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Уводна реч директорке

Драги читаоци,

Oве 2016/17. школске 

године славимо 55. Дан 

школе и веома сам поносна 

што је пред вама други број 

нашег часописа „Кончарац”. 

Часопис је замишљен као 

годишњак који даје преглед 

свих значајних активности 

ученика и наставника 

током године. У њему су 

сабрани најбољи литерарни и ликовни радови 

и забележени успеси наших ђака. Часопис 

осмишљавају и уређују првенствено ученици, 

уз велики труд наставнице српског језика Јелене 

Петаковић, која води новинарску секцију. 

„Кончарац” је ђацима „новинарима” прилика 

да стекну прва новинарска искуства, док је 

талентованим ученицима пружио могућност да 

објаве своје прве ликовне или литерарне радове. 

У сваком случају, часопис је гласило ученика и 

надам се да ћете уживати док га читате.

Срдачан поздрав, 

директорка школе

Маја Костић

Липа у мојој школи

Благи, слаткасти мирис липе... 

Полен светлуца у ваздуху... 

лепи се за косу и трепавице...

Сунце осваја крошњу, 

светлозелени листови је бране...

Стабло, широко као загрљај руку првака,

домаћински, топло и стрпљиво, чека...

Колоне мрава га греју 

својим сићушним телима...

Испод зеленог треперавог сунцобрана,

на дрвеним клупицама, 

у пукотинама камених плоча,

и нејаким влатима пролећне траве, 

скрили се ђачки разговори...

Увек су ту, жуборе и протичу

кроз најлепше земунско двориште.

Још једно пролеће у мојој школи, 

под липом...

Ј. П.
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И
мали смо, тих давних дана, договор: „Сваке 

године”, говорио је отац, „моћи ћеш да сиђеш 

по једну улицу даље у шетњама Земуном.”

„О, Боже!”, мислила сам, у себи, тихо, „ја никада 

нећу доћи до центра...”

Јесам, одавно, и до центра Земуна, Београда, до 

неког центра сећања кад станеш па гледаш испред и  

иза себе...

Тих давних дана, пред полазак у основну школу, 

сећам се кроз неке „поштапалице”. Може и тако да 

се дозове слика која вам је важна, а мени ова јесте. 

Дозивам сличицу свог првог дана у Основној школи 

„Раде Кончар”. 

Први школски дани

Знам да је било топло и да сам била веома 

мирна. Знам да сам на себи имала лепу хаљину, 

светлољубичасту, с нашивеним висибабама на 

џеповима и обрубљену тамнољубичастим тракама. 

Знам да сам била спокојна. Како знам? Па, хаљина није 

имала дугмад на предњој страни. Дугмад и спокој, 

у мојој причи, и те како стоје у вези: много година 

касније, кад будем писала роман за децу „Оставити 

код РУЖЕ”, схватићу да сам била Девојчица која се 

држи за дугме – у непријатним, нејасним, тешким 

тренуцима. Тај дан није био такав.

Дакле, идем у школу... имам лепу хаљину... стојим 

(много нас је)  на платоу испред школе... школа је 

нова... слушам шта нам говоре... понављам заклетву: 

„Данас када постајем пионир...” 

У себи прижељкујем да ме – учитељи прозивају 

децу, свако за своје одељење – прозове учитељица 

кратке косе, топлог, мирног, јасног лица. Жељу сам 

помислила и (ето, дугме би, можда, на кратко, сад 

добро дошло, с ове предње стране хаљине) спустила 

руку у џеп с висибабама. Као да сам, у длану, ту своју 

жељу сакрила на једино скривено место које ми је у 

том тренутку било доступно.

„Весна Ћоровић”, пренуло ме је из путовања до 

џепа, „код мене...”

„Јесте!”, жеља ми се остварила, „и мене је позвала 

учитељица коју сам пожелела.”

Стевка Вучковић, сазнаћу убрзо. 

Испоставило се да сам је, у том првом жељењу, с 

разлогом пожелела: била је и остала, у мени, права 

учитељица за сећање.

Кад се, као прави временски портал, овако, као 

мени сада, отворе врата сећања, на површину искачу 

слике и звуци. Мудри књижевници су открили да 

Идемо на Лејовац

СЕЋАЊЕ НА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Веселе ђачке прославе
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можемо да се сетимо и мириса из давнина. Осећам 

га и ја и сада у ноздрвама: миришу мали, ето поново 

љубичасти, цветови (мораћу да проверим које године 

је Данило Киш писао „Ране јаде” и кад се сетио 

љубичастог јоргована... ево, проверавам, 1970. ..., а 

година о којој пишем је 1965. ...). „Моји” љубичасти 

цветови су, скоро полудивље, расли у баштама кућа 

поред којих сам пролазила на путу до школе...

Звук је тишина: слушамо разредну, наставницу 

музичког, како нам чита либрета за опере. И онда: 

БУУМ! Засвира у сећању арија из „Аиде”!  То је 

најбоље извођење које памтим...

Слике се нижу, сад не могу да их зауставим: Соња 

(и данас се чујемо), Биљана (прошле године смо се 

среле после много година, а с њом сам стигла до 

центра Земуна), Драгана (не виђамо се често, а увек 

ми је близу), близанци Мира и Мирослав, Марија 

Попин (моја „близнакиња” – баш смо личиле), 

Златко, Пеца, Оља и њене сестре, бака (имала је, 

мислим, и птицу)...

Сви су, на неки начин, ушли у моје књиге. 

Ја н исам ушла у школско двориште деценијама. 

Погледам га, понекад, онако из даљине, кад прођем 

улицом у којој сам дуго живела и из које сам одлазила 

у основну школу, у центар Земуна, Београда, коју сад 

замишљам док  „гледам” своје сећање. 

Данас то школско двориште и школу могу боље да 

видим јер је парк Јеловац дотеран, улепшан, сређен 

за нечија нова сећања. У годинама нашег детињства 

био је замена за џунглу, прашуму, тајну шуму – неки 

Робин Худ је слободно из њега могао да скочи. 

Из те прашуме сећања искачу, повремено, и она 

која шкрипе, па чак и цвиле: није све било љубичасто! 

Али, и од тога се (од)расте и сазнаје. И то може да 

буде неки центар од кога се гранају путеви....

Ипак, тај „чувени” парк највише волим из дана 

када је мој син возио, по новој стази, свој први 

огромни трицикл. Моја мама је у тим нашим шетњама 

носила сендвич од похованих тиквица и парадајза. А, 

Матија је викао: „Идемо на Лејовац!....”       

Весна Ћоровић Бутрић

Весна Ћоровић Бутрић рођена је 29. маја 1958. 

године у Земуну, где је завршила Основну школу 

„Раде Кончар” и Земунску гимназију. Стигла 

је на београдски Филолошки факултет 1977. 

године и из њега изашла с дипломом професора 

југословенских књижевности и српскохрватског 

језика. Почела је да ради као стални хонорарни 

сарадник у „Политици”. У Радио Београд је 

примљена 1983. године. Већ 1984. почиње да ради 

емисију „Поштована децо”.

Дечја редакција Радио Београда, чији је уредник 

био тада Драган Лукић, била је место где су почеле 

да се нижу прве приче, потом и књиге за децу. 

Прва се појавила 1989. године. Књигу Џепно пиле 

илустрацијама је обогатио Момо Капор.

На Телевизију Београд, у Образовни програм, дошла је 1993. године. Непуних десет година је 

радила емисију „Триптих”. У Радио Београд,  на место одговорног уредника редакције, вратила се 

2003. године. Ту је почела, ту је и данас.

Написала је бројне књиге за децу: Џепно пиле, Шта је унутра, Улица на љуљашки, (награда 

„Невен”), Кућа на концу, Бићу сновослагач, (награда „Сигридруг” за монодраму за децу), Оставити 

код Руже (награда за роман за децу „Раде Обреновић”), Видим те – не видим те, Унатрашке, 

Жуто је плаво, Знам, Ц, ц, ц ... уличне приче. Ових дана, свој живот добија и девојчица Маладина.... 

Изгледа да, из шешира, њен друг, мађионичар, Ђото Балоне, извлачи нову књигу. Добитница је 

и награде „Змајев штап”, као и награде „Сунчани сат” Центра за културу Сирмијум за књижевно 

дело и подстицај дечјег стваралаштва.

У Радио Београду и данас уређује Програм за децу и младе. Поносна је на Фамилиологију, 

причу о породици и за породицу. Своју породицу чува на Дорћолу. Тај део Београда постао је 

важан оног часа кад је Матија стигао из породилишта на дорћолску страну Дунава...
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Поуздани водич
кроз књижевне светове

Е
во нас, по ко зна који пут, у нашој лепој школској 

библиотеци. Нисмо дошле по обавезну 

лектиру; већ смо прочитале епске и лирске 

песме, упознале Робинзона Крусоа, Тома Сојера, али 

и Григорија Пецикозу Хајдука и Владу Индијанца. 

Међутим, ове енциклопедије о диносаурусима које 

обасјава пролећно сунце делују баш занимљиво, 

посебно другацима који се гурају ту око нас. Ми 

смо овај пут дошле неким другим послом. Дошле 

смо да мало попричамо са нашом библиотекарком 

Благицом Здравковић, o књигама, читању, омиљеној 

литератури...

Увек сте насмејани када посетимо овај 

ваш кутак. Да ли је лепо бити библиотекар у 

школи? 

Наравно да је лепо! Сваки посао библиотекара 

одвија се у царству писане речи. Окружени су 

књигама и свакодневно се баве њима, а школски 

библиотекар има и ту привилегију да су његови 

читаоци деца.

Како изгледа радити у настави, а како у 

библиотеци? 

Док сам радила у настави, сматрала сам да је 

баш тај позив оно што волим јер је лепо преносити 

своје знање младим бићима и учествовати у 

њиховом сазревању. Затим сам, стицајем животних 

околности, почела да радим овај посао и открила 

његове лепе стране: у настави си, а не мораш да 

оцењујеш ученике, па је и однос са њима приснији. 

Библиотекар младом читаоцу приступа као старији 

друг који жели да му покаже колико је диван и 

разнолик свет књижевности, притом препознаје 

његове читалачке склоности, и тек касније, када 

осети да се код ученика развила љубав према књизи 

и читању, преузима улогу ненаметљивог, дискретног 

водича који га уводи у свет праве књижевности.

Шта ученици воле да читају?

Омиљена ђачка литература зависи од многих 

фактора, као што је узрасно доба, пол, темперамент, 

али и тренутна инспирација, мода, популарност дате 

књиге. Ипак, чињеница је да сви, а нарочито они 

најмлађи, обожавају духовита и авантуристичка 

дела. Зато су већ годинама популарне књиге о 

Џерониму Стилтону, необичном мишу новинару, и 

романи Мери Поуп Озборн из узбудљивог серијала 

„Чаробна кућица на дрвету”. Касније, у старијим 

разредима, дечаци се више окрећу фантастици, 

а девојчице књигама у којима доминантну улогу 

имају осећања. То су нам управо посведочили 

романи који су добитници „Доситејевог пера” и 

проглашени су по мишљењу дечјег књижевног 

жирија за најзанимљивије у минулој години. Роман 

„Београдска мумија” аутора Бранка Милорадовића 

пун је авантуризма и фантастике, а „Лето када сам 

научила да летим” наше познате, вишеструко нагр а-

ђиване књижевнице Јасминке Петровић, садржи 

духовито и сентиментално приповедање о детињству 

и одрастању.  

Ко је све заслужан за стицање читалачких 

навика?

Мислим да је веома важан однос породице 

према књизи, а затим је битна улога васпитача и 

ПЕТ ПИТАЊА ЗА... БИБЛИОТЕКАРКУ  БЛАГИЦУ ЗДРАВКОВИЋ

библиотекарка Благица Здравковић
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наставника, који су деци често узори. Библиотекар 

такође подстиче читалачку културу ученика. Он ради 

на томе да у школској библиотеци влада пријатна 

атмосфера, као и да се, поред обавезних лектира и 

дела класичне књижевности, ту налази и велики 

избор популарних књига за децу. Деца воле кад виде 

нову, лепу књигу, дивно илустровану, и увек знају 

шта је актуелно у дечјој књижевности. 

Који је ваш  рецепт да деца заволе читање?

У оквиру свог посла трудим се да промовишем 

читање на различите начине. На часовима ученицима 

представљам нове књиге које смо добили, али и стара, 

позната дела. У томе ми помажете и ви,  чланови 

библиотекарске секције, јер, обично, први прочитате 

тек пристигла штива, а после их препоручите својим 

вршњацима. Деца су искрени и строги критичари, а 

вршњачка препорука се увек уважава. 

Дружења с писцима и учешће на такмичењима 

„Читалачка значка” и „Доситејево перо” такође  

поспешују заинтересованост наших ученика за чи-

тање и важни су за изграђивање њихове чита ла ч-

ког укуса, као и за формирање правих читалачких 

навика. Велика је вероватноћа да ће онај ко заволи 

књиге у раном детињству бити предан читалац 

током читавог свог живота, а такав живот ће увек 

бити садржајан и богат.

Новинарска секција

ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ

1. Маријана Мрвић препоручује књигу „Тајне” 

Џеклин Вилсон: Књига ми се допала зато што 

говори о богатој и сиромашној девојчици. Пошто 

је сиромашну девојчицу тата тукао, она је побегла 

код богатије другарице. Тамо се крила на тавану 

и дружила са њом. Њих две су постале најбоље 

пријатељице. Кад сам прочитала овај роман, и ја сам 

променила мишљење о деци из богатих породица.

2. Тамара Илић препоручује књигу „Љубавна 

шминка” Ређине Бици: Ово је симпатична књига, у 

којој су главни ликови слатке животињице, зечеви. 

Обрадовала сам се јер се помиње шминкање, које 

такође волим. Једна зечица се нашминкала и постала 

невидљива. Она је, иначе, била љубоморна на малог 

пса, јер је газдарица посвећивала њему више пажње. 

Књига је пуна авантура и веома је забавна.

3. Реља Зорић препоручује књигу „Добра и лоша 

лутка”  Роберта Лентона:

Ову књигу препоручујем онима који воле страшне 

приче. У њој су јунакиње две лутке које дају савете 

једној девојци. Добра лутка јој даје добре савете, 

а лоша лутка лоше савете. Обе лутке су оживеле 

на почетку када је девојка ушла на таван и ..., па 

прочитајте и сазнаћете шта је било даље.

4. Уна Ерор препоручује књигу „Дружина снежних сова – Минерва Минт” Елизе Пуричели Гверо: 

Књигу сам веома брзо прочитала, јер ме је заинтересовала од самог почетка, па нисам могла да 

је испустим из руку. Главна јунакиња је једна девојчица, тачније беба. Њу је пронашла чистачица 

у путној торби на железничкој станици. Када је порасла, почела је да тражи своје родитеље. У 

потрази јој помажу њени пријатељи. Догађаји у књизи се брзо смењују и веома су узбудљиви.

5. Филип Јовановић препоручује књигу „Шоњавко 8” Џефа Кинија: Мени се ова књига допала, али 

ми је била и тужна. Било ми је жао дечака Шоњавка који је изгубио свог најбољег друга Ролија. 

Управо зато се присећао свега што су некад радили заједно. Најчешће су заједно ишли у школу и 

често упадали у невоље. Касније је Роли нашао девојку.

Коментаре прикупила учитељица Зорана Петковић Живановић у свом одељењу 4/2
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Конфликти и како их решити

К
онфликти су честа појава у животу. Реч конфликт 

у преводу са латинског значи „шок” или 

„удар”. По дефиницији, то је сукоб различитих 

мотива и резултат је динамичких психичких збивања. 

Незадовољење мотива доводи до фрустрација. 

Конфликте можемо сврстати у три велике групе: 

1. Конфликт двоструког привлачења настаје када 

покушавамо да изаберемо један од два једнако 

пожељна циља. 

На пример: Девојчици се допадају две лутке, али треба 

да се одлучи за једну јер нема довољно новца за обе. 

Ова врста конфликта је безазлена и релативно се лако 

решава.

2. Конфликт двоструког одбијања настаје када се 

морамо одлучити за једну од две непријатне ствари.

На пример: Ученик мора да учи, али му се не учи, а ако 

не буде учио, добиће лошу оцену. Ова врста конфликта 

настаје када од два зла треба изабрати мање. Излаз 

се често тражи у бежању из непријатне ситуације, 

што дугорочно може довести до неодговорног и 

неприкладног понашања.

3. Конфликти истовременог привлачења и одбијања 

настају када према једној истој ствари постоје 

истовремено привлачење и одбојност. 

На пример: Девојка жели да офарба косу да би 

била атрактивнија, али се плаши да ће је оштетити 

хемијским средствима за третирање косе. Ова врста 

конфликта може довести до озбиљних проблема, па 

и до психосоматских реакција (плакања, повраћања, 

несанице...).

У животу је немогуће, током дужег периода, 

избећи ситуације које доводе до тога да потребе буду 

осујећене или у сукобу. Зато стварамо различите 

обрасце реаговања који нам омогућавају њихово 

превазилажење. Међутим, не успевамо сви подједнако 

успешно да се одупремо проблемима. Неке људе и мањи 

неуспех обесхрабрује, док друге већи број неуспеха не 

обесхрабрује, већ покреће на акцију. 

Конфликти су чести и неизбежни. Доживљавамо 

их како у односу са другим људима тако и са самим 

собом. Међутим, они нису увек негативна појава, 

само треба знати управљати њиме. Најважније је 

из конфликта изаћи задовољан или бар извући 

поуку. Зато је важно научити користити добро 

утврђене стратегије за њихово решавање, што се 

постиже правилним размишљањем и вежбањем.

Смернице за поступање:
• Разговарај о проблему.
• Наступај мирољубиво.
• Нападај проблем, а не особу.
• Усредсреди се на оно што је у том тренутку важно.
• Поштуј туђа осећања.
• Преузми одговорност за своје поступке.

Зато:
• Не постављајте питања ко је први почео.
• Не вичите.
• Не будите агресивни.

Ево где лежи решење:
• Слушајте садржај поруке – она говори шта особа 

мисли.
• Слушајте форму поруке/интонацију, посматрајте 

израз лица – то нам говори како се особа осећа.
• Пустите другу особу да исприча своју причу и 

слушајте пажљиво.
• Потрудите се да разумете саговорника. Ставите 

се на његово место и покушајте да схватите како 
се осећа.

• Испричајте срж поруке онако како сте је ви 
схватили. Питајте саговорника да ли сте добро 
схватили.

Да ли су конфликти добри или не?

Сами по себи конфликти нису ни добри ни лоши. 

Лоше или добре могу бити њихове последице. Одговор 

зависи од тога како регујете на конфликтне ситуације. 

Већина људи реагује нагло, не размисли довољно о 

свим аспектима ситуације. Мањи број људи сматра 

да је то прилика за размишљање, реорганизовање 

ствари и покретање на боље.

САВЕТИ ПСИХОЛОГА
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Данашње схватање је да без конфликта нема 

развоја. Свака развојна фаза човека доноси неки 

нови сукоб. Суштина је да од рођења ступамо у неке 

врсте конфликата јер су они неизбежни да бисмо 

напредовали. Најбоље што можемо учинити за себе 

је да што пре научимо да гледамо њихове позитивне 

стране и да их решавамо.

Р ешење се налази у прихватању себе и других у 

ненасилној комуникацији.

Решење је у прихватању реалности која не 

задовољава наше жеље, те је важно запитати се да ли 

нам је важније да конфликт решимо или да будемо 

у праву. Пошто је човек друштвено биће, не треба 

заборављати да се срећа налази у прихватању и 

разумевању, а не у истицању сопствених потреба као 

једино битних.

Бежање од сукоба није решење јер они на тај 

начин неће нестати. Потискивање проблема је 

најгоре решење. Једино је суочавање на прави 

начин добро решење. 

Ре шење конфликта је 

у комуникацији. Зато 

нам служи говор. Ко му-

никација треба да буде 

права и искрена, без 

свађа и оптуживања. 

Свађе изазивају тензије и 

прерастају у вику.

Сваки конфликт укључује и друге људе. На 

нама је да се трудимо да из сваког сукоба извучемо 

оно најбоље. То се постиже одустајањем од свађа, 

слушањем и разумевањем других.

Кључ за решавање конфликта је у развијању 

позитивне стратегије којом се ситуација сукоба неће 

развити у напад на другу особу, него у заједнички напад 

на проблем. Комуникација и добра воља су основ сваког 

позитивног решења! 

Припремила психолог Ирена Јосиповић

И ове школске године врата продуженог бора вка била су широм 
отворена за све ђаке који воле да се друже, стичу нова знања и 
пријатељства. На по че тку школске 2016/2017. године ученици су се вра-
тили својим обавезама и у боравку били веома кре а тивни. Припремали су 
се за децембар који већ традиционално доноси активности којима се сви 
веома радујемо. „Новогодишњи продајни базар” постао је зашти тни знак 
продуженог боравка и свих његових ђака. Као што је већ речено, децембар 
је био месец креа тивности, где су ученици својим вештим и спретним 
рукама, у сарадњи са својим родитељима и учитељицама Ксенијом Кукрић 
и Радмилом Марковић, створили веома лепе предмете.

Пре новогодишњег базара организоване су две радионице са родитељима 
ђака првака, другака и трећака. Родитељи ђака првака правили су украсне 
тегле док су се родитељи  ученика другог и трећег разреда опробали у техници 
папир-маше правећи Снешка Белића. У дивној атмосфери настали су још 
лепши радови па је све било спремно за „Новогодишњи продајни базар”. 
Тезге су биле препуне различитих рукотворина веселих боја. У ваздуху 
се осетила еуфорија због предстојећег празника. Ученици су са поносом 
представљали своје радове и куповали их. Када се базар завршио тезге су 
остале празне, што значи да се труд и рад наших ђака исплатио. Сав новац 
који су ученици зарадили, искористио се за куповину нових друштвених 
игара лопти, вијача и неопходног материјала за све ученике. 

Ми смо наставили да радимо у нашој лепој школи да бисмо били 
спремни за предстојеће сунчане дане. Ђаци су били вредни и припремали 
своје учионице како би оне добиле ново пролећно рухо: уредили су паное 
својим радовима. 

И након дуге и хладне зиме коначно је стигло пролеће! Ученици у боравку 
пролеће су дочекали у пространом школском дворишту, озеленелом, 
процветалом и спремном за дечју игру. Под ведрим небом и првим зрацима 
сунца, ђаци се опуштају на трави и праве излет, читају књиге, цртају и 
уживају. Боравак сада има учионицу под ведрим небом и деца у њој баш 
уживају!

Радмила Марковић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ „РАДЕ КОНЧАР”

Наше руке спретне

Новогодишњи продајни базарНовогодишњи продајни базар

Учитељице Радмила Марковић (горе)Учитељице Радмила Марковић (горе)

и Ксенија Кукрић (доле) са вредним ђацимаи Ксенија Кукрић (доле) са вредним ђацима
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Весело дружење осмака

Т
родневна екскурзија најстаријих ученика 

Основне школе „Раде Кончар” започела је 

у четвртак, 27.10.2016. године. У осам сати 

ујутру сви смо заузели своја места и аутобус се лагано 

упутио ка западу Србије.

После трочасовне вожње стигли смо у Овчар-

ско-кабларску клисури и посетили манастир Благо-

вештење, једну од светиња „Српске Свете Горе”.  

Исто рија манастира, старог четири века, задивила 

нас је, као и фреске и иконостас који су толико пута 

рушени, а још увек зраче лепотом.

Наредна дестинација била је етно-село Сирогојно. 

Чувши занимљиву причу о народној традицији и о 

томе како се некада живело, фотографисали смо 

изложбу музеја на отвореном и наставили пут даље, 

ка Златибору. На планину смо стигли распевани, 

радосни, али и огладнели. После ручка шетали смо 

и разгледали центар Златибора, док су неки седели 

и одмарали се крај језера. Први дан је испунио наша 

очекивања. У вечерњим часовима хотел „Дрина” у 

Бајиној Башти спремно нас је дочекао. Пре вечере 

имали смо довољно времена да се распакујемо и 

упознамо вршњаке из Земун Поља. Након четири 

сата играња и певања у дискотеци, кратко смо се 

дружили по собама, а онда – кревет и одмор.

Други дан смо започели разгледањем града, а кад 

се сунце нашло у зениту, спремили смо се за излет на 

Мокру Гору. Познато место Дрвенград освојило нас 

је својом оригиналном архитектуром. Улице великих 

уметника и историјских личности, теретане, терени, 

базени, као и посластичарнице са домаћим колачима, 

веома су нас заинтересовали. Након групног фото-

графисања, Дрвенград затвара врата, а следи дужа 

вожња, овај пут возом. 

Чувена пруга „Шарганска осмица” први пут 

је реновирана 1925. године и повезује Ужице и 

Више град. Пруга је изграђена због трговинских 

потреба, а најпознатији воз на пару је „ћира”. Док 

смо путовали, слушали смо причу о Мокрој Гори, 

Тари, Шаргану, историји и легендама железнице 

и детаљно посматрали предео око себе. Неки су се 

забавили бројањем тунела кроз које су прошли, али 

како кондуктер рече, нико није погодио тачан број. У 

хотел смо се вратили увече, а после вечере, док су се 

девојчице сређивале за дискотеку, дечаци су стигли 

да погледају кошаркашку утакмицу. У поноћ смо се 

вратили у собе, а ту је почела права забава. До зоре 

се чуо смех.

Последњи дан. Спаковани и смештени на своја 

места упутили смо се ка манастиру Рача, задужбини 

краља Драгутина. Подигнут је у 13. веку, а значајан 

споменик писмености, „Мирослављево јеванђеље”, 

дуги низ година брижљиво је чувано баш у овом 

манастиру. Наставили смо даље током Дрине која 

нас је довела до језера Перућац и хидроелектране. 

Последње стајалиште: извор „Врело”. Бистра вода и 

пенушави водопад једно је од најлепших места које 

смо видели. После ручка кренули смо за Београд. 

Тужни, збуњени како је све тако брзо прошло, помало 

и уморни, ипак смо запевали. У Земун смо стигли у 

предвечерје, а са собом смо кући, осим сувенира, 

понели најлепше успомене са последње заједничке 

екскурзије.

Николина Николић 8/2

ПУТОВАЛИ СМО ПО СРБИЈИ 

Шарганска осмица Наставници Радојка Перић, Владимир Јовичић, 
Наташа Маринковић и Љиљана Марковић
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Лазар Стефановић8/4: Било је дивно на 

екскурзији, пре свега због друштва. Феноменално 

смо се провели, непрестано се дружили. Највише 

ми се свидела хидроелектрана Перућац, због 

очаравајућег видика. Водич је живописно говорио 

о настанку и значају ове грађевине. Дрвенград, 

Шарганска осмица, Сирогојно су дестинације које 

су оставиле јак утисак на мене. Ово је дефинитивно 

најлепша успомена из основне школе. 

Миа Ћуковић 8/1: Ово је била последња 

екскурзија на коју је цела генерација отишла 

заједно. Било нам је сјајно, обишли смо многа 

дивна места, од којих се мени највише свидела 

Шарганска осмица. Многи су спавали у вагону, 

али нису свесни шта су пропустили! Природа 

ме је оставила без даха! Волела бих да смо имали 

више времена да сами шетамо по Бајиној Башти. 

Андреа Ђокић 8/2: Највише ми се свидела 

Мокра Гора због возића „ћире”. Вожња је била јако 

занимљива, као и прича коју смо слушали у возу. 

Такође су ми се свиделе кућице у Дрвенграду, 

где је све  лепо уређено. Заиста немам никаквих 

замерки, ни на хотел ни на места која смо 

посетили. Најјачи утисак на мене је оставио музеј 

на отвореном Сирогојно, где сам могла да видим 

како су живели наши преци, а истовремено и 

уживала у савршеном  пејзажу који се простире 

дуж оштрих врхова планина. Ову екскурзију ћу, 

пре свега,  памтити по добром друштву и веселом 

дружењу.

Ирина Бајић 8/3: Видели смо много тога и 

још више научили за та три дана. Било је заиста 

прелепо! Најзанимљивије је било путовање 

„ћиром“. Уживали смо слушајући занимљиве 

приче, на енглеском и на српском језику. Шетали 

смо Дрвенградом, упознали живот српског народа 

у прошлости разгледајући Сирогојно. Провод у 

дискотец  је био незабораван. 

Лука Величковић 8/2: На екскурзији ми се 

највише свидео манастир Благовештење због 

живописних фресака. Манастир је подигнут 1602. 

године, али упркос  томе одлично је очуван, што 

ме је одушевило. По мом мишљењу то је најлепши 

манастир који се налази у Овчарско-кабларској 

клисури на „Српској Светој Гори”!

Ива Ђуран 8/4: Највише су ми се свидели 

живописни водопади на реци Врело. Пејзаж је био 

изванредан: шума и зеленило крај реке. Сунчеви 

зраци су правили спектар боја које су се преливале 

по површини воде. 

Исидора Спасић 8/3: Сви смо се лепо забавили! 

Дружење на овом заједничком путовању ће ми 

остати урезано у сећању, јер знам да ћемо ускоро 

сви отићи неким својим путем. Свим садашњим 

седмацима препоручујем да следеће године не 

пропусте  ову екскурзију!

Нађа Ердељан 8/2

Дуња Инђић 8/2

АНКЕТА: 

Дрвенград
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Једног хладног и магловитог јутра окупили 

смо се испред школе и нестрпљиво чекали 

полазак на рекреативну наставу. Током пута 

видели смо непрегледне шуме и њиве, а посебно 

нам је била занимљива кућа на води. Када 

смо стигли у павиљоне, распремили смо се и 

одмах отишли у шетњу до хранилица за срне 

и послушали веома занимљиву причу о њима. 

Наредних дана смо обилазили интересантне 

чеке за медведе, невероватно Тисово брдо и 

очаравајуће језеро Заовине. Посебно нам је 

привукло пажњу велико дрво које је изгребао 

медвед. У свакој шетњи слушали смо узбудљиве 

приче о овим дивљим животињама, чак смо 

упамтили и њихова имена и колико их има на 

Тари.

Наравно, нису изостале ни спортске игре. 

Најчешће смо превлачили конопац и тркали 

се по непрегледним ливадама. Частили смо 

се и изузетно укусним палачинкама. Увече 

смо ишли у дискотеку. Имали смо свако вече 

другачији програм. Маскенбал, плесно вече, 

вече лудих фризура. Девојчицама се највише 

допало такмичење у осмишљавању плесне 

кореографије. Пред одлазак на спавање, 

блажени и опијени пријатним умором, 

испијали смо чајеве у својим собама.

И последњи дан смо отишли у дугачку 

шетњу да још мало уживамо у прелепој 

природи ове планине. Моји вршњаци и ја смо 

се лепо провели на Тари и радујемо се новим 

заједничким авантурама.

Нађа Грегор 4/4

Милица Мрђен 4/2: Јако ми се свидео хотел и 

играње у парку испред хотела. Провод у дискотеци 

је свако вече био добар, а често смо побеђивали у 

такмичењима. Сјајно сам се провела!

Лена Бешевић 4/3: Допало ми се шетање кроз 

шуму и дуго пешачење. У хотелу је храна била 

јако укусна. Било нам је одлично!

Јована Машкарин 4/1: Уживала сам свако 

вече, пред одлазак у дискотеку. Тада смо по 

собама смишљале кореографије уз музику. Увече 

смо играле у дискотеци и добијале бурне аплаузе.

Дуња Јанковић 4/4: Све је било савршено. У 

соби ми је било супер, јер сам време проводила у 

разговору са другарицама и одмору. Одушевио ме 

је изглед хотела који је личио на већу планинску 

кућу са стрмим кровом.

Јелена Маричић 4/3: Место које ћу увек 

памтити је дискотека. Најлепше сам се провела на 

ревији лудих фризура. Дуго ћу памтити боравак 

на Тари!

Уна Ерор 4/2:  Ја немам ниједну замерку. Било 

нам је дивно! Сваки дан је био узбудљив на свој 

начин. Допале су ми се и шетње, и такмичења, и 

дружење, и играње у дискотеци.

Теодора Јаковљевић 4/3: Заувек ћу памтити 

време проведено на Тари. Природа је предивна. 

Свака шетња ми је пријала. 

Пријатељи на мосту пријатељства

Тара Рњак 4/1: Мени је најсмешније то што 

планина и ја носимо исто име. Одлично сам 

се провела, иако смо дуго шетали. Све је било 

савршено!

Тамара Илић 4/2

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА ЧЕТВРТАКА АНКЕТА 

Авантура на Тари

Срце за успомену



Драгуљ у пустињи

Д
убаи - пре мање од 50 година, огромна пустиња 

која „није имала краја”, а сада, синоним за 

луксуз. Највећи и најлепши од свих 7 емирата 

који чине Уједињене Арапске Емирате, доказ је да чо-

векова машта стварно може свашта.

Већ у првој деценији 21. века величанствени 

мегалополис постао је и дом највише зграде на свету – 

Бурџ Калифе која је висока  828 метара и има више од  

400 спратова! Није ни чудо што је овај небодер  права  

атракција за туристе. 

Одмах  поред овог грађевинског дива налази се 

највећи тржни центар по имену „Дубаи”. Испред је 

фонтана чији се водоскоци крећу у ритму музике, 

а крај ње се сваке вечери одмарају хиљаде и хиљаде 

људи. Иначе, сам Дубаи има више од 70 оваквих 

центара. У једном од њих можете чак и да  скијате иако 

је напољу 50 степени у плусу.

Вештачко острво Палм Џумеира је увек добра 

препорука за посетиоце. Бројни су луксузни хотели 

који се утркују да туристима понуде јединствени 

провод. Тако можете  пливати у базену заједно са 

делфинима, ронити у акваријуму са разно бојним 

рибицама или се определити за авантуру у најбољим 

аква парковима на свету. Веома су популарна и 

крстарења и обилазак града из ваздуха, хеликоптером.

Када се удаљите од Даунтауна и наставите главним 

путем, полако прилазите Марини, још једном 

арапском чуду. Марина се састоји из више делова, а 

један од најлепших је Џумеира Бич Резиденс  који се 

налази на самој плажи. На западној стр ани Дубаи 

марине смештен је један од највиших блокова зграда 

на свету, укључујући и прелепе небодере као што су 

Кула Принцеза и Кула Кајан.

Недалеко од најнасељенијег дела града, на плажи, 

налазе се изузетно луксузни хотели, а међу њима 

непоновљиви Бу рџ Ал Араб. Једна занимљивост 

везана за хотел у облику је дра је да се баш на њему 

налази највећи хришћански крст на свету. Прича се да 

је архитекта крст направио намерно да би симболично 

„хришћани имали утицај на велики муслимански 

свет”, а владари су то тек приметили када је градња 

хотела била при крају.

Осим луксузног дела града, добро је посетити  и 

Бур Дубаи, место одакле је све почело. То је тренутно 

најсиромашнији део овог емирата који насељавају 

Арапи, Пакистанци, Ин ди јци… Одмах поред је 

велика пијаца разнобојних ми ри шљавих зачина и ту 

можете осетити изворни мирис оријента. Лутање кроз 

тај специфични део града омогућава туристима да 

заправо виде какав је био живот у овој области пре 

проналаска нафте.

Уколико вам се укаже прилика да посетите 

Уједињене Арапске Емирате, не пропустите пустињски 

сафари. То је непоновљива авантура која се састоји од 

вожње џипом по пешчаним динама, одласка у камп 

који се налази ван града, јахања камила, цртања каном 

по рукама, традиционалне арапске вечере и кратке  

представе.

Иако су небодери у Дубаију никли из песка, има 

доста зеленила о коме треба посебно водити рачуна 

с обзиром да жива у термометру уме да пређе 50 

подељак. За љубитеље природе издвојила бих Чудесну 

башту и Лептир башту, у којима је све направљено од 

разноврсног цвећа. За оне који желе да посете џамије, 

улаз је слободан. Жене, наравно, морају да обуку црне, 

дугачке абаје које добијају на самом улазу без обзира 

које су вере. 

Надам се да сте из ове кратке репортаже  и лепих 

фотографија могли да осетите јединствену лепоту 

овог прелепог драгуља изниклог у пустињи.

Милица Грујин 8/2

УЧЕНИЧКИ БЕДЕКЕР: ДУБАИ
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Џамија у Абу ДабијуЏамија у Абу Дабију

Чудесна баштаЧудесна башта
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О
ктобар ове школске године био је изузетно 

успешан за спортисте наше школе, а са 

доласком пролећа и првих сунчаних дана 

успеси су се наставили. Наиме, кошаркашице седмог и 

осмог разреда освојиле су прво место на општинском 

такмичењу, као и ученице петог и шестог разреда. Ни 

дечаци се нису обрукали. Кошаркаши седмог и осмог 

разреда освојили су треће место на општинском 

такмичењу, док су фудбалери били најбољи у 

надметању земунских школа. Честитамо!

Иако су у разговору сви учесници истицали да су 

били борбени и пуни елана који их је водио до победе, 

стално су помињали и име наставника физичког 

васпитања, Предрага Радуљицу, као важног члана 

тима. То је разлог зашто смо одлучиле да и са њим 

поразговарамо. Питале смо га шта он мисли: да ли 

смо до ових победа дошли захваљујући њему, као 

посвећеном тренеру, или су такмичари већ били 

довољно уиграни? 

„У победнички поход кренули смо са 

кошаркашицама, а рекао бих да нисмо били довољно 

уиграни. Ипак смо победили јер се показало да је 

најважније да смо чинили једну целину: ви, као 

екипа, и  ја, као тренер. Моје сугестије и тактике су 

биле корисне, али да ви нисте биле упорне, посвећене 

и спремне да их спроведете у дело, не бисмо дошли 

до победе. Дакле, подједнако смо заслужни!”, рекао 

нам  је наставник Радуљица.

Ученици се слажу да им је на овим спортским 

надметањима много значила подршка и бодрење 

наставника физичког. „На такмичењима сам се 

поставио више као тренер, него као наставник. 

Говорио сам често: 'Ајмо, децо, идемо на победу, 

можемо јаче и боље!' Тиме сам их, вероватно, додатно 

мотивисао и ширио позитивну енергију”, про ко ме н-

тарисао је наш саговорник. 

Наши фудбалери су после освојене медаље рекли 

да им је наставник Радуљица много помогао кад им 

се придружио на утакмици. Кажу да им је предложио 

добра тактичка решења и саветовао како да се 

поставе у одбрани и нападу. 

Осим атмосфере на такмичењима, занимало нас 

је и какав је утисак наставника о нашој школи и 

ученицима којима свакодневно предаје, с обзиром на 

то да нам се скоро придружио.

„Ова школа је сређена и налази се у јако лепом 

крају. Ученици су културни, дисциплиновани и 

лепо сарађујемо. У односу на прошлу годину, када 

сам тек постао део овог колектива, ове године много 

лакше радим, ученици се све више залажу на часу 

и врло су активни. Рекао бих да смо сви заједно 

поставили добар темељ за даљу сарадњу, па и будући 

успеси, сигуран сам, неће изостати”, каже наставник 

Радуљица.

Нађа Ердељан 8/2

Дуња Инђић 8/2

Према досадашњим резултатима које нам 

је доставио Организациони одбор за школски 

спорт Општине Земун, ОШ „Раде Кончар” зау-

зела је убедљиво прво место у екипним спорто-

вима старијих разреда међу земунским школа-

ма. Бодован је успех ученика од петог до осмог 

разреда у кошарци, одбојци, рукомету и малом 

фудбалу. Честитамо нашим младим спортисти-

ма и њиховим наставницима!

Тимски до победе

РАЗГОВОР СА ПРЕДРАГОМ РАДУЉИЦОМ, НАСТАВНИКОМ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Наставник Радуљица са златним кошаркашицамаНаставник Радуљица са златним кошаркашицама

Наставник Радуљица са колегом Владимиром Наставник Радуљица са колегом Владимиром 

Вукосављевићем и најбољим земунским фудбалеримаВукосављевићем и најбољим земунским фудбалерима
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У
читељица Катица Ма-

рић рођена је 1961. 

године у Бео граду. Ту 

је завршила ос новну школу, 

Прву бео градску гимназију и 

ди п ло мирала на Учи те љскoм 

фа култету где је и спе ц и ја-

лизирала методику на ставе 

математике. За ге не рације 

ђака који су по хађали нашу 

школу, она је учитељица која 

се памти цео живот и од које 

су поред лекција из уџбеника 

научили и школу живота и постали људи у сваком 

погледу.Увек је спремна за нове идеје и иницијативе, 

посебно у ваннаставним активностима – секцијама, 

такмичењима, посетама музејима... Што би се језиком 

наше генерације рекло, омиљен „лик” код ученика 

и колега у школи. То је разлог зашто смо хтели да 

направимо интервју и нешто више сазнамо о њој.

Како је то бити учитељица?

Веома лепо јер је посао занимљив и креативан. 

Децу није лако учити и васпитавати без напора. Али, 

као што каже Душко Радовић: „Морате крити од де-

це да их васпитавате. Ако на крају примете да су пре-

варени и васпитани, биће им криво, али тада ће већ 

бити касно.”

Како успете да одржите час и поред тога што 

деца причају?

Некад је немогуће то спречити, али ако су деца до-

бра она престану да причају када их опоменете. Битно 

је имати свој стил у образовању и васпитању ученика. 

Мој стил је да не треба постављати идеалне циљеве 

које је немогуће достићи, већ оне који су достижни.

Да ли сте Ви задовољни својим одељењем ?

Веома сам задовољна својим 3/3, јер то су лепо ва-

спитана деца која вредно испуњавају своје обавезе. 

Понекад се догоди, као и свима да слабо памтимо и 

брзо заборављамо. Али знам да најдуже памтимо оно 

што је занимљиво и научено без напора, кроз игру и 

зато често у настави то користим.

Колико дуго радите као учитељица ?

Ево већ пуних 25 година, а то је тек четврт века. У 

овој школи сам пола тог времена, а пре тога сам била 

такође у две дивне школе где ми је било исто тако 

лепо са фином децом и добрим колегама са којима се 

и данас дружим.

Да ли Вам је тешко да васпитавате децу свих 

ових година?

Никако. Задовољство је радити с децом и увек 

је занимљиво и другачије. Највише волим када код 

ученика подстакнем жељу за знањем и питањима 

типа : где могу да употребим ово што смо учили, шта 

се тиме мења, где то да уклопи м у већ научено ...

Да ли Вам тешко пада када грдите децу?

Наравно, то је онај тежи део посла, а у сваком послу 

постоје и тешке ситуације које треба решити. Волим 

дисциплину када озбиљно радимо. Без слушања на 

часу, учење код  куће је тростуко теже. Од ученика 

очекујем, ако је могуће, да се узајамно поштујемо и 

онда није потребно да се грдимо.

Како постижете да прегледате контролне за-

датке за један дан?

Потрудим се, све се може постићи ако имате добар 

план и организујете се. Знам да ученици воле што 

пре да добију прегледане задатке, да их међусобно 

продискутују. Тако подучавање постаје забавније.

Како се осећате када се растајете са ђацима на 

крају четвртог разреда ?

Помало тужно, жао ми је што се растајемо. Са друге 

стране и срећно, јер то значи да су порасли и научили 

све што је требало – за сада. Знам да су развили љубав 

према школи и полако треба да закораче у озбиљније 

теме и наставе да развијају мишљење, креативност, 

тимски рад –једном речју своју личност. Јер знање је 

благо које свог власника свуда прати.

Милица Ђорђевић 3/3

Анђела Косановић 3/3

ИНТЕРВЈУ СА УЧИТЕЉИЦОМ КАТИЦОМ МАРИЋ

Знање је највеће 

благо

УчитељицаУчитељица

Катица МарићКатица Марић

Насмејано и весело 3/3Насмејано и весело 3/3

Провод на снегу



О
ве године се обележава 800 година од 

крунисања Стефана Првовенчаног, првог 

српског краља. У чему се огледа значај овог 

крунисања? 

Осим тога што је српски народ први пут добио 

међународно признату државу, а током Стефанове 

владавине и независност српске цркве, тај догађај је 

имао изузетан утицај на даљи развој наше државе. 

Неколико генерација касније, Србија постаје и 

царевина, а у њен састав су улазиле знатне територије. 

Очувању културног и националног идентитета под 

турском влашћу допринела је снажна традиција 

народног песништва о некадашњој величини и снази 

Србије. Годинама касније се ослобађамо Турске и 

коначно оснивамо независну државу. То је било 

могуће због херојства и залагања српских владара, а 

све је почело када је Стефан Првовенчани крунисан 

краљевском круном.

Како му је то пошло за руком? Пут до српске 

краљевске круне није био лак, не само због 

бројних непријатеља, већ и због сукоба међу самим 

Немањићима.

Стефан Немањић, син великог жупана Стефана 

Немање и Ане, рођен је око 1166. године. Имао је 

двојицу браће: старијег Вукана и млађег Растка. 

Мало тога се зна о њиховом детињству, али можемо 

претпоставити да су дане проводили као сви млади 

племићи средњег века: ишли су у лов, вежбали 

мачевање и стрељаштво, учествовали на гозбама 

својих родитеља, описмењавали се и учили. Године 

су прошле, а Вукан, Стефан и Растко су порасли. 

Најмлађи брат се замонашио, упркос противљењу 

свога оца, и добио име Сава, а Вукан и Стефан су 

наставили да живе удобним властелинским животом.

По правилу, престо је требало да преузме 

најстарији син Вукан. Међутим, отац Стефан 

је препустио владање Србијом свом средњем 

сину Стефану због брака са Евдокијом, ћерком 

византијског цара Алексија III Анђела. Он је био 

најмоћнији владар тадашње Европе, а брак са његовом 

ћерком обезбедио је заштиту Србији и подршку у 

ратним походима. Вукан, као најстарији син, није био 

задовољан одлуком свог оца. Сматрао је да он треба 

да влада Србијом, мада своје незадовољство није 

отворено показивао. Године 1196. Стефан Немањић 

је од свог оца формално преузео титулу великог 

жупана на државном сабору у Расу.

За то време, Свети Сава је проводио своје дане 

у богослужби. Отац га је у почетку звао да се врати 

на двор, али Савина марљивост и несебичност га 

је ипак одвраћала од лагодног начина живота на 

двору. Када је најзад схватио да му је син био у праву, 

Стефан Немања се помирио са њим. Исте године 

кад је Стефан Немањић постао велики жупан, његов 

отац се замонашио у манастиру Хиландар и добио 

духовно име Симеон.

Убрзо после Симеонове смрти дошло је до 

великих немира у Србији. Најстарији брат је одлучио 

да нападне свог брата и преузме власт Србије по 

сваку цену. Уз помоћ Мађара, Вукан је свргнуо и 

протерао Стефана и почео да влада као угарски 

вазал, све док га Стефан није савладао и повратио 

власт након четири године рата (1202–1204/1205). 

Прилике су биле тешке, браћа су желела да се измире 

и у помоћ су позвали брата Саву. После боравка на 

Светој гори Сава се вратио у Србију и над моштима 

Светог Симеона помирио браћу. Потом је очево тело 

свечано сахранио у његовој задужбини Студеници. 

У наредних десет година Сава је живео у Србији као 

игуман манастира Студеница и најближи сарадник 

и саветник свога брата Стефана. Под његовим 

руководством извршено је живописање Студенице 

која је постала најчувенија свенародна светиња. 

Потом је предложио свом брату Стефану да сазидају 

нови манастир Жичу. Лично је сакупио најбоље 

занатлије и мајсторе, помагао и надгледао радове.

Наредних година су избили немири у Бугарској. 

Стефан је искористио прилику и освојио области око 

Ниша, Врања, Биначке Мораве, Призрена и Липљана 

и данас ширу околину Гостивара и Тетова. Године 

1214. Латини и Бугари су се удружили против Србије, 

али су убрзо били поражени код Ниша. Исте године 

Србију напада епирски владар Михајло I Анђео. 

Међутим, њега је ускоро, након почетка сукоба, 

убио слуга. Стефан је веровао да му је покојни отац, 

Стефан Немања, на неки начин, „помогао” у тим 

ратовима. Тај догађај је приказан као чудо Светог 

Симеона, који је са небеса надгледао своје синове 

Стефан 
Првовенчани 
српски краљ

ОСАМСТО ГОДИНА КРАЉЕВСКЕ КРУНЕ
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и пружао им подршку. Око 1216. Стефан Немањић 

пише житије свог оца („Житије Светог Симеона”), у 

којем описује цео његов живот, од рођења до смрти.

Као сарадник свог брата и човек јединственог 

ауторитета у Србији, Сава је непосредно учествовао 

у државним пословима и више пута одлазио у 

дипломатске мисије у околне земље. Заједнички 

рад браће Немањића на унутрашњем и спољашњем 

учвршчивању државе крунисан је добијањем 

два значајна међународна признања: држава је 

подигнута на ранг краљевине, а њена црква је 

постала аутокефална архиепископија (добила је 

пуну правну и административну самосталност као 

и право да неограничано сама бира своје епископе и 

архепископе). Први краљ био је Стефан Првовенчани, 

крунисан 1217. године од стране папиног изасланика. 

Први архиепископ био је Сава, а рукоположен је 

1219. године од стране никејског цара и патријарха. 

Неколико година касније Сава је крунисао свог брата 

и по православном обичају.

Непосредно пред смрт Стефана Првовенчаног, 

Сава га је замонашио и добио је име Симон. Умро је 

24. септембра 1227. године и сахрањен је у задужбини 

свога оца, манастиру Студеници.

Стефан Немањић је после добијања краљевског 

венца с разлогом назван „Првовенчани”, како због 

тога што је као први владар из династије Немањић 

добио краљевску круну, тако и због чињенице да је 

круна обухватала све српске земље.

 Миа Ћуковић 8/1
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М
ного је врста музике на свету: поп, рок, 

реп, техно, народна и забавна, али мени 

најдража је класична музика. Ја свирам 

хармонику, однедавно и саксофон. Ретки би пове-

зали хармонику са класичном музиком јер сви ми-

сле да само коло може да се свира на њој. То није 

тачно! Све може да се свира на хармоници.

Иако волим да свирам, највише бих волео да 

постанем диригент. Неки ми говоре да немам слуха 

за диригента. Прво ме је то обесхрабрило, али по-

сле сам схватио да треба да будем упоран и вредан. 

На крају крајева, таленат је само 10, а рад 90 одсто 

успеха. Испричаћу вам једну причу које се сећам... 

Било је вече, петак, мама ме је сачекала после 

школе и  одвела на коцерт Филхармоније на Колар-

цу. Без обзира на то што сам био уморан, нисам хтео 

да пропустим овај музички догађај. Наступао је Та-

рас Штонда, а дириговао је Данијел Рајскин. Имали 

смо теткину годишњу карту. Мама је села на њено 

место, а ја сам као и увек отишао на степенице на 

балкону. Али овог пута била су празна места тачно 

изнад  диригента. То је био мој срећан дан! Филхар-

моничари су почели да свирају, музика је била тиха, 

а после неког времена почео је гласно и дубоко да 

пева оперски певач. Било је величанствено! Поже-

лео сам да знам руски, јер бих тада могао да разу-

мем шта пева. Његова музика је била очаравајућа.

После кратке паузе и цуњања по Коларцу, вра-

тио сам се на балкон. У другом делу концерта није 

било певача. Оркестар је опет почео да свира тихо 

и споро. Онда све брже и јаче. После су се убаци-

ли ударачки инструменти. Успео сам да пребројим, 

било је чак петоро људи за бубњевима, добошима, 

чинелама, трианглима и металофонима. Било је све 

напетије. Насупрот  овом извођењу, следећа компо-

зиција је била успорена и успављујућа. Онако умо-

ран, после напорног школског дана, нисам могао да 

одолим да не заспим. 

Утонуо сам у сан. Сањао сам једну велику дво-

рану у Бечу. Ако се не варам, зидови и плафони 

су били украшени сребром и златом, а позорни-

ца окићена цвећем. Сала је била велика као два 

фудбалска терена. Била је пуна људи са свих стра-

на. Сви су дошли да виде новог диригента. То је био 

његов први наступ. Они који нису имали карте, 

стајали су изван дворане само да би чули ту преле-

пу музику. На плафону су биле мале украсне лам-

пе, али, кад је почео наступ, светла су се угасила, а 

један велики кристални лустер обасјао је целу по-

зорницу. Изашао је диригент, поклонио се публи-

ци, а испред њега је била палица и књига са нотама. 

Само, то није био неки тамо диригент, већ сам то 

био ја. Оркестар је свирао најпознатије Моцартове 

и Бетовенове композиције, а ја сам дириговао. На 

крају је следио громогласан аплауз, али то је био 

аплауз у овој сали на Коларцу, у Београду, који ме је 

пробудио. Освестио сам се и почео да тапшем. Кући 

сам отишао тужан јер је оно био само сан, али кад 

сам легао у кревет, схватио сам да је тај сан само 

знак да ћу једном постати диригент.

Свестан сам да треба да верујем у себе, без обзи-

ра шта ми други говоре. Увек треба бити упоран и 

вредан и, ко зна, можда ћу једног дана постати ди-

ригент, а светло оног кристалног лустера обасјаће 

позорницу на коју ћу ја поносно и достојанствено 

изаћи.

Димитрије Петровић 6/3

Сањарење

МУЗИЧКИ КУТАК
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Химна ОШ „Раде Кончар“
музика и текст: професорка Вукица Јосимовић Вукосављевић

Игњат Петровић 2/2 Дуња Анчић 2/1 Андреа Ђоковић 2/2
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Сара Ћосић 6/4

Лазар Башкот 6/1

Тамара Илић 4/2

Ана Пешић 7/3

Групни рад 3/1

Ликовна секција

млађих разреда, групни рад

Анастасија Китановић 7/1

Миа Ћуковић 8/1

Љубица Момировић 5/4
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Андреа Битићи 8/1

Андријана Тодоровић 5/3

Сара Милосављевић 7/1

Анђелија Китановић 5/1

Марија Поповић 5/4Марија Поповић 5/4

Елена Дебић 2/3Елена Дебић 2/3

Сања Милошковић 6/4Сања Милошковић 6/4

Јулијана Божиновић 8/1



21

Кончарац 2.

Сања Драгаш 8/4

Катарина Бркић 7/4

Леа Величковић 4/2

Уна Ерор 4/3

Теодора Жигурски 6/4

Анђела Димитријевић 5/3

Матеја Милачић 6/2

Михаило Ковачевић 1/4
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Ирина Бајић 8/3

Филип Јовановић 4/2

Стеван Јанус 7/1

Марко Цветић 4/2

Јован Ђурђевић 4/2

Групни рад 4/2

Лука Томчић 4/2

Миа Савковић 2/2



Наше читање великог писца
СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА ОД  РОЂЕЊА АНДРИЋА

Оно што је најлепше на искреној и 

дубокој љубави, на којој је све лепо, то је да 

у односу према ономе кога волимо ни једна 

наша мана не долази до израза. Много шта 

што је зло у нама ишчезава, а оно што је 

добро устостручи се. 

(Иво Андрић: „Знакови поред пута”)

Када волимо, свет око нас добија нове 

боје. Наше мане неким чудом више нису ту, 

а ми постајемо бољи људи. Претварамо се у 

насмејана, ведра, дивна и топла бића.

Нађа Ердељан 8/2

Искрена и права љубав чини нас бољим, 

паметнијим, искренијим и часнијим људима. 

Љубав, дубока и несебична, прочишћава наш 

ум и душу.  

Дуња Инђић 8/2

Све може бити. Али једно не може: не 

може бити да ће посве и заувек нестати 

великих и умних а душевних људи који ће за 

божију љубав подизати трајне грађевине, 

да би земља била лепша и човек на њој 

живео лакше и боље. Кад би њих нестало, 

то би значило да ће и божја љубав угаснути 

и нестати са света. То не може бити. 

(Одломак из Андрићевог романа „На 

Дрини ћуприја”)

Мислим да писац жели да верује да ће увек 

постојати грађевине које ће свет чинити бољим и 

лепшим местом, и да ће увек постојати људи који 

ће их са љубављу правити. За њега те грађевине 

нису само објекти, већ имају неко дубље значење, 

као на пример мостови. Они су Андрићева велика 

инспирација и симбол једнакости, повезаности, 

истрајности и племенитости добрих људи.

Андреа Ђокић 8/2

Напослетку, све чим се овај наш живот 

казује – мисли, напори, погледи, осмеси, 

речи, уздаси – све то тежи ка другој обали, 

којој се управља као циљу, и на којој тек 

добива свој прави смисао. Све то има 

нешто да савлада и премости: неред, смрт 

или несмисао. Јер све је прелаз, мост чији се 

Ми и не знамо колико снаге и какве 

све могућности крије у себи свако живо 

створење. И не слутимо шта све умемо. 

Будемо и прођемо, а не сазнамо шта смо све 

могли бити и учинити. То се открива само 

у великим и изузетним тренуцима као што 

су ови у којима Аска игра игру за свој већ 

изгубљени живот. 

(Одломак из Андрићеве приповетке „Аска 

и вук”)

Нашу праву, истинску и скривену снагу, 

које ни сами нисмо свесни, откривамо тек у 

тренуцима када мислимо да не можемо, а знамо 

да морамо да наставимо даље, у некој нашој 

тешкој борби.

Миа Божанић 8/2

У тренуцима када је човеку најтеже, он 

успева да нађе снагу и тада сагледава све своје 

могућности за које пре није ни знао да их има. 

И зато се не треба плашити неуспеха јер ако не 

покушамо на крају ћемо жалити за пропуштеним 

приликама.

Милица Грујин 8/2
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крајеви губе у бесконачности, а према ком су 

сви земни мостови само дечје играчке, бледи 

симболи. А сва је наша нада с оне стране.

(Одломак из Андрићевог записа „Мостови”)

Све што чини живот, осмеси, уздаси, жеље, 

наде, тежње, све нас то води ка неком циљу, оном 

далеком, на другој обали. На путу до те друге обале 

суочавамо се са разним препрекама које живот са 

собом носи и са којима морамо да се боримо и да не 

посустанемо док их не савладамо, јер тек тада ћемо 

угледати обрисе те друге обале.

Николина Николић 8/2

Мостови нису само грађевине које можемо 

додирнути. Андрић нас учи да су мостови споне и 

везе међу људима; пољупци, руковања, загрљаји, 

помирења.  

И ти мостови су најважнији у животу сваког 

човека јер њима превазилазимо страхове, сукобе, 

неспоразуме.

Милица Кукић 8/2



Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais 

peu d’entre elles s’en souviennent.) Je corrige donc ma dédicace: 

À LÉON WERTH, QUAND IL ÉTAIT PETIT GARÇON

Le grand petit
garçon

L'HISTOIRE DU PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY

Ses amis l'appelaient Saint-

Ex. En réalité il s'appelait Antoine 

de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry 

est né à Lyon en 1900. Très jeune, 

il rêve d'aventure. Pendant son 

service militaire, il apprend à 

piloter. Maintenant, Saint-Exupéry a une seule idée en tête: voler.

En 1927, il réalise fi nalement son rêve. Il est pilote en ligne. 

Il accomplit des missions très dangereuses au-dessus de la Médi-

terranée, au-dessus du Sahara. Il a plusieurs accidents en plein 

désert. Plus tard il est nommé directeur de sa propre compagnie 

pour l'Amérique du Sud. Pendant ses missions, Saint-Exupéry 

médite longuement sur la solitude, sur l'amitié, sur le sens de 

l'existence, sur la liberté.

En 1939, quand la France entre en guerre contre l'Allemagne 

et quand elle est occ upée par les troupes d'Hitler, Saint-Exupéry 

décide de quitter la France. Il s'installe aux États-Unis, où il conti-

nue à écrire. C'est à New York qu'il publie „Le Petit Prince”.

Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry part pour sa dernière mis-

sion. Son avion est détruit par des avions allemands au-dessus 

de la Méditerranée. Ce jour-là, Saint-Exupéry n'est pas rentré...

Un exemplaire du „Petit Prince” de Saint-Ex vendu 
pour quelque 90.000 euros 

Un exemplaire original du „Petit Prince”, chef d'œuvre 
de l'aviateur-écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, 
avec quatre dessins et dédicaces de l'auteur, a été adjugé 
samedi à Paris pour quelque 90.000 euros, en ligne avec 
son estimation. 

Il s'agit de l'original en français de l'édition américaine 
du „Petit Prince” car le livre a été conçu et rédigé aux 
États-Unis pendant l'exil de l'écrivain-aviateur en 1942. 

Il a été publié pour la première fois à New York en 
1943. 

Cet exemplaire, off ert par Saint-Exupéry à son ami, 
le lieutenant-colonel (et futur général d'armée aérienne) 
Lionel-Max Chassin, était estimé entre 80.000 et 100.000 
euros, selon la maison Cazo. 

Il a trouvé preneur auprès d'un acheteur anonyme 
pour 89.467 euros.

Les curiosités sur „Le Petit Prince” que vous ne saviez pas
1. Juste avant que l'euro soit introduit la Banque de France a émis un billet de 50 francs avec le portrait de l'écrivain et aviateur 

Antoine de Saint-Exupéry et avec certains éléments du conte.
2. Le personnage du renard, fi dèle compagnon du Petit Prince, est inspiré par le Renard des sables du Sahara (le Fennec), qui 

habite les déserts du nord de l'Afrique.
3. Les baobabs, arbres venant de Madagascar, d'Afrique et de Proche-Orient, qui dans le livre avalent la Terre avec ses racines, 

symbolisent en fait les nazis et leur tentative de dominer le monde.
4. Il y a plus de 200 couvertures diff érentes du „Le Petit Prince” dans le monde  entier.
5. „Le Petit Prince” est classé à la quatrième place des 100 meilleurs livres du XXe siècle. (c'est un classement organisé par Le 

Monde, infl uant journal quotidien parisien)
6. Dans le monde littéraire „Le Petit Prince” est estimé le meilleur livre français du XXe siècle qui est traduit en 270 langues et 

dialectes. 
7. „Le Petit Prince” est le plus vendu au monde après „La Bible” et „Le Capital” de l'économiste et le philosophe allemand Karl 

Marx. Il a été vendu à plus de 145 millions d'exemplaire dans le monde.
Секција француског језика, (илустрација Анђела Сокић 6/2)

Le parc du thème fait vivre le monde du „Petit Prince”

„S'il vous plaît... dessine-moi un parc d'attractions”. L'univers 

enchanté et poétique du Petit Prince, créature de l'écrivain–avia-

teur français Antoine de Saint-Exupéry, est maintenant le thème 

d'un parc de loisirs pour enfants, qui a ouvert ses portes près de 

Mulhouse, à la frontière franco–allemande.

Des montgolfi ères, un serpent-toboggan, des renards et mou-

tons vivants, un quiz sur les planètes: le „Parc du Petit Prince” 

installé sur 24 hectares à Ungersheim (est de la France), décline 

en 31 aires de jeux et attractions, les thèmes et personnages du 

célébrissime ouvrage paru en 1943. Il espère attirer 150.000 visi-

teurs par année pleine. 

– Les grandes personnes aiment les chiff res. Quand 
vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous ques-
tionnent jamais sur l’ essentiel. Elles ne vous disent jamais: 
„Quel est le son  de sa voix? Quels sont les jeux qu’il pré-
fère? Est-ce qu’il collectionne les papillons?” Elles vous 
demandent: „Quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? 
Combien pèse-t-il? Combien gagne son père?” Alors seu-
lement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes 
personnes: „J’ai vu une belle maison en briques roses, avec 
des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le  toit...” 
elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison.  Il faut 
leur dire:  „J’ai vu une maison de cent mille francs.” Alors 
elles sе crient: „Comme c’est joli!” Mais, bien sûr, nous qui 
comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros!

– On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, 
dit le renard. Les hommes n’ ont plus le temps de rien 
connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les 
marchands. Mais comme il n’ existe point de marchands 
d’amis, les hommes n’ ont plus d’amis. Si tu veux un ami, 
apprivoise-moi! 

– Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très 
simple: on ne voit bien qu’ avec le cœur. L’ essentiel est 
invisible pour les yeux.

– Et le Petit Prince ajouta: „Mais les yeux sont aveugles. 
Il faut chercher avec le cœur.”

Кончарац 2.



S
herlock Holmes is a well-known private detective who 

was created by a British doctor and writer, Arthur Co-

nan Doyle. He got inspiration from his professor from 

the Medical Faculty, Joseph Bale. He was very good at spot-

ting details on passersby and drawing conclusions about 

their lives. Th at accuracy and observation are the ones that 

Holmes uses to solve diff erent cases. Th is made the British 

detective one of the most famous characters, whose popu-

larity has lasted for over 160 years.

Arthur Conan Doyle’s character-Sherlock Holmes was 

made in an unusual and interesting way. He is precise and 

methodical in investigations, but is prone to being messy 

in everyday life. He solves crimes and is in search of justice, 

however he sometimes might break the law. He helps peo-

ple, although he’s a loner who has only one friend, doctor 

John Watson, who makes records of his successful investi-

gations. He’s an expert at literature, astronomy, chemistry, 

botany and anatomy. In moments of lucid thinking, he sits 

in his armchair and smokes a pipe, or plays the violin. 

Holmes lived in London, at 221 b Baker Street. Th e 

fl at on that address was turned into a museum of Sher-

lock Holmes and furnished in a Victorian style, just as the 

British writer imagined. Th e pipe,violin,notepad,favourite 

armchair next to the fi replace, even his slippers, are exactly 

where they are supposed to be.

Among many criminals that he manages to overcome, 

one causes him the most trouble. His sworn enemy is pro-

fessor Moriarty, „Th e Napoleon of Crimes”. In a story „Th e 

Final Problem” they meet again face to face. Th ey both fall 

off  a cliff  in Reichenbach, Switzerland and disappear in the 

bubbling water. However, something unusual happened. 

Th e readers didn’t like the writer’s idea, and aft er numerous 

letters from Sherlock fans Arthur Conan Doyle revived his 

character and soon followed new adventures of this genius 

investigator. 

Ангелина Милосављевић 8/3

Јована Рачић 8/3

Душан Бјелогрлић 8/3

Sherlock Holmes in movies

Th at everyone rushed to fi lm the best version of Sher-

lockHolmes, testifi es the number of over 100 adaptations 

of the character from 1905 till today. A large number of ac-

tors wanted a chance to shine in this role but not everyone 

achieved the same success. Maurice Costello was the fi rst 

actor to cast Sherlock in the silent fi lm „Th e Adventures of 

Sherlock Holmes” from 1905. Micheal Caine, a famous ac-

tor with a rich career, also didn’t miss the opportunity to act 

out as Sherlock in the comedy „Without a Clue” from 1988.

Robert Downey Junior was the last Sherlock seen in 

movies. He appeared in two Sherlock fi lms in 2009 and 

2011, both of which achieved success and praise from the 

audience and critics. Th e fi lm was nominated for an Os-

car, and the actor won the Golden Globe award. Th e role 

of Holmes in the TV series, which aired from 1984 to 1994, 

was taken by Jeremy Brett. Th e actor was best remembered 

as the eccentric detective because he presented the most ac-

curate portrayal of the character.

Th e modern Holmes stars Jonny Lee Miller, who is actu-

ally a former addict, in the series „Elementary” whic h pre-

miered in 2012. Jonny solves cases with the help of doctor 

Joan Watson, acted by the lovable Lucy Liu (45). Th e most 

watched series in Britain in the last 13 years is in fact „Sher-

lock”, where Benedict Cumberbatch stars as the lead role. 

Th e series became extremely popular all over the world. Th e 

popularity of the genius detective says the fact that a lot of 

other countries fi lmed their own versions of this creation. 

Two series were fi lmed in a Russian production.

Quotes:

„Th e world is full of obvious things which nobody by 

any chance ever observes.“

Th e Hound of the Baskervilles

„What one man can invent another can discover.“

Th e Adventure of the  Dancing Man

„You see but you do not observe. Th e distinction is clear.“

A Scandal in Bohemia

„I consider that a man’s brain originally is like a lit-

tle empty attic, and you have to stock it with the furniture 

according to your choice. A fool takes in all the lumber 

of every sort that he comes across, so that the knowledge 

which might be useful to him gets crowded out, or at best is 

jumbled with a lot of other things, so that he has a diffi  culty 

in laying his hands on it. Now the skillful workman is very 

careful indeed as to what he takes into his brain-attic. He 

will have nothing but the tools which may help him in do-

ing his work, but of these he has a large assortment, and all 

in the most perfect order. It is a mistake to think that little 

room has elastic walls and can distend to any extent. De-

pend upon it-there comes a time when for every addition of 

knowledge you forget something that you knew before. It is 

of the highest importance, therefore, not to have the useless 

facts elbowing out the useful ones.“

A Study in Scarlet 

Илустрација и текст Ангелина Милосављевић 8/3

Elementary, my dear Watson

THE STORY ABOUT THE WORLD'S MOST FAMOUS DETECTIVE
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Галапагос

Острва Галапагос 

су група вулка н-

ских острва ра-

зличите величине. 

Рељеф им је бр-

довит и на њима 

живе ендемичне 

вр сте животиња. Главни град Галапагоса је Пуерто 

Бакверизо Морено. Најзанимљивије врсте жи вотиња 

које живе на овом простору су морска игу ана, џиновска 

корњача, модронога сула, албатрос и морски лавови.

Острво Галапагос је добило име по џиновским кор-

њачама које живе само овде. Тежина Галапагос кор-

њаче достиже и до 300 килограма. Њихови природни 

непријатељи су дивље свиње, пси и јастреби.

Комодо

Комодо је нај по-

знатије као при-

р одно станиште 

је дног од највећих 

гуштера на планети 

– Комодо зма-

ја, ендемске врсте 

са овог острва. Иако је Комодо вулканског порекла, 

на њему нема активних вулкана, али су земљотреси 

честа појава. Сува клима са висо ким температурама и 

слабим падавинама преовлађује осам месеци у години.

 Комодо змај је један од највећих гмизаваца из реда 

гу штера. Месождер je и лови живи плен опрезно се 

шуњајући. Угриз му је смртоносан јер у његовој пљу-

вачки живи велики број бактерија. Женке лежу јаја у 

земљи. Биолози процењују да данас постоји још око 

6000 Комодо змајева.

Тасманија

Тасманија је ос-

трво на источној 

ст рани Индијског 

оке ана. Име је 

добила по Абелу 

Тас ману, хола нд-

с ком морепловцу 

ко  ји је открио ову зелену оазу. Главни град је Хобарт, 

а највиши врх на Тасманији је планина Оса (1617 

метара). Чак четвртина острва је под заштитом Унеска.

Најпознатија животињска врста која живи само 

на овом простору је Тасманијски ђаво. То је највећи 

торбар месождер. Велики је као пас, али много 

снажнији. Изгледа застрашујуће: има црно крзно, 

црвене уши, необичну белу линију на грудима и 

дугачак реп. Предње ноге су му дуже од задњих. Лови 

и храни се сисарима, гмизавцима, рибама, жабама 

и инсектима. Врло је активан ноћу, док преко дана 

одмара. Од 1990. године код ових животиња развила 

се нова врста тумора лица која је проредила њихову 

популацију и данас се сматра да је Тасманијски ђаво 

пред изумирањем.

Мадагаскар

Ово острво налази 

се близу обале ис-

т о чне Африке. 

Запа дна обала Ма-

да гаскара има мно-

ге заштићене луке 

и широке равнице, 

док југозападна 

област обилује ви со равнима и пустињама. Мадагаскар 

има више од 10 000 различитих врста биљака, од којих 

око 90% расте само на овом острву! Такође, насељавају 

га и животиње које се не могу наћи ни на једном другом 

месту на на шој планети.

На Мадагаскару живе лемури, сисари са издуженом 

њушком и очима које су смештане са стране. Разликују 

се од других врста мајмуна јер имају издужено лице 

лисичјег изгледа и издужену канџу уместо ноктију. 

Сви лемури се спретно пењу по дрвећу. Врста звана 

Аје-Aje која овде живи сасвим се разликује од осталих 

лемура јер има веома дугачке уши, дугу и грубу длаку, 

дугачак и чупав реп и дугачке прсте.

Суматра

Суматра је индо-

нежанско острво 

познато по инте н-

зивној вулканској 

активности због 

че га је земљиште 

ве ома плодно.

Ов де се налазе 

значајна изворишта нафте, али експлоатишу се и угаљ, 

злато, боксит и ци нк. На острву живи девет ендемских 

врста сисара: суматрански тигар, орангутан, носорог 

итд. Ово ос трво краси чак десет националних паркова.

Суматрански тигар је подврста тигра која живи 

једино на овом острву. Најмањи је од свих својих 

рођака. Не воли друштво, осамљује се и лови ноћу. 

Има веома оштро чуло слуха и вида.

Данијела Станић 6/3

Анђелина Николић 6/3

Џиновске 
корњаче и 

прождрљиви 
ђаволи

РЕТКЕ ОСТРВСКЕ ЖИВОТИЊЕ
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КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР: Ученици старијих разреда, 

чланови еколошке, биолошке и географске се кције, 

присуствовали су манифестацији „Ноћ истра-

живача” на Калемегдану. Научили су како настају 

муње и облаци, каквог су порекла стене, зашто је 

во да неопходна за живот, шта је миграција птица… 

Најсмелији су учествовали и у микробиолошким 

експериментима.

И то није све! У оквиру ове манифестације 

наставнице биологије Дијана Вукадиновић и Марина 

Илић и наставник географије Владимир Јовичић 

организовали су и посету Природњачком музеју и 

Опсерваторији. У Народној опсерваторији ученици 

су кроз телескоп могли да посматрају Марс и Сатурн, 

а у Природњачком музеју обишли су изложбу 

„Рогови–борбено знамење сисара”. 

Чланови еколошке, биолошке и географске секције 

у пратњи својих наставника посетили су једног 

сунчаног септембарског дана и „Сајам пчеларства” 

у Ташмајданском парку и детаљно се упознали са 

друштвеним животом ових вредних и корисних 

инсеката, видели кошницу са матицом и засладили 

се пчелињим производима. 

Након обиласка Ботаничке баште „Јевремовац” са 

учитељицама Биљаном Петровић, Катицом Марић 

и Драганом Ерић, и ученици трећег разреда су се 

сладили медом на Ташмајдану. Тог дана трећаци 

су видели необичне биљне врсте и уживали у 

заједничком дружењу.

У оквиру манифестације „Дани европске баштине”, 

ученици млађих разреда су са учитељицама Мајом 

Пражић и Ратком Безбрадицом у библиотеци „Свети 

Сава” слушали предавање мр Естеле Радоњић Живков 

из Републичког завода за заштиту споменика. На 

популаран и занимљив начин ученици су се упознали 

са важним чињеницама о културним наслеђу наше 

државе, како га препознати, вредновати и сачувати. 

Четвртаци су са наставницом верске наставе 

Љиљаном Пуцаревић и учитељицама Ратком 

Безбрадицом и Драганом Жужић Силбашки 

учествовали у прослави Крстовдана, заветне сла-

ве нашег Земуна. Прво су били на литургији у 

Николајевској цркви, а затим ишли са литијама до 

земунске општине. 

ОКТОБАР: У октобру су ученици наше школе 

два путa посетили Историјски музеј Србије у 

пратњи наставнице историје Љиљане Марковић и 

наставнице српског језика Драгане Миловановић. 

Упознали су се са животом и радом Михајла Пупина 

Идворског кроз мултимедијалну изложбу допуњену 

стручним предавањем кустоса. Друга изложба била је 

посвећена најмлађем сину Стефана Немање. Ученици 

шестог и осмог разреда су обишли мултимедијалну 

изложбу „Свети Сава Српски” и кроз архивску 

грађу, копије икона и фресака, фотографије личних 

предмета и реликвија Светог Саве, сагледали његов 

световни и духовни пут и његов значај за српску 

државу и Српску православну цркву.

Октобар је месец када су ученици старијих 

разреда са својом наставницом историје Љиљаном 

Марковић и наставницима српског језика 

Посетили смо...

„Црњански” у Мадленијануму

Са изложбе „Свети Сава Српски”

Вуков и Доситејев музеј
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Драганом Миловановић, Драганом Николин 

Коларић, Александром Ђуровићем и Јеленом 

Петаковић гледали две позоришне представе. У 

„Мадленијануму” су се ђаци упознали са судбином 

једног од најзначајнијих српских писаца, Милошем 

Црњанским, а неки од њих први пут су чули стихове 

„Суматре” у надахнутом извођењу глумца Тихомира 

Станића. Подједнако јак утисак на ученике оставила 

је и представа „Дневник Ане Франк” коју су гледали 

у позоришту „Пинокио”. 

Наставница математике Марија Тошић и  наста-

вница ликовне културе Бојана Ражнатовић посетиле 

су Музеј афричке уметности са групом деце петог 

и шестог разреда. Ученици су могли да виде сталну 

поставку традиционалних предмета и културне 

баштине народа централне, средње и јужне Африке. 

Пажњу радозналих посетилаца привукла је и 

несвакидашња изложба уметничких фотографија 

начињених у сенегалским фризерским салонима. 

Ученици су своју креативност показали када су 

у оквиру радионице правили од папира разне 

употребне предмете народа Хехе, Зулу, Масаји и 

Химба.

„Књиге у руке” био је слоган овогодишњег 

Београдског сајма књига који су ђаци наше школе 

посетили заједно са наставницом француског 

језика Радојком Пилић, библиотекарком Благицом 

Здравковић и наставником српског језика Але-

ксандром Ђуровићем. Током двочасовне посете ђаци 

су обишли штандове популарних издавача за децу и 

уживали у разгледању литературе за свој узраст.

НОВЕМБАР: Ученици шестог, седмог и осмог 

разреда посетили су Конак кнеза Милоша на 

Топчидеру. Након обиласка редовне поставке 

музеја, погледали су и позоришну представу„Што 

се боре мисли моје”. Овај излет и учење градива на 

нов и занимљив начин ученицима су организовали 

наставници Драгана Миловановић, Љиљана 

Марковић, Александар Ђуровић и  Драгана Жаревац.

ДЕЦЕМБАР: Чланови историјске, рецитаторске 

и литерарне секције су поново посетили позориште 

„Пинокио” и били на премијери мјузикла за младе 

„Све је то рокенрол”. И наставницима и ученицима 

се допала ова ведра и едукативна представа зачињена 

најбољом музиком која се свирала у Европи 

осамдесетих година, а коју су глумци уживо изводили 

на сцени. 

У музеју Вука и Доситеја ученици наше школе 

су, у пратњи наставница Љиљане Марковић, 

Драгане Николин Коларић и Драгане Миловановић, 

одслушали предавање о „Српском рјечнику” Вука 

Стефановића Караџића. Професори београдског 

Филолошког факултета др Бошко Сувајџић и др 

Наташа Станковић Шошо на занимљив начин су 

ђацима причали о значају овог Вуковог дела. Деци је 

посебно било интересантно што су имали прилику 

да разговарају са универзитетским професорима, 

ауторима њихових уџбеника из српског језика. После 

предавања одржана је и радионица „Азбукаоница” са 

студентима Филолошког факултета који долазе на 

хоспитовање у нашу школу.

МАРТ: Као већ редовни посетиоци позоришта 

„Пинокио”, ђаци старијих разреда гледали 

су представу „Деца са станице Зо” заједно са 

наставницом Љиљаном Марковић и наставницама 

српског језика. Представа је оставила снажан утисак 

на младе гледаоце јер на уверљив и реалистичан 

начин приказује животе тинејџера наркомана. Рађена 

је према истинитом догађају и истоименом роману 

који су неки ученици одлучили да прочитају управо 

након гледања ове представе.

У позоришту „Мадленијанум” ученици шестог, 

седмог и осмог разреда уживали су у Моцартовој 

опери „Чаробна фрула”. Већини ученика је то био 

први сусрет са овим сценско-музичким жанром. 

Посета је реализована захваљујући наставницама 

Љиљани Марковић и Драгани Миловановић.

Јелена Петаковић

У Конаку кнеза Милоша

На изложби посвећеној Пупину
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СЕПТЕМБАР: Месец у календару који обавезно 

асоцира на полазак у школу. Учитељице су са својим 

ђацима, као и сваке године, приредиле веселу и 

разиграну приредбу за топао дочек нове генерације 

првака наше школе.

НОВЕМБАР: Ученицима четвртог разреда су 

припадници београдске полиције из одељења за 

сузбијање наркоманије одржали предавање „Дрога 

је нула, живот је један”. Сликовито и упечатљиво 

су представили опасности које доноси коришћење 

опојних дрога. Ово је највећа превентивна акција 

против наркоманије која је икада организована 

у нашој земљи, а резултат је рада Министарства 

просвете и града Београда. Циљ је свима јасан – 

превенција наркоманије у београдским основним и 

средњим школама.

На један дан школа нас је подсетила на нека 

прошла времена. Учитељи су организовали „Дан 

музеја”, а помогли су им њихови ђаци коју су заједно са 

родитељима, бакама и декама сакупили завидан број 

занимљивих експоната. Ова поучна манифестација 

помогла је деци да непосредно погледају предмете од 

којих многи више нису у употреби и могу се видети 

најчешће у књигама.

И ове године били смо домаћини студентима 

књижевности са београдског Филолошког факултета. 

Будући професори књижевности и језика пратили 

су предавања наставница српског језика Драгане 

Николин Коларић и Јелене Петаковић, а следећег 

месеца и сами одржали по један час и први пут ушли 

у учионицу и стали пред таблу као предавачи. 

ДЕЦЕМБАР: Као много пута до сада, веселу 

новогодишњу атмосферу у нашој школи улепшао 

је „Дан еколошких јелки”. Сви ученици су заједно 

са својим учитељима окитили јелке различитим 

украсима које су сами правили. Истог дана ученици 

старијих разреда су са наставницима организовали 

„Фестивал науке”. Проверавали су да ли су новчанице 

праве, представили су макету вулкана са лавом, 

показали како хемијски реагују сода и сирће и 

изводили разне занимљиве експерименте. Помогли 

су им и вредни другаци.

У духу предстојећег празника којем се радују 

и деца и одрасли организован је традиционални 

„Новогодишњи продајни базар”. Ученици првог, 

другог и трећег разреда марљиво су се припремали за 

овај дан па су тезге биле препуне различитих шарених 

производа. Да се њихов труд исплатио, најбоље су 

посведочили празни штандови по завршетку продаје.

ЈАНУАР: „Добро дошли у свет музике” био је 

назив концерта који је припремила професорка 

музичке културе Вукица Јосимовић Вукосављевић. 

Виртуози су били наши ученици који уједно похађају 

и музичку школу. Показали су свој таленат, знање 

и умеће на различитим инструментима. Док су се 

низале лепе мелодије класичне музике, публика је на 

видео биму могла да прочита основне информације 

о инструментима и светски познатим извођачима. 

Циљ овог јавног часа било је промовисање класичне 

музике и упознавање публике са звуком и изгледом 

разноврсних инструмената. 

И ове године, свечаном и пригодном светосавском 

приредбом, обележили смо школску славу, Светог 

Саву. Приредби је, како је и ред, претходило свечано 

сечење славског колача. 

МАРТ: У оквиру пројекта „Покренимо нашу децу” 

сви ученици млађих разреда са својим учитељима 

вежбали су уз музику у школском дворишту. Било је 

весело и забавно. 

Уз вежбање иде и здрава исхрана па је неколико 

дана касније у нашој школи одржана радионица 

за ученике првог разреда под називом „Мали 

кувар” у организацији Општине Земун. Ученици су 

разговарали о здравој храни са глумцима у веселој и 

пријатној атмосфери и показали завидан ниво знања 

из ове области.

Песник Благоје Рогач посетио је нашу школу и 

представио ученицима млађих разреда своју нову 

књигу за децу „Моје царовање робовање”. И ђаци 

и учитељи су уживали у овом дружењу, а чланови 

библиотекарске секције су имали прилике и да 

поразговарају са писцем.

Организовали 
смо у нашој 
школи...

„„Добродошли у свет музикеДобродошли у свет музике””

Са сликаром и нашимСа сликаром и нашим

дародавцем Милорадом Пекићемдародавцем Милорадом Пекићем
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ЛИЦА:  јабука, банана, бундева, шљива, 

шипурак

(Сцена: соба у којој девојчица уноси корпу са 

воћем и ставља на сто)

Јабука (гура се међу воћкама и љути се):

Доста ми је више да се гурам са вама, мршави сте 

и уопште нисте као ја црвени и слатки.

Банана:

Коме ћеш ти да кажеш да је мршав?

Види како си дебела, а ја имам савршену линију, 

и пуна сам влакана и корисних минерала.

Бундева:

Шта ћеш ти овде, банано?

Дошла си из џунгле. Ту сам ја, пуна витамина и 

минерала. Зато купи кофере и натраг у џунглу 

где и припадаш. Српска банана сам ја и савршена 

сам.

Лимун:

Шта хоћете да кажете, да ја лимун нисам здрав 

као ви. Па здравији сам од свих вас заједно. Пун 

сам витамина ,,ц”. Лечим децу и одрасле. (тапка 

незадовољно лимун)

Шљива:

Дај стварно ућути, лимуне! Толико си кисео, да 

кад плачеш, мени сузе очи, а ја сам, стварно, лепа 

и сочна воћка. Сви ме воле и на трпези сам сваки 

дан, као џем, слатко, компот...

Шипурак:

(Бесно улази у корпу и шепури се.)

Мир! Мир! Слушајте ме! Сви ви сте лепи, здрави 

и сочни на свој начин. Све нас заједно, сви воле 

од 7 до 77 година. Него знајте, ја шипурак, сам 

главни међу вама. Зато померите се да заузмем 

своје царско место. (мешкољи се, намешта) Е, 

тако а сада, сви заједно ухватимо се за руке, и 

заиграјмо весело витаминско коло.

Катарина Каназир 3/3

Витаминско коло

АПРИЛ: Како то изгледа седети у ђачкој клупи са мамом и татом имали су прилику да провере наши другаци. 

Наиме, њихове учитељице су заједно са школском библиотекарком одржале у марту и априлу читалачке 

радионице на тему „Моја омиљена књига”. Интересантно је да су се овог пута на месту предавача нашли ђачки 

родитељи који су малишанима говорили о својим омиљеним књигама са којима су се дружили у детињству.

Пролеће је највеселије у нашем великом, озеленелом и расцветалом школском дворишту када започне 

„Пролећни карневал” и растрче се ђаци млађих разреда у својим маштовитим костимима. 

Јелена Петаковић

Посебно смо поносни што је сликар Милорад Пекић 

одлучио да баш у нашој школи организује изложбу 

својих слика под називом „Носиоци светла”. Изложба 

је свечано отворена 4. априла у присуству бројних 

гостију и представника медија. Уметник се, овај пут, 

определио да на својим платнима представи ликове 

деце која се играју у амбијенту старовременог Земуна. 

Све је почело, како је објаснио на отварању изложбе, 

посматрањем унука Вање који се на Јеловцу забављао 

са другарима. Њихове дечачке игре покренуле су 

сећање на сопствено детињство. Ми ћемо још дуго 

уживати у делима господина Пекића с обзиром на то да 

је несебично одлучио да школи поклони све изложене 

слике – на чему смо му бескрајно захвални! „„Носиоци светлаНосиоци светла”” Милорада Пекића Милорада Пекића
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Живот ти дâ небо, дâ ти га Бог.

Он у глави разлучи да ли си вредан поклона тог.

Живот је ветар што дува, ваздух што га у плућа 

уносиш,

Живот је срце што куца, и снага кад бол поразиш.

Живот је чежња за нечим што немаш,

И кад се судбини предаш.

Он има два пута дугачка

За неког знају да буду и кратка.

Сам бираш један пут,

Када ниси ни срећан ни љут.

Живот је суза што зна да буде горка

Када изгубиш неког свога.

Неки људи живе, али за неког не постоје,

А други, иако са нама више нису,

Као да са нама заједно стоје.

Многи живот не знају да цене,

А они што знају, срећа им крене.

Живот је прича, живот је игра,

Он је и понос, он је и брига.

Живот је игра без краја.

Ако та књига корице има,

Она је отворена свима.

Тара Ракочевић 8-3 , прва награда,

песма је објављена у књизи

„Матерња мелодија и образовање 2016.”

Мало дете на улици проси,

Велику хаљину на себи носи,

Уморним рукама моли за храну,

Проживљава све у једном дану.

Јако сунце пржи му тело,

Од муке и даље врело.

Ишчекује само капи кише

Да тог талога не буде више.

Труди се да храбро стоји

Док динаре броји;

Труди се да тугу скрије

Као да је никад ни било није.

Ипак се нада, то мало дете,

Да биће чуда, еј, сурови свете!

Зна оно добро да биће боље,

Само треба имати воље!

Све у животу скупо се плаћа,

Колико даш, толико ти се враћа.

И кад изгледа да пропало је све,

Тада све почело је...

Кад окренеш живот наопачке,

Свако се рађа из неке тачке.

Сваком се чини да живот боли,

Преживи само онај ко воли.

 Катарина Биоградлија 8-3, трећ а награда,

песма је објављена у књизи

„Матерња мелодија и образовање 2016.”

Живот
Није све пропало,

Кад пропало све је ( Р. П. Ного)

УМЕТНОСТ СТИХА И РЕЧИ

Милица Кукић 8/2Дуња Башкот 2/2 Николина Максић 2/2

Представићу вам своју другарицу из клупе. Лепе 

дуге смеђе косе и смеђих очију испод наочара - то је 

моја другарица Лена. Паметна је, али најважније је 

да је добра и поштена.

Једном сам је питала да ми помогне да решим 

задатак из математике. Објаснила ми га је и тако 

показала да је права другарица. Делимо школски 

прибор, често се преслишавамо и волимо заједно 

да цртамо. Када сам била код ње кући, трудила се 

да буде добра домаћица. Правиле смо шампоне од 

разних купки. Било нам је јако забавно! Делимо 

наше мале тајне и ја сам сигурна да их она никоме 

не говори. Због свега овога, она је моја добра 

другарица.

Анђела Косановић 3/3

Моја другарица из клупе
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Некада давно у индијанском племену живео је 

дечак по имену Тинди. Он и његова мајка живели су 

скромно у малој колиби.

Свакога дана, док су се друга деца играла, он 

је обављао разне кућне послове. Цепао је дрва, 

носио воду, хранио козу и помагао око баште. 

Вредно је учио и у школи је био добар ђак. Његови 

другови су се подсмевали, јер никада није могао 

да се игра са њима. Најгори у томе био је дечак 

по имену Камичак. Тинди је све то подносио, али 

је био тужан. Једнога дана када су се сви враћали 

из школе путем кроз шуму, Камичак се оклизнуо 

и упао у набујалу реку. Тинди је зграбио грану са 

дрвета и брзо бацио другару у воду. Сви су били 

уплашени, а Тинди је вукао другу страну гране и 

извукао Камичка на обалу. Деца су били уплашена, 

али срећна што је њихов друг спасен. Тинди је стајао 

поред Камичка срећан. Пришла му је другарица 

Сунчица и пољубила га. „Ти си наш херој”, рекла је 

Тиндију. Сви су се постидели што су се до сада тако 

понашали према њему, па су пришли и честитали 

му. Тинди је показао како треба друг да се понаша. 

Показао је свима своју досетљивост и храброст.

Од тог дана су другари долазили код Тиндија у 

кућу како би му помагали да што пре заврши бројне 

послове. После тога су сви заједно одлазили да се 

играју. Тинди је био јако срећан. 

Милица Дамјановић 3/3

Добар друг

Крећем у школу.

Ранац ми сам на раме скочи,

врата ми кажу: ,,Хајде, пожури!”

семафор: ,,Дечаче, мало прикочи!”

Док у школу гледам,

она уморно зева,

ал’ зато моја лопта пева:

,,Са мном пођи да даш бар гол!”

копачке се љуте: ,,Даће он бар сто.”

Кад се пробудих, беше ми жао,

што у чудној земљи не бих још мало,

али се надам да кад падне ноћ,

у чудну земљу опет ћу поћ.

Лука Арсенијевић 4/2

Прича наопачке

Питам се, шта ме то покреће? Остављам на тренутак све, узимам оловку, хартију, и пишем ти писмо.

Уселио си се у моје мисли, моје срце, које, док ти пишем, куца све јаче.

Твој лик ме свуда прати и говори да се добро увек добрим врати! Тебе следи земља цела. Цароваше 

некад незнање, беда, али то је данас само слика бледа.

У наследство си нам оставио да у школу идемо, нова знања стичемо, стварамо. Гвоздена врата умом 

отварамо! Да живимо сви у љубави, срећи, слози. Кад посрнемо, зовемо те: Спасиоче, ти помози!

Опомињеш нас, благо кориш и тихо говориш: „Нек се љубав поново роди, нека слога победи. Радујте 

се, децо драга, заборавите неспоразуме и ситне чарке. Живите живот и снове из бајке. Чините само до-

бра дела да би ваша душа била здрава, цела!“

Болесне си излечио, тужне утешио, жалосне посетио.

Захваљујући теби знамо ко смо, колико вредимо. Зато се трудимо да те поштујемо и искрено следимо.

Светосавски пут је пут којим ходимо. Само то је прави пут, који из таме у светлост води, који пору-

чује да се из љубави увек љубав роди!

 Томислав Бурсаћ 6/4

прва награда на конкурсу „Пред делом Светог Саве“

Пред делом Светог Саве

Ја у Земљи чуда

седим на врх брда, 

гледам у седам мора

и седам гора.

Риба плива наглавачке,

свуда лете мачке,

таласи се туку

 и праве страшну буку.

Шумске животиње журе

и на коктел јуре, 

вук ставио лептир машну,

лија понела најлепшу ташну.

 Јован Ђурђевић 4/2

Ја у Земљи чуда
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Comment pouvons-nous protéger et sauveg-

arder la planète? Ce qui est le plus important, c’est 

le fait qu’on doit penser  à  ce problème qui devient 

de plus en plus fréquent. Que pouvons-nous faire, 

nous, les hommes?

Cesser de maltraiter la terre, c’ est  à dire, cesser 

de polluer la nature, l’ environnement. Tout cela 

menace l’ ecosystème. Il faut aussi économiser l’ 

énergie, l’ eau. Il ne faut pas les gaspiller. On devrait 

aussi jeter tous nos déchets récyclables dans les 

poubelles ou dans les containers spéciaux. Rеcycler 

permet d’ économiser l’ énergie et préserver la na-

ture.Il faut s’ engager à lutter contre tous les men-

aces qui détruisent notre planète. Aujourd’hui un 

grand nombre d’ éspeces d’ animaux et de plantes 

sont en danger de disparaître à cause de la pollu-

tion. Les rivières et les mers sont de plus en plus 

polluées et sales.Tout autour  de nous a commencé 

à disparaître à cause de la négligeance humaine. Il 

faut respecter la nature, la planète.

Finalement, un appel pour tout le monde! Gar-

dez la planète, éteignez la lumière, économiser 

l’ énergie, l’ eau, ne prenez pas une douche mais  

un bain. Allez partout à pied  ou prenez un vélo, 

pensez à votre avenir, à votre santé... De tout cela, 

il faut plus parler, il faut réagir, se réveiller et se 

bouger. Pensez-y!!!

Данијела Станић  6/3

Слушајте причу, другари моји,

о мачку Гаши који се не боји.

Ни страшног вука, ни мудре лије,

ни слона, ни тигра, ни љуте змије.

О Гаши мачку што лети рони

и опасне змајеве по шуми гони.

Он чита, пише и зна да пева,

лепо ко славуј или ко шева.

За сваког неваљалца он има план,

проблеме решава ко дланом о длан.

Зове га пингвин, сав дрхтав и блед,

због змаја што пламеном топи му лед.

И полете Гаша ка Јужном полу,

кад зазвони сат – морам у школу!

Вања Пекић 4/2

La famille idéale, c’ est une famille qui te pro-

tégé, une famille qui t’aime bien, qui ne veut pas 

te quitter. J’aime passer mon temps libre avec mes 

parents, mais j’aime aussi sortir avec mes copains. 

C’est important d’avoir une famille qui te protège, 

qui te dit ce qu’ on doit faire, comme le font mes 

parents.

La famille idéale, c’est une famille où l’ on peut 

se parler, où il n’y a pas de sujets tabous, où l’ on est 

libre de sortir, même si c’est aussi le rôle des parents 

de nous cadrer. Pour moi, une famille idéale, c’ est 

une famille qui pense aux autres, une famille qui 

te respecte et où les parents demandent leur avis 

aux enfants sur ce qu’ils veulent manger ou sur l’ 

endroit où ils ont envie de partir en vacances. Une 

famille idéale, c’ est une famille qui aide les autres, 

qui pense aux autres où les parents ne pensent pas 

qu’à leurs enfants.  J’aime aussi quand mes parents 

veulent bien faire des choses qui me plaisent. Par-

fois, comme dans chaque famille, on se confronte 

aux difi cultés diff erentes, mais c’ est la famille qui 

nous aide dans les moments les plus diffi  ciles, en 

nous disant quoi faire et comment surmonter les 

moments critiques et aussi les obstacles dans notre 

vie. L’ appui, c’ est le plus important. Nos frères, 

nos soeurs, ils nous y aident aussi. Pour nous, 

le  plus important, c’ est de nous confi er à notre 

famille. Nous y pouvons toujours compter. C’est 

un vrai bonheur.

Une famille idéale, c’ est une famille où l’ on est 

heureux, où l’ on ne se dispute pas trop et où tout 

va bien.…C’ est une famille idéale pour moi.

Сања Драгаш 8/4

Il faut garder la planète

Мачак Гаша

La famille idéale c’ est…

Имам једно мало куче

и зове се Симба.

Трчи, скаче, чупа, вуче,

капу, капут, танко пруће.

Несташан је мени мио,

познаје га свако.

Весео је врло чио,

ја га волим јако!

Опростите што сад журим,

јер је хитно врло,

ево моје мало куче,

на игру ме зове, вуче.

 Катарина Каназир 3/3

Симба    
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Моја највећа љубав је мој брат. Он има 

шест месеци и име му је Павле. Његове очи и 

коса су браон боје, мршав је и увек насмејан. 

Има широк осмех који је увек упућен 

мени. Сви му тепамо Пајо, Паки, Пајице 

и Павличкићу. За свој узраст је паметан, 

мени најлепши, мами добар, а тати сјајан. 

Брат каквог би свака девојчица пожелела. 

Понекад, када смо у кући и проводимо време 

заједно, пустим музику коју он обожава. 

Тада Павле почне да игра, врти главом и очи 

му блистају. Загледа се у мене као да очекује 

награду. 

Његова омиљена боја је плава па му мама 

облачи одећу само те боје. Није задовољан 

ако изаберемо неку другу. Павле има и хоби, 

иако је беба. То је жвакање свега и свачега. 

Много је сладак, а када се насмеје као да се 

дуга излива из његових очију. Сигурна сам да 

би ми без њега дани били досадни и празни.

Тамара Живковић 3/1

Моја највећа љубав

Андрија је мој рођени брат, шеснаестогодишњак.

Он има браон косу и крупне браон очи. Висок је, али 

мршав. Добар је према мени. Увек жели да се игра са 

мном. Tренира веслање и верује да ће успети у оно-

ме што ради. Воли математику, историју и физику.

Када ми нешто није јасно, он ми увек помогне. 

Професори га хвале како је паметан, добар и фин. 

Увек је ту за мене. И када се свађамо, брзо се поми-

римо. Преузме кривицу како ја не бих упала у не-

вољу. Заједно гледамо филмове чак и цртане које он 

не воли, али их гледа због мене. Спреман је да све 

учини за мене. Волела бих да будем као он, да ме сви 

воле и хвале. Мој брат ми је улепшао живот десет 

пута.
Јелена Симеуновић  3/2

Мој дека се зове Вељко и има шездесет четири 

године. Има кратку, црну косу и зелене очи. Он је 

јако висок. Мој дека је баш добар и зато га пуно 

волим.

Он све чини за мене. На пример, направио ми 

је кош у дворишту. Када је лепо време изађемо на-

поље и играмо кошарку. Учи ме нове кораке и ко-

шаркашке потезе. Дека воли спорт. Воли да прати 

утакмице на телевизији, а воли да гледа и мене како 

тренирам. Често ме води на тренинге. Он је упоран 

да ме нешто ново научи и јако је добар према мени.

Ја мислим да је он најбољи дека на свету. Он 

мене много воли, а и ја њега.
Стефан Цвијић 3/2 

 Мој брат се зове Данило. Има кратку браон 

косу и светлуцаве браон очи. Висок је и леп. Има 

диван глас попут моје маме.

Стално је весео јер му је увек добар дан. Нежан 

је, увек ми говори лепе речи и помаже ми. Веома је 

паметан, све задатке може и уме да уради. Лепо је 

васпитан и увек помаже родитељима у кући. Има 

занимљив надимак. Сви у крају га зову Чода. Већ 

десет година тренира тенис и веома је успешан. 

Увек се игра са мном на компјутеру или игра мо 

друштвене игре. Ишао је у моју школу ,,Раде Кон-

чар”. Сада иде у Електротехничку школу ,,Никола 

Тесла”. Мој брат је љубитељ животиња као и ја. 

Имамо много тога заједничког и волела бих да се 

то не промени.

Јана Томић 3/2

Добар као добар дан

Породица је благо

Мој дека

Једне вечери пре спавања читала сам најчуднију књигу 

на свету. Када сам стигла до петог поглавља, моја соба се 

затресла.

Све моје књиге су полетеле, осим оне коју сам читала. 

Била сам зачуђена. Моја столица је почела да се окреће. Па-

пуче су весело играле и светлуцале. Одједном сам се нашла 

у књизи. Тамо сам видела људе са три главе. На леђима су 

имали шарена крила. Њихове ципеле су имале очи и уста, 

па су ме гледале и смешиле се. Одједном је поред мене сле-

тела принцеза са сјајним крилима. Ухватила ме је за руке и 

полетеле смо. На небу су се Сунце и Месец свађали. Звезде 

су им се смејале. Испод нас су били солитери у облику воћа. 

Паркићи су подсећали на цветове са шареним латицама. 

Принцеза Селена ме је одвела својој кући. Њен дом је 

имао облик ананаса, са великом палмом на врху. Унутра 

је све било направљено од слаткиша и марципана. У дво-

ришту је имала базен у којем су пливале сирене и златне 

рибице. Оне су нас служиле шареним коктелима. Селена 

ми је поклонила крила у облику звезде. Полетеле смо даље 

заједно. Тада сам се пробудила. Лежала сам у свом кревету 

са отвореном књигом у наручју.

Маријана Мрвић 4/2

Магија читања



Врата су се залупила. Чујем гласне кораке и глас 

као грмљавину. Јак и снажан, а ја му се радујем као 

сува земља када осети наговештај кише. Очи се сијају 

и поигравају од среће. Коса му  је као гнездо које мама 

направи за Ускрс. Чупава, неукроћена. Врата се понекад 

чине мала (мислим, када он треба да прође кроз њих). 

Весео, причљив. Одједном се кућа напуни као да су нам 

дошли гости (много њих). 

Треба ми књига са највише полице. Ништа лакше! 

Само кажем и књига је ту, а кад ми треба љубави још 

лакше. Не морам ни да кажем, а већ ме је загрлио снажни 

ветар и однео до звезда. Тај ветар понекад добије олујну 

снагу, али то траје кратко као и све летње олује.

Невероватно, али о сваком спорту зна све. Барем 

се мени тако чини. Заправо, мислим да је специјалиста 

за природу. Нећете ми веровати. Он зна да прича са 

биљкама и животињама. То је због његове велике 

љубави према животу. Он је мој ослонац и учитељ.

То је он: мој чувар, мој јунак, најбољи и највећи од 

свих. Мој Тата.
 

Огњен Пауновић 4/4

Некада давно, у једном малом селу, живео је 

чича Јанко. Тај се никада женио није, а причали су 

људи да је био наочит момак, па су се све чудили 

што је до краја живота живео сам. Kада је био млад, 

чувао је овце, свирао своју фрулу и увек био весео. 

Једног дана све се променило. Постао је ћутљив 

и ћудљив. Поглед му је често лутао по дивним 

зеленим пропланцима и ливадама, као да је због 

нечег туговао. 

Јанко је био заљубљен, али не у обичну девојку. 

Он се заљубио у вилу, једну од њих неколико, које су 

се појављивале кад год је пун месец. Виле су играле 

на сред пропланка уз реку, на дивној сребрној 

месечини. Играле би у лепршавим, дугачким 

хаљинама, са венцима у распуштеној коси. Како су 

само биле заносне и лепе! Како су дивне гласове 

имале! Јанко их је годинама гледао сакривен на 

истом месту. Годинама је био очаран заносном 

лепотом једне од њих, оне са најсјајнијом косом. 

Оном, која му је нежним гласом миловала лице. 

Оном, што попут нежне ластавице игра. Оном, којој 

ни једна девојка није слична. 

Јанко је на том месту направио воденицу, и у 

њој живео. Отишао је из села, и кажу људи, скроз се 

отуђио. Живот је прошао, Јанко је зашао у дубоку 

старост и одлучио  да исприча своју тајну младом 

рођаку, који ће га наследити у воденици. Да ли је 

млади човек гледао кроз пукотину воденице, и видео 

лепе виле, међу њима и ону која је завела Јанка, то 

нико није сазнао. Тек, ни Јанков се рођак оженио 

није. Причају да сетно гледа у предивне ливаде и 

пропланке, као да због нечег тугује.

Ариа Бижић  5/3

Маријана Мрвић 4/2

Неко мени драг Прича о чича Јанку

Има места у сваком срцу да воли бесконачно 

много људи, али постоји и та једна особа која нам је 

наjдража, и кад смо срећни, тужни или љути. За мене 

је та особа моја мама.

Моја мама је врло друштвена жена. Она и да oде 

да живи на другом континенту, брзо би пронашла 

друштво. Њу обожавају и животиње. Никад нисмо 

прошли поред кучета које не воли моју маму. Уме да 

се јако наљути на мене, али то никада не значи да ме 

не воли. Једним осмехом ми промени расположење 

из тужног у срећно и увек је ту кад ми треба. Њене 

очи сјајније су од звезда. Јако је брижна и увек зна 

где сам и шта радим, као да има очи свугде. Шири 

позитивну енергију на сваком кораку и веома је 

вредна. Моје омиљено место је у њеном загрљају, кад 

ми њена таласаста црна коса голица нос.

Она је дивна особа која ме је научила да волим и 

да будем искрена. Кад порастем, волела бих да будем 

иста као она, јер је најбоља особа на целом свету!

Марија Ђелић 5/2

Портрет драге особе

Сара Ухрик 5/4 Ена Манојловић 2/2



36

Кончарац 2.

НАШИ НАЈБОЉИ
РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА 2016/2017. године

Музичка култура

Данијела Станић 6-3 солиста I место Вукица Јосимовић Вукосављевић

Данијела Станић 6-3 дует I место Вукица Јосимовић Вукосављевић

Анастасија Костић 6-1 дует Вукица Јосимовић Вукосављевић

Катарина Ђокић 6-4 терцет I место Вукица Јосимовић Вукосављевић

Софија Милосављевић 6-4 терцет Вукица Јосимовић Вукосављевић

Жарко Арсенијевић 6-4 терцет Вукица Јосимовић Вукосављевић

Физика

Душан Бјелогрлић 8-3 III место Сибела Јурић

Физичко васпитање

Ђуран Ива 8-4
Кошарка, девојчице, 

старији узраст 
I место Предраг Радуљица

Бабић Јелена 8-2

Ердељан Нађа 8-2

Инђић Дуња 8-2

Николић Николина 8-2

Радојевић Смиљана 7-3

Ивана Караклајић 7-3

Лазар Стефановић 8-4
Кошарка, дечаци, 

старији узраст
III место Предраг Радуљица

Срђан Поповић 8-4

Лав Жикић 8-4

Ђура Васић 8-1

Урош Јововић 8-1

Вања Стојиљковић 8-4

Лазар Вујовић 7-2

Петар Георгиевски 7-2

Андреј Мирковић 7-2

Илија Нишовић 7-1

Улемек Анђела 6-1
Кошарка девојчице 

млађи узраст 
I место Предраг Радуљица

Видовић Ивана 6-4
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Милосављевић Софија 6-4

Милошковић Сања 6-4

Ћосић Сара 6-4

Анђелина Мехметај 6-3

Анђела Ћопић 6-3

Милинковић Нађа 6-2

Марко Добријевић 8-3
фудбал, дечаци 

старији узраст 
I место

Владимир Вукосављевић, Предраг 
Радуљица

Михајло Живановић 8-2

Лука Величковић 8-2

Давид Мешић 7-3

Михајло Косовац 8-1

Немања Јовановић 8-4

Мирко Дашић 8-2

Данијел Шаћири 5-3

Аћимовић Урош 8-2

Француски језик

Стефановић Лазар 8-4 III место Тања Веселинов

Биоградлија Катарина 8-3 III место Тања Веселинов

Информатика

Анђелина Махметај 6-3
мултимедијалне 

презентације млађи
II место Вучићевић Вера

Шах

Вучковић Стефан 4-3 појединачно I место Ратка Безбрадица

Биологија

Анђа Папан 7-2 I место Марина Илић

Аница Краснић 7-2 I место Марина Илић

Михајло Јанчевић 5-1 I место Марина Илић

Милица Гојковић 7-1 I место Наташа Јовановић

Душан Бјелогрлић 8-3 I место Наташа Јовановић

Миа Ћуковић 8-1 II место Марина Илић

Николина Николић 8-2 II место Марина Илић

Анђела Стојанчевић 5-3 II место Марина Илић

Анђела Димитријевић 6-2 II место Наташа Јовановић

Милица Грозданић 5-3 III место Марина Илић

Данијела Станић 6-3 III место Наташа Јовановић

Анђелина Николић 6-3 III место Наташа Јовановић

Марија Поповић 5-4 III место Марина Илић
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Историја

Драгаш Сања 8-4 I место Љиљана Марковић

Николић Николина 8-2 II место Љиљана Марковић

Китановић Анастасија 7-1 III место Љиљана Марковић

Тошев Марко 5-2 III место Владимир Милоичић

Mатематика

Маша Милић 3-1 II место Биљана Петровић

Јелена Симеуновић 3-2 III место Драгана Ерић

Стефан Вучковић 4-3 II место Ратка Безбрадица

Михаило Јанчевић 51 I место Зорица Јелић

Урош Џамбас 5-4 II место Марија Тошић

Михајло Костић 5-1 II место Зорица Јелић

Марко Тошев 5-2 III место Зорица Јелић

Анђела Папан 7-2 III место Aна Рили

Милица Гојковић 7-1 III место Aна Рили

Географија

Савић Јелена 8-1 I место Владимир Јовичић

Стефановић Лазар 8-4 II место Владимир Јовичић

Бабић Јелена 8-2 II место Владимир Јовичић

Поповић Ђорђе 7-2 II место Ана Бабић Сретеновић

Млинаревић Урош 8-2 III место Владимир Јовичић

Српски језик

Ирина Шошо 8-1
Књижевна 

олимпијада
II место Драгана Николин Коларић

Николина Николић 8-2 III место Јелена Петаковић

Катарина Јаковићевић 7-2 III место Драгана Николин Коларић

Ана Раос 5-3 Српски језик II место Драгана Миловановић

Михаило Јанчевић 5-1 II место Драгана Николин Коларић

Михајло Костић 5-1 II место Драгана Николин Коларић

Димитрије Петровић 6-3 III место Јелена Петаковић

Ана Пешић 7-3 II место Александар Ђуровић

Миа Ћуковић 8-1 III место Драгана Николин Коларић

Техничко и информатичко образовање

Марко Тошев 5-2
папирно 

моделарство
III место Драгана Жаревац
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