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1. O школи
Далеке 1972. године на песку између високих бетонских зграда, грађевинско предузеће “Ратко 
Митровић” је изградило савремени школски објекат калифорнијско – скандинавског типа 
специфичног изгледа. Аутор Петар Петровић, српски архитекта, добио је Октобарску награду за 
овај пројекат. 

Светлана Милутиновић, 
директор школе

Школска зграда са двориштем заузима простор од 4200 m2. У дворишту се налазе спортски терен 
за мали фудбал, рукомет и кошарку, као и стаза за скок удаљ. Двориште представља пријатну 
амбијенталну целину са зеленим површинама и поплочаним стазама за шетњу, као и бетонским и 
дрвеним клупама, које пружају могућност наставе у екстеријеру. У школском дворишту се налази 
преко 90 стабала листопадног и четинарског дрвећа. Украс школског дворишта је модерно уређена 
башта са уметничком скулптуром “Читачица” аутора Торњанског. Сама зграда располаже са 24 
учионице (кабинетима за информатику и рачунарство, технику и технологију, биологију, хемију и 
физику, библиотеком и салом за физичко и здравствено васпитање). Свака од дванаест учионица у 
приземљу чини посебну целину и има директан излаз у сопствени атријум, који је замишљен као тип 
учионице у природи, у којој може да се изводи настава. 

У првим деценијама рада школу су посећивали сви велики српски књижевници: Десанка Максимовић, 
Мира Алечковић, Добрица Ерић, Бранко Ћопић, Љубивоје Ршумовић...Нашу школу је похађао и 
Урош Петровић, познати писац дечјих романа. Сала месне заједнице „22. децембар“ била је једна од 
најуређенијих и најразвијенијих у Београду, па је школа користила свечану салу за своје прославе, у 
договору са месном заједницом. Кошаркашки клуб „22. децембар“, клуб месне заједнице, тренирао 
је у нашој фискултурној сали. У том тиму су тренирали наши познати кошаркаши Александар 
Саша Ђорђевић и Владимир Драгутиновић. На кошаркашком турниру у старој Југославији, који је 
организовао дневни лист „Политика“, наша екипа ОШ „Ратко Митровић“ је била првак Југославије.

Наши ученици су из свих области, почев од спорта, па до науке, увек постизали завидне резултате на
највишим нивоима такмичења. На завршном испиту ученици наше школе већ годинама имају 
најбоље резултате у Републици. Поједини ученици који су завршили ОШ „Ратко Митровић“су сада 
наше колеге на факултетима код нас, а неки раде и на иностраним универзитетима.

Наша врата увек су отворена за све догађаје и манифестације. Много пута били смо домаћини разних
такмичења, па чак и републичких. Сарађивали смо са школама на Косову и Метохији. Са ОШ „Ратко
Митровић“ из Чачка били смо братска школа. Ученици и наставници ових школа су били наши



гости и на то смо веома поносни. Годинама смо били домаћини учесницима манифестације „Радост 
Европе“ у оквиру Дечје недеље. Били су то дани када смо нашој деци отварали врата ка свету, а 
гостима из страних земаља показивали наше вредности и традицију.

Диполоматски односи и пријатељске везе, одувек су били наш циљ и жеља. Тако је јапанска амбасада 
донирала новац за реновирање подова у учионицама и реновирање тоалета, а аустралијска амбасада 
је донирала саднице дрвећа за школско двориште.

Пројекат МПНТР у оквиру Школског развојног планирања, реализован је у нашој школи у пилот 
фази. Пројекат се звао „Увођење аудио-визуелних средстава у настави“. Школа је добила средства 
за опремање најсавременијег мултимедијалног кабинета за потребе примене савремених метода 
у настави тог времена. Овим пројектом смо постали пионири дигитализације у настави. Наши 
наставници су својим ученицима пружили нешто потпуно ново и другачије, нешто што ће постати 
распрострањено тек деценију касније. После тога смо били прва школа у околини која је имала 
информатички кабинет на принципу „cloud“ система. Спој традиције и иновације је добитна 
комбинација у нашој школи.

