва 
прозборио: 
 '' Како Ви кажете, газда. '' 
Нисам могао да спавам нити да 
радим. Размишљао сам само о 
неправди, о последицама свог 
поступка, о натписима у локалним 
новинама због моје одлуке. 
Презирао сам пријатеље, њиховог 
сина, новац, дату реч, кредите и 
Урошеву чисту душу. Могао бих 
да изгубим свој углед, само када 
би Урош одлучио да ме тужи. 
Завршио бих у затвору  због 
примања мита. Знао сам да то неће 
урадити и због тога ме је пекла 
савест. 
Како сам постао овакав човек? 
Ово је супротно од мојих 
принципа. Не могу да се оправдам 
ни пред собом, ни пред другима. 
Стидим се своје 
непрофесионалности. 
Након неколико непроспаваних 
ноћи и избегавања свог одраза у 
огледалу због презира који сам 

осећао према себи, одлучио сам да 
урадим оно што је исправно. 
Отишао сам пријатељима на врата 
и с прага рекао: 
'' Извините, али морам отпустити 
вашег сина Милана. Једноставно 
постоји неко ко то радно место 
више заслужује. Новац ћу вам 
вратити. '' 
Тако и би. Вратио сам малог на 
посао, а након извесног времена, 
вратио сам и новац. Они ме више 
не сматрају пријатељем, а ни ја 
њих. Закључио сам тада: нећу 
чинити оно што не желим да 
учине мени. 
 

Милан Степановић 8-2 
 
 
      
 
          

 



 
 

Бајка о Белој Ради и лептиру 
 

Освануло је лепо јутро. Осећам 
благи дах ветра и сунчеве зраке 
како милују. Уживам, као и моје 
другарице. И Маслачак је данас 
лепо расположен. Ишчекујемо 
долазак пчелица којима ћемо 
даровати наш нектар. Оне увек са 
собом доносе новости. Немају 
корен као ми, лутају светом и диве 
се чудесима природе.  

- Бела Радо! -узвикну неко. 

Знам ко је, препознајем глас 
мог најбољег пријатеља Црног. 
Црни је највећи лептир на нашој 
ливади. За мене је по много чему 
посебан. За све остале, само по 
боји. Црн је и нема шара. 
Разликује се од осталих 
лептирова. И управо због те своје 
посебности, он јако пати. Само 
сам ја његов пријатељ. Остали га 
занемарују. Диве се шаренилу. 
Док Црни лебди нада мном, 
размишљам да је баш у том 
његовом црнилу лепота. 

- Поподне ће бити јака олуја. 
Помало се плашим- шапуће 
ми Црни. 

- Не верујем, лепо је време - 
одговорих му. 

И док разговор тече, време брзо 
пролази. Олујни облаци прекрише 
небо. Нестаде  светлости. Сивило 
обави нашу ливаду. Чврсто се 
ухватих за земљу. Ветар поче да 
повија све травке.  

Знала сам да му се не смем 
опирати. Готово да сам својим 
латицама додиривала земљу од 

повијања. Али, шта ће бити са 
Црним? Он нема корен да га 
задржи. Задрхтах. Можда је ипак 
одлетео на неко сигурно место. 

 Киша сипаше из проваљеног 
неба. Барице се правише, земља не 
може упити толико воде 
одједном.Са страхом погледах у 
правцу гласића који је допирао. 
Мрав Мрвица се давио у бари. Ко 
ће помоћи јадном мравићу? Зар је 
ово његов крај? Заплаках гласно.   

Одједном, однекуд долете 
Црни покушавајући да савлада 
струјање ваздуха. Јуначки се 
борећи са ветром, приближи се 
Мрвици и извуче га из воде. 
Својим раширеним крилима 
бранио је Мрвицу од удара 
водених капи. Стајао је као кип, 
поносно, као да не осећа бол.  

Ветар поче да се стишава, 
облаци побегоше од сунчевих 
зрака који их пробијаше. Травке 
лаганно подигоше своје главе. Сви 
су мислили о једном: киша нас је 
напојила. Али, где су Мрвица и 
Црни? 

Мрвица је свима говорио о 
свом спаситељу, који је изморен 
пао после олује. Задивише се 
великој храбрости Црног лептира. 
Све савест поче да пече. Како ту 
снагу и лепоту његовог бића нису 
уочили? 

Опоравак Црног је споро текао. 
Сви га неговаше и храбрише 
осмесима и благим речима. Једног 
дана, он подиже главу, другог 
замаха крилима. Почеше опажати  
велику моћ Црног. Дивише му се. 
Полако, он је задобио 



 

приатељство свих становника 
ливаде. 

Како је он сада другачије 
изгледао у њиховим очима? 

 Све што опажамо има одраз у 
нашој души и све ставари имају 
онакав изглед какав им она даје. 
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Ти никада нећеш знати 
 

Папир сад је крвав, срце је на 
њему. Реповаћу јако да разбијем 

трему. 
Емоција јака, искрена ко очи, 
слика моје душе, ставићу је у 

оквир. 
Нека сви је виде и науче понешто, 
поруке из грешака, сад реповаћу 

бесно. 
 

О другу, о риби, о мени, о свему 
што погађа ме јако, реповаћу и 

ставити у песму. 
 

Свака част онима што желе само 
пажњу, што поклањају љубав, а 

узимају патњу. 
 

Изгубио сам веру да ћу такву 
више срести, своју емоцију даје 

вама забринути песник. 
 

Ти никада нећеш знати како бол 
гасим, на плочнику по којем 
ходам, ти никад нећеш стати. 

 
Ти никада нећеш знати колико је 
живот скуп, када те пробуди у 
ноћи стомака празног звук. 

 
Ти никада нећеш знати бол који 
моје срце носи, хладно као 

маслачак у роси. 
 

Изгубио сам веру да ћу такву 
више срести, своју емоцију даје 

вама забринути песник. 
 

 Урош Адамовић 8-1 
 
 
 

 

„ Није тешко бити 
добар, тешко је бити 
праведан“. 
                              
Виктор Иго 



 
 

 
Ш К О Л С К И  Б И С Е Р И 

 
 
 
-Када би био мађионичар, шта би 
урадио? 
- Претворио бих себе у учитеља, а 
свог учитеља у ђака. 
 
 
Наставник: Где је умро Вук 
Караџић? 
Ученик: Не знам, наставнице, 
нисам ни знао да је болестан. 
 
 
Учитељ: Зими дани постају краћи? 
Ученик: А зашто онда нису 
скраћени школски часови? 
 
 
-Учитељице, изгубио ми се пас, 
рече тужно ученик. 
- Па зашто не пробаш дати оглас у 
новинама, одговори учитељица. 
-Али, он не зна да чита. 
 
 
- Тата, погрешно си решио задатак 
од јуче. 
- Жао ми је сине. 
- Ма нема везе, и остали родитељи 
су погрешили. 
 
 
- Како гласи пети падеж од 
именице мачка? 
- Наставнице, то је вокатив! 
- Па како дозивамо мачку? 
- Мац! Мац! 
 
 

-Зашто ниси написао домаћи 
задатак? 
- Болела ме глава. 
Глас из последње клупе: 
- Учитељице, ја сам то први 
измислио. 
 
 
-Шта значи фразеологизам Не 
кити се туђим перјем? 
-Наставнице, то значи да не трба 
позајмљивати туђу гардеробу. 
 
 
Наставник: Кажи ми једну 
реченицу у прошлом времену. 
Ђак: Тата је у недељу пецао 
рибу. 
Наставник: Сад кажи то исто  у 
садашњем времену. 
Ђак: Риба је и даље у реци. 
 
 
-Ко ће ми рећи једну мисаону 
именицу? 
- Наставнице, за мене је петица 
мисаона именица, а јединица 
стварна. 
 
-Благо њему, има грип, а сутра 
је контролни! 
 
 

 



 
 

НАУЧИМО НЕШТО О 
ПРАВОПИСУ..... 

 
 

 
 

 
 
У оквиру наше сталне рубрике 
НАУЧИМО НЕШТО О 
ПРАВОПИСУ издвајамо вам 
нешто занимљиво и веома 
корисно.  
 
Овога пута, подсетићемо вас на 
писање имена васионских тела и 
писање речце не. 
 
 
 
 
 
 

 
Имена васионских тела 

(звезда, сазвежђа и планета) 
пишу се великим почетном 
словом: Сунце, Земља, Месец, 
Марс, Северњача, Даница. 

 
Ако је назив небеског тела 

састављен од више речи, прва 
реч има почетно велико слово: 
Мали медвед, Велика кола, 
Кумова слама. 

 
Имена сунце, земља и 

месец често се појављују као 
заједничке именице, па се пишу 
малим словом.  

 
Упореди: 
Земља се окреће око Сунца, 

а Месец око Земље. 
Влажна земља се пекла на 

сунцу.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Да би се истински волело, треба 

одрасти до детета. 
Мирослав Антић 
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