Пројекат „Подршка особама са сметњама у развоју и запошљавање особа са инвалидитетом“, 
још један је у низу пројеката на који смо поносни. Код нас увек има разумевања за различитости. 
Спремни смо да пружимо подршку онима којима је потребно. Новцем који смо добили за овај 
пројекат, купили смо наставна средства за школу и играчке за продужени боравак. Добит овог 
пројекта није само материјална, добробит је развијање емпатије и правих моралних вредности. Пре 
неколико година је реализован пројекат „Школа без насиља“. Овај пројекат не застарева, јер се и 
данас можемо похвалити да све што смо започели овим пројектом примењујемо и надограђујемо, па 
смо поносни што смо ученцима показали да насиље никада није опција. Последњих година пратимо 
нове трендове у образовању. Као директор школе, подржавам сваку иницијативу за напредак школе 
и појединаца, а често сам и сама иницијатор. Моја идеја је била да школа учествује на међународној 
конференцији „Веза између школе и музеја“ у Словенији. Идеја је реализована, рад је прихваћен и 
школа је учествовала у великој образовној манифестацији свих земаља из региона. Тема рада била 
је „Калграфија као спона музеја и школа“. На основу тог рада покренута је калиграфска секција у
школи која је изнедрила озбиљне таленте. Наши ученици су калиграфију схватили као могућност 
напретка у предузетништву, па тако спојили секцију са битном граном новог начина образовања.
Естетика је веома битна, нарочито у раду са децом. Запослени и деца би волели да се креативни дух 
школе види и у ентеријеру. То је и моја лична жеља, али и професионални циљ свих нас. Пројектни 
задатак за реконструкцију школске зграде је прихваћен од стране Канцеларије за јавна улагања, па 
сам поставила циљ и себи и школи да уложеном енергијом дођемо до реализације. Задржаћемо све 
оно по чему смо препознатљиви, само ћемо модернизовати и уредити школску зграду. Док не дође 
до планске реконструкције, радимо на иновацији у опреми и естетском сређивању радног простора 
својим финансијским средствима, као и уз помоћ родитеља. 

Кроз пет деценија постојања у школи је варирао број ученика. У почетку је био близу 1000, а 
најмањи број ученика је био 282. Сада у школи имамо 523 ученика, а тај податак говори да растемо 
и напредујемо. Последњих година можемо да се похвалимо великим приливом ученика. Поносни 
смо на ту чињеницу, јер знамо да смо тражени због квалитетног и посвећеног рада, прихватања 
различитости и много разумевања. Покретачка енергија креће од младих колега, које искуством и 
педагошком мудрошћу саветују искусни наставници. Тако постижемо максималне резултате и сјајну 
атмосферу у школи.

Директор школе,
Светлана Милутиновић



2. Наши дугогодишњи радници
Драги моји читаоци, 
Моје име је Лозица Станковић. Рођена 
сам 8. септембра 1972. године у Косовској 
Каменици. Од своје треће године живим у 
Баричу. Удата сам и имам сина Марка и ћерку 
Марију. Ово су моји општи биографски 
подаци. 

У мом „Ратку“ сам за све вас теткица Лозица. 
Ту титулу поносно носим још од 1991. године. 
Тада сам имала само деветнаест година, мало 
више од осмака и нисам знала шта ме чека. 
Испоставило се да ме је дочекао одличан 
колектив и дивна деца.

Тако је и данас, после пуних 30 година. Са мојим колегама сам пријатељ пре свега. Спремна сам и да 
се договoрим и да помогнем, а и да се нашалим и насмејем. Многи са којима сам радила су отишли 
у пензију, мењали су се и директори, одлазила су деца, али позитивни дух у школи се не мења. 
Енергична сам и ведра, па и кад искрсне неки проблем, лако се договорим са свима. Најдраже ми је 
што ме деца воле. То ми је сигуран знак да сам на добром месту и да радим оно што волим. Теткице 
су увек ту кад треба да се чују проблеми, од муке са строгим наставницима, до заљубљивања и 
раскида. Поносна сам на себе када дођу бивши ученици да посете своје наставнике, па се сете и 
теткице Лозице.
Поштују они мене, али и ја њих.

Ето моје кратке приче! Делује да је све лепо и да проблема нема. Има их, али се уз добру вољу лако
превазиђу. Деци бих поручила да уче и да се труде, што више школе, то бољи посао. Теткица Лозица
вас поздравља. Знате да ме у ходницима увек можете наћи. Не брините, чувам све ствари, које ваше
главице у облацима губе, ваше тајне и ваше осмехе.

Лозица Станковић, чистачица



Драги моји ученици,

Ускоро завршавам своју професионалну каријеру. Поносна сам 
што сам наставник и што сам имала срећу да радим посао који 
обожавам. Историја је моја љубав, а деца су најбољи сарадници. 
У основној школи „Ратко Митровић“ сам запослена од 1986. 
године. Од самог почетка сам одељењски старешина. То је тешка, 
али дивна обавеза. Зближите се са том децом, они постану део 
вашег живота, а ви део њиховог. Такве везе су нераскидиве.
У каријери дугој пуних 35 година било је и успона и падова, и 
тежих дана и дивних, разиграних. Све је то део овог динамичног 
посла. Бити наставник историје ме испуњава данас као и првог 
дана.

Тај посао сматрам привилегијом. Ако бих морала да издвојим најбитније, после оволико искуства, 
рекла бих да је то емпатија. Имати способност да разумеш шта ученик емоционално доживљава, 
сигуран је пут до успеха, и наставничког и педагошког.

Успеха у раду је било много. Небројано награда на свим нивоима такмичења. Не бих ни једну награду
посебно издвајала, свака диплома у мени је будила понос и срећу због дечјег успеха. Успех је и кад 
ђак из последње клупе с пажњом прати ваш час, тада знате да сте на правом путу.
Радила сам и на многим школским пројектима, а са поносом истичем да сам била један од извођача 
првог пројекта у школи „Увођење аудио - визуелних средстава у настави“. Тада смо својом одличном 
идејом успели да импресионирамо организаторе и добили смо велику премију да опремимо 
мултимедијални кабинет. Били смо пионири дигитализације у настави.
Током каријере била сам и на неким значајним школским функцијама. Била сам дугогодишњи 
председник Школског одбора, као и члан. Руководилац сам Стручног тима за школско развојно 
планирање. Функције и руководећа места деци не значе много, а и није им занимљиво о томе да 
слушају и читају. Зато имам нешто много занимљивије, а то ни млађе колеге о мени не знају. На 
почетку наставничке каријере водила сам женску рукометну екипу у школи. 

Са генерацијом 1975. годишта били смо први у општини Нови Београд. Питате се откуд ја на месту 
тренера. Ваша наставница је била професионална рукометашица. Колеге, родитеље и ученике гледам 
као пријатеље и то је рецепт за диван и плодотворан однос. Своју причу бих завршила изрекама које 
деци увек говорим, а и по чему ме памте. То су животне мудрости које воде напред:

„ Колико си научио, толико си победио.“
„Деци треба даровати крила, али их треба пустити да сама науче да лете.“

наставница историје,
Љубица Милисављевић



3. Успеси ученика на такмичењима

ОНЛАЈН ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „Мој крај приче“ 2020/2021. године

Миа Лазовић, ученица I/3, освојила је ПОХВАЛУ стучног жирија. 
„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су расписали литерарни конкурс за 
ученике основних школа Новог Београда као подстицај и афирмацију дечјег 
стваралаштва, којим су желели да подстакну најмлађе на дружење са делима 
књижевника који су своја дела наменили најмлађима. Наша Миа је на текст 
приче аутора ЈЕЛЕНЕ БАБИЋ “Чудна прича”дописала свој крај приче и 
освојила похвалу жирија.

учитељица Марина Батес

УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ 2020/2021. године

Сташа Поповић, ученица I/4, плени својим стваралачким радом и освојеним 
другим местом на општини Нови Београд у ликовном стваралаштву.

учитељица Драгица Верхоевен

Рад наше ученице Николине Нанушевски III/3, никога није оставио равнодушним. Цртеж је 
урађен уз помоћ асистивне технологије (померањем очију које региструје компјутерски програм). 
Инспирацију је пронашла у причи књижевнице Јасминке Петровић „О нотама“ из књиге „О мачкама, 
нотама и бубама“. У Шапцу је освојила специјалну награду жирија, а и срца присутних.

учитељица Јелена Ивковић



Ученици ОШ „Ратко Митровић“ остварили су изузетан успех на 
трећем националном „BrainOBrain“ такмичењу у Београду, вративиши 
се са два трофеја, три златне и једном сребрном медаљом.

Посебно је значајно постигнуће Катарине Шушњар наше ученице 
I/1, која је на такмичењу имала највећи број поена од 420 учесника из 
целе Србије. 

„BrainOBrain“ школа је интернационални програм за развој 
интелектуалних и животних вештина код деце користећи методе 
менталне аритметике и НЛП активности, помоћу којих деца брже 
размишљају, ефикасније уче и максимално користе свој интелектуални 
потенцијал.

Дејан Јовановић, учитељ



Оне су паметне, вредне и воле стране језике, нарочито немачки. То су и показале на такмичењу. 
Оне су: Ирина Бокун, Ирена Марковић и Јована Миодраговић.
Наше ученице осмог разреда су на општинском такмичењу из немачког језика, одржаном у фебруару 
2021. године, показале одлично знање и пласирале се на више нивое такмичења. Прва међу најбољима 
на општини Нови Београд је била управо Ирина, која је и на градском такмичењу остварила запажен 
резултат.

Соња Пејановић, 
наставница немачког језика

Ена Јанковић, ученица VIII/2 је освојила 1. место на градском такмичењу из пливања, на тај начин 
се пласирала на државно првенство на којем није успела да освоји једно од прва три места у изразито 
тешкој дисиплини 50m делфин. Честитке за освојене резултате иду пре свега Ени, њеним родитељима, 
тренеру, али и школи и наставнику физичког васпитања за пружену прилику за такмичењем.

Никола Радовић, ученик VIII/2 је на општинском првенству из атлетике освојио 1. место у 
дисциплини 300m трчање. Талентован дечко за спорт, тренирао је озбиљно фудбал годинама, а 
последње две године кошарку. Ова база у спортовима му је омогућила да буде успешан у трчању са 
само неколико специфичних тренинга и без коришћења посебне обуће за трчање тзв.спринтерица 
које умногоме побољшавају резултат.

Радош Чучковић, 
наставник физичког 

и здравственог васпитања



Теа Ћуповић VI/2, 
3. место на међународном ликовном такмичењу „Флора и фауна“, 

Република Македонија

Ирина Бокун VIII/2,
1. место на општини Нови Београд, ликовни конкурс “Ускрс“

Јасмина Тица, 
наставница ликовне културе



Данка Буха, 
наставница српског језика и књижевности

КАД БИ МОЈА КЛУПА 
ПРОГОВОРИЛА

Кад би моја клупа проговорила, ја 
бих у несвест пао.
Да је виде људи, свако би милион 
дао.
Било би то ново чудо света,
Познато на свих осам планета.
Кад би моја клупа проговорила, 
за њу би то била срећа.
Кад неко пише по њој, њена 
љутња је све већа.
И не мора само да ћути, може 
одједном да дрекне:
„Прекини да пишеш по мени, ти, 
неваспитано дете! ”
Кад би моја клупа проговорила, 
она би мене издала.
Све моје тајне и страхове свима 
би одала;
Наставницима би рекла шапће ли 
ми неко одговоре...
Хвала Богу што клупе не говоре!!!

Царевић Лазар, V/1

ОШ „Ратко Митровић“
Освојено 1. место на литерарном 
конкурсу „У част Драгану Лукићу
Лукићев лист“, у oрганизацији 
Пријатеља деце општине Нови 
Београд.

ШАЉИВА

Моја шала је као небодер огромна.
Ваљда би стала у авион од стотину 
тона.
Како бих - снажан и храбар, као 
спартански владар,
или боксер јак претукао корону и 
бацио је у васиону!
Направио бих бал за свакога.
Позвао бих званице са свих 
континената.
Плесао бих са Ескимима, играо 
румбу са делфинима...
Све би прштало од шале и смеха, 
чуло би се до краја света!
Враћа се шашаво време.
Нека утакмица са друговима крене.
Нижу се успеси нови - Стефа, Ика, 
Купри, Маки и П
У школи на часу фудбалогије, 
медаље додељује баш она, а мој 
осмех је као у кловна.
Срце ми удара као бомба у грудима.
Ала је један петак заљубљен до 
лудила!
Шала је разбила корону.
Од данас важе нова правила:
сваки дан јести што више шашавила, 
пити шареног блесавила, играти у 
ритму блентавила.
Хајдемо сви заједно у глас!
У шали је спас!

Марић Павле, V/1

Освојено 3. место на литерарном 
конкурсу „Смешне приче и 
песме“, 6. литерарни конкурс у 
организацији Дечјег културног 
центра.



Освојено 1. место на литерарном конкурсу „Смешне приче и песме“, 6. литерарни конкурс у 
организацији „Дечјег културног центра“

Најсмешнији дан

Стара 2020. година је била доста тешка, у борби против новог Корона вируса.
Моја породица и ја смо одлучили да у новогодишњој ноћи заборавимо све ружне догађаје који су 
нам се десили у претходној години. Припремили смо поклоне, запаковали их и обележили бројевима. 
Договорили смо се да свако извлачи број и отпакује поклон без обзира на то је ли намењен њему, 
или није. У поклонима су била и два празна пакетића у којима је писало „нема ништа“. Такође, међу 
папирићима са бројевима је било и празних папирића без бројева. За Нову годину су нам дошли 
тетка, теча, млађа сестра од тетке Софија која има три године и бакина тетка. Дружили смо се. Било 
је забавно и једва смо чекали да извлачимо бројеве за пакетиће. Прво изненађење је било када су, 
у првом кругу извлачења, тетка и теча извукли папириће без бројева. Тетка је разочарано рекла: 
„Значи, за нас нема поклона.“ Била су још два круга извлачења, јер смо за сваког предвидели по три 
пакетића. Када смо их отпаковали, сви смо се смејали, јер је свако добио туђи поклон. Требало је 
видети дедин израз лица када је отворио пакетић са Софијиним розе ципелицама! Деда је пробао 
да их обује, а Софија је притрчала и отела му их. Деда се претварао да плаче и говорио: „То је мој 
поклон“. Софија је покушавала да обује ципелице и говорила: „То су ципелице за мене, теби су 
велике.“ Настао је општи смех у кући. Ја сам добио теткину књигу на шпанском језику, а не разумем 
се у шпански. Предао сам је тетки и промрмљао „Grasias“, јер то једино знам, без обзира што то не 
значи „изволите“. Софија је добила дедин каиш. Деда га је покушао узети од Софије, али она је хтела 
да види како јој стоји. Каиш јој је био превелики, али га је она упорно покушавала да намести. Када 
је отворила следећи пакетић са слаткишима, заборавила је и на ципелице и на каиш. Мама је добила 
празну кутију у којој пише „нема ништа.“ Рекла је да вероватно прошле године није била добра и 
да јој Деда Мраз због тога није донео поклон. Теча је добио мамину љубичасту пиџаму, прислонио 
је уз себе и тражио од Софије ципелице да му се слажу уз боју пиџаме. Наравно, Софија му није 
дозволила да проба њене ципелице и објаснила да су оне за девојчице, а не за дечаке. Тетка је добила 
сиви дукс намењен мени. Она је стварно мислила да је дукс за њу. Био јој је скоро таман, али је рекла 
да би више волела да је црвене боје и да нема натпис. Забављало нас је што није приметила да је 
дукс за мене. Бака је у свом пакетићу нашла фудбалску лопту и рекла да јој недостаје Роналдов дрес,
па да истрчи на тренинг. Дука, бакина тетка је добила гел и лосион после бријања па је брже – боље 
узела огледало, уверила се да нема бркове и браду, па је комплет предала течи коме је иначе био и 
намењен.

Овај 31. децембар ми је био заиста најлепши и најсмешнији. Дружили смо се, смејали и причали. 
После смо направили позоришну представу за Софију. Сви смо имали улоге за бајку „Црвенкапа“. 
Укућани „глумци“ морали су разговетно говорити текст бајке, јер су носили маске. Ипак, у једном 
моменту се чуло да Црвенкапа каже прерушеном вуку: „Бако, како ти се глава пуши“, уместо да има 
велике уши.

Моји укућани и ја смо сачекали Нову годину и пожелели најлепше жеље једни другима. Тако нам се 
завршила стара, тешка и помало ружна 2020.
Желим да нам Нова 2021. година буде пуно лепша и насмејанија од претходне. За смех не треба пуно 
труда, а ведрина нам је свима потребна.

Немања Рашић, VI/3

Данка Буха,
наставница српског језика и књижевности



Чудни дечак

Има један Бранко у мојој 
школи, окружен је девојкама 
и свака га воли.
На часу стално лупка и смета, 
чудно ми је како никог не 
омета.
Сви ћуте и праве се да је све у 
реду, а од тогог лупкања је све 
у нереду.
Када га наставник хоће да 
пита, увек избегава и стало би 
да скита.
Или се мангупише па другима 
вели: „Са алом ћу на мегдан – 
би ли сте то хтели?“
На себе ставља скупе парфеме 
да од мириса сви занеме.
Прави се да је сасвим важан, 
а у ствари је плашљивац 
страшан.
Кад му се буба на сто метара 
приближи, наш „храбри“ 
Бранко се сав најежи.
И сада како у њега да не 
сумњам?
Зар није Бранко заиста чудан?

Тара Маљевић, V/2

Данка Буха, наставница 
српског језика и 

књижевности

Мали победник

Победник није неко ко осваја 
злато, већ особа која верује у 
себе и кад изгуби не скрива се 
у блато.
Победник је онај који побеђује 
и кад губи и не инетерсује га 
шта кажу други људи. 
Победник може да буде свако, 
иако то није лако.
За победника је потребно 
само-поуздање, ништа више, 
ништа мање.
Да будеш победник мораш 
бити свестан и својих врлина 
и грешака често.
Веруј у себе – то ти је карта, 
да стигнеш до победничких 
врата.

Уна Богојевић, VI/2

Чистоћа је пола здравља

Колико год да је бактерија 
ситна, за здравље и чистоћу 
свима је битна!
Бактерије као ракете, муње-
вито свуда лете.
Пре него што стигнеш да 
кажеш „сапун и вода“ већ 
једна по теби хода.
Колико оне прљавштину воле, 
толико се деца да оне нестану 
моле.
Да би избегли разне муке, 
морамо редовно прати руке!

Ивана Девић, VI/1

Бојана Данчула Дејановић, 
наставница српског језика 

и књижевности



Мали победник

Те године све је било сиво
И земља и небо и ноћ и дан
Ветар је дувао, ледени и оштар
Био сам сам, тако сам…
Крици који боле, пратили ме свуа
Будили изнова, ледили ми дах
Све што сам волео, просу се по поду
На мом малом лицу, оста само страх.
Куда даље… Он је отишао…
Рече на пар дана… Месец, два…
Можда, ко то зна… 
Она је остала, грлила ме јако
Као да све моје боли осећа
Рушио се свет...
Све је била лаж...
Остали смо она, она и ја
Да лепимо наша исечена срца.
Време је текло...
Неумитно брзо...
Прошла је година, месец и два...
Погледах у небо, видех зрачак сунцa...
Чинило се више, нисам тако сам.
Подигао сам главу, кренуо сам даље
Сваки корак беше ко мач који сече
Болело је јако, али сам морао поћи
Да тражим на путу сунце своје среће.
Нека драга лица на путу сам срео
Дадоше ми наду, неку топлу реч
И пођоше са мном, како сам и хтео
Да сломљено срце зацелим већ.
Помислих на дане што осташе за мном
Та ће сенка увек око мене бити
Али ходаћу даље ка своме сунцу
Јер се свака туга мора победити.

Вања Добријевић, VII/1

Бојана Данчула Дејановић, 
наставница српског језика и 

књижевности



Освојено прво место на литерарном конкурсу “Мој крај приче“,
Софија Обрадовић, VII/1

Бојана Данчула Дејановић, наставница српског језика и књижевности

МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ

Шокирано сам затрептрала. Нисам умела да протумачим сва осећања која су ме у тренутку обгрлила. 
Збуњеност је владала над свима. Потом сам помислила да сањам. Уверих се да није тако једним 
јаким ударцом по образу што ме дефинитивно није пробудило. Одустала сам од покушавања да се 
освестим јер сам знала да се налазим у реалности. Прислонила сам руку на чело покушавајући да 
ублажим бол у глави који је настао потом што је шума утихнула, међутим безуспешно. Окренула сам 
се са жељом да одем одавде. Прошла сам поред групице људи мојих година. Махали су као да ме 
знају, чак су се и збунили када им нисам узвратила. Вероватно нека шала, помислих. Потрчала сам 
сетивши се да ће ме Бет вероватно чекати испред улаза. Када сам угледала густу црну кику потрчала 
сам још и брже како бих је загрлила, Лице јој је било надувено од суза. Њени уобичајено црвени 
образи, постали су још руменији правећи јак контраст у односу на њену бледу кожу. Загрила сам је 
чвршће знајући да плаче због оца који је преминуо недавно. Покушала сам да је орасположим на 
свакакве начине. Међутим њене очи су се пуниле сузама сваки моменат. Рекла ми је да жели да ми 
покаже њено омиљено место и радо сам пристала.
Знала сам све о њој али место попут овог ми никад није поменула нити показала. Налазиле смо 
се у прелепој шуми. Корацима уништавала сам мртво лишће. Ухватила ме је за руку и одвела до 
дебелог бора. Села је на једну грану, изгледало је као да му седи у крилу. Пришла сам јој али она ме 
је зауставила.
– Не смеш сести овде, не можеш још увек. Једном приликом овај бор ће ти испричати све, буди 
опрезна. Уколико суза додирне кору, заборавићеш ме.- Отрчала је далеко у шуму. Покушала сам да 
је пронађем, нисам успела. Густа шума ју је сакрила. Нисам је разумела. Какав ли је то бор који чини 
људе да падну у заборав. Покушала сам да је позовем али није се јављала. Забринуто сам је чекала, 
није се појавила. Нервозно сам лупкала ногом о бетон све док ми се стопало није уморило. Грицкала 
сам нокте, провлачила прсте кроз косу, ништа ме није смирило. Звала сам је још безброј пута, звала 
сам њену мајку, нико се није јавио. Моји родитељи, заузети послом, рекли су да ће се вратити, да не 
бринем. То није било могуће. Одлучила сам да је следеће јутро сама потражим. Трчала сам што сам 
брже могла. Ветар ми је шибао у лице, ватра ми је испунила груди и грло. Након што ми је њена мајка 
рекла како јој је Бет саопштила да ће преспавати код мене прошлу ноћ, одмах сам се успаничила. 
Почела сам да трчим брже осећајући да ми је најбоља другарица у опасности.
Коначно, стигла сам. Стала сам код бора и погледала у реку. Нешто је испливало на површину. 
Прилепила сам руку преко усана. Врисак је желео да изађе из мене али била сам толико уплашена, 
да ни то нисам успела да урадим. Из реке испливало је тело. Густа, црна коса попут угља плутала 
је на површини док је остатак девојке тонуо, па поново испливавао. Када сам коначно успела да 
се померим пришла сам реци и одмах сам препознала то анђеоско лице, моје Бет. Јецајући у шоку 
извлачила сам тело на површину и вукла га до бора. Села сам на грану, плакајући и тешко дишући. 
Сузе су капале по кори гране. Нешто ми се умрсило у коси и нежно сам га извукла. Био је то лист 
облика чамчића. Покушала сам да га бацим у ваздух, што даље од мене, сва узрујана и бесна. Он 
се вратио. На тренутак затворих очи, тражећи мир и тишину. Покушала сам да мислим. Онда ме 
је нешто заголицало. Био је то мали човечуљак. Скочио је на Бетино лице милујући њене образе 
малешним рукама. Хтела сам да га отерам али било је немогуће, био је пребрз.
- Изгубила је битку са животом.
- Јецао је овај чудни створ.
– Замолила ме је, да ако се ово догоди, ако будеш седела сада на истом месту где је и она седела, 
немоћна, да ти уклоним памћење на њу. Како не би патила као што је и она за неким кога је изгубила. 
Зато, сада морам ово учинити.
-Пре него што сам успела и да се помакнем шума је заиграла. У ваздуху су се чуле речи и покушала 
сам да их разумем.



– Не враћај се, не враћај се нама ти, лоших догађаја ћеш се сетити. – Певала је шума.
Тргла сам се испред свог улаза. Уплашено тражила сам Бет али онда се моје друштво
појавило. – Где је Бет?- Питала сам их, ноге су ми дрхтале. Сви су ме гледали збуњено.
Другарица ми је спустила руку на раме.
– Пре три године, Бет је умрла.

Ирина Бокун, ученица VIII/2, која је и ове године постигла велике резултате из српског језика. 
Школа је поносна јер је њено име било међу најбољима на свим нивоима тамичења. Освојила је 
треће место на градском такмичењу „Књижевна олимпијада“ и друго место на такмичењу из српског 
језика и језичке културе. Републичко такмичење из језика и језичке културе је њен највећи успех, 
освојила је ПРВО место! 
Ирина, твој успех је и успех школе! Очекујемо интервју са тобом у неком наредном броју нашег 
школског листа.

Жељана Бабић, ученица VIII/2, ове године је била понос наше школе, а и општине. На градском 
такмичењу „Књижевна олимпијада“ освојила је друго место. Пре спуштања прага за републички 
ниво такмичења, била је једина са општине Нови Београд која је имала пласман за највиши ниво 
такмичења. Републичко такмичење је круна њеног успеха. Жељана је освојила ПРВО МЕСТО, имала 
је максималан број бодова! Најбоља међу најбољима у Србији! Браво, Жељана, поносни смо на тебе!
Са задовољством очекујемо интервју са Жељаном, у неком наредном броју школског листа.

Марија Милетић, VIII/1, искусна је такмичарка. Иако „природњак“, током школовања је имала 
запажене резултате из српског језика. Ове године је показала шта зна. На општинском такмичењу је 
била прва на листи, на градском је освојила друго место, а на републичком је освојила треће место.
Желимо јој много успеха и на такмичењу и у даљем школовању!

Лара Павловић, VIII/1, тиха девојчица која нас је све одушевила својим успехом. Поред тога што се 
пласирала на републичко такмичење из енглеског језика, успела је на градском такмичењу из српског 
језика да освоји друго место и да своје знање покаже на републичком нивоу и из овог предмета.

Јована Миодраговић, VIII/1, ученица је која са лакоћом ради све. Ове године је остварила дивне 
резултате из српског језика, предмета који воли од самог почетка школовања. Освојила је друго 
место на градском такмичењу из српског језика и пласирала се на републички ниво. И њој желимо 
велики успех! 

Тара Ожеговић, VIII/2, професионална одбојкашица и савршен ђак. Ове године је освојила треће 
место на такмичењу из српског језика. Од петог разреда има запажене резултате из овог предмета и 
на томе јој честитамо!

Бојана Данчула Дејановић,
наставница српског језика и књижевности



Лара Павловић, ученица VIII/1, воли енглески језик и ове године је била учесница на такмичењу.
Освојила је треће место на општинском такмичењу, друго место на градском, пласирала се на 
републичко такмичење и остварила запажен резултат. Браво, Ларо! Знање страних језика је одраз 
културе.

Јована Миодраговић, ученица VIII/1, показала је да је одлично зна енглески језик. На општинском
такмичењу освојила је треће место, на градском прво место, а успела је да освоји треће место на 
републичком такмичењу. Овај велики успех је плод озбиљног рада и посвећености, а и љубави према 
језику. Јована ће са свима нама поделити своја искуства у наредном броју нашег школског листа. 
Браво, Јована!

Душан Павловић, 
наставник енглеског језика

ТО САМ ЈА

Још као мали био сам веома радознало дете. Постављао сам пуно 
питања на која чак ни моји родитељи нису знали да одговоре, па смо 
одговоре тражили у књигама, природи, музејима....
Једна од мојих омиљених књига је „У потрази за књигом знања“ 
у којој се говори о разним природним појавама, загонеткама и 
експериментима. У тој књизи сам се сусрео са појмовима магнетизма, 
равнотеже, гравитације, вибрација . . . Када сам је први пут прочитао, 
у мени се пробудила велика љубав према науци. Одрастањем је моје 
интересовање за науку све више расло. Мене и даље занимју многе 
ствари, волим спорт, језике, литературу, али су у мом срцу на врху 
математика, биологија и физика.
Схватио сам да таленат и љубав нису довољни да се постигне запажен 
резултат, зато сам радио и вежбао и увидео да могу и више и боље. Без 
рада не бих никада постигао оно што сам до сада урадио, али сам исто 
тако свестан да ако не наставим да радим нећу моћи постићи ништа 
велико.

Зоран Димитријевић VI/3,
освојене награде на такмичењима из математике и

физике, пласман на републичко такмичење из физике



Учитељ: „Како се зове 
лекар који прегледа и 
лечи очи?“

Ученик: „Зове се очњак.“

4. Кефалица
На часовима често разговарамо о догађајима, нашим утисицима, непознатим речима и слично. Тада 
чујемо и на који начин ученици размишљају о неким несвакдидашњим темама.

Шта је то медвеђа услуга?

„То је велика услуга, као што је медвед 
велики.”

Тара: Кад урадиш толику услугу да је то 
немогуће.

Огњен: Кад медвед учини услугу.

Ученик: „Учитељице, треба да идем у блиблиотеку, 
да заменим књигу код блиблиотекарке.“

Ученица: „Учитељице, када су били ранији данови, 
моја мама је имала корону.“

Шта је занатлија?  „То је када се заинатиш!“

Ко је матичар?

“Учитељ математике.“

„Човек са матицом.“

Шта су то крокодилске сузе?

„То је када крокодил плаче.“

Вукашин: То је кад га је нешто уштинуло и 
плаче до бесвести.

Јања: Ја сам синоћ стала на лего коцку и плакала 
до бесвести.



5. Кутак за библиотеку

Школска библиотека је често најдражи кутак за све нас, како ученике, тако и запослене. Уз 
помоћ наше библиотекарке Сандре Репац, увек пронађемо шта нам је потребно. Помогне 
нам да нађемо шта пожелимо и увек да сјајну прпепоруку. И овог пута је издвојила 
неколико сјајних књига, за све узрасте које би нам препоручила.

Књиге за млађи узраст

Светлана – Велмар Јанковић, “Књига за Марка”
У књизи се деца на интересантан и маштовит начин, кроз бајке, упознају са 
неким од најзнаменитијих личности српске историје.
Ова књига је привлачна деци зато што и поред своје бајковите тематике кроз 
коју се провлаче историјске чињенице, говори о дечијој психологији. Иако у 
средњем веку, без телефона, интернета и технологије, тадашња деца имала 
су готово исте проблеме као и данашња.
Након догодовштина из детњства, на крају сваког поглавља написана је 
кратка биографија личности о којој се говорило у поглављу, наводећи битке 
или важне догађаје по којима су те историјске личности познате.

Јасминка Петровић, “Од читања се расте”
Књига о девојчици која није желела да учи да чита и пише. Околности су је 
инспирисале и покренуле, па она сама својом вољом почиње да учи слова .
Захваљујући интернету и јакој жељи да сазна ко је опосум Хајди, јунакиња 
Тамара научила је да чита. У томе јој је највише помогао један деда из 
комшилука. Он је с Тамаром разговарао о различитим животним темама, био 
је са њом отворен, стрпљив и искрен.
Љубав према књизи развија се током целог живота, али су најважнији 
контакти с књигом у најранијем детињству.

Марија Пар, “Срце од вафла”
Триле и Лена имају девет година, иду у исту школу и сваког дана играју се 
заједно. Ленине идеје за забаву нису увек најпаметније, понекад их доведу у 
опасност, али Триле је спреман да уради све за њу. Она је његов најбољи друг 
иако је девојчица. Књига је пуна топлине и љубави и говори о породичним 
вредностима. Лена има само маму, а Триле има велику породицу.



Књиге за старији узраст

Милован Битезовић, “Лајање на звезде”
Јунаци ове духовите приче су yченици и наставници једне провинцијске гимназије 
и одељење IV-2. Њихове догодовштине су препознатљиве и блиске сваком, а опет су 
веома личне. Главни јунак Михаило Кнежевић се духом, интелигенцијом и знањем 
уздиже изнад осталих ђака, а често и професора. Њему школско знање није проблем, 
његов проблем је девојка из разреда Даница коју упорно покушава да освоји. Књига 
плени својом духовитошћу , ведрином и младошћу. Доживела је многа издања. 
Штампана је у више од 150 000 примерака.

Ричард Бах, “Галеб Џонатан Ливингстон”
Књига говори о галебу који је летео због љубави према летењу, о птици која се усудила 
да се супротстави старијима и да пожели нешто више од обичног преживљавања. 
Упорност са којом галеб вежба да сваког дана лети све боље и брже од других, 
његова чежња за савршенством, сваки пут нас изнова задивљује и буди у нама жељу 
за сопственим напредовањем. Књига је доживела много издања и освојила милионе 
читалаца широм света.

Соња Ћирић, “Роман у мојој глави”
Роман о испиту зрелости. Ауторка романа проблематизује завршни испит и прелазак 
из основне у средњу школу. Мина седи у учионици и решава завршни испит. Иако 
га је брзо решила, проверава да ли је добро урадила. Не жели да изађе из учионице 
јер је свесна да је то последњи пут да седи у тој школи. Размишља о будућности.



6. Интервју

Шкољка је једина душа које је створило тело

О необичном хобију којим се дуги низ година бави наш учитељ Милан Лакић, разговарали смо у 
школи више пута. Учин хоби буди дечју радозналост и ђаци увек за њега имају нова питања. Он 
са њима стрпљиво и несебично дели своја знања и искуства о шкољкама, а та занимљива прича 
била је инспирација и ученику IV/2 одељења Вељку Алексићу, који је обавио овај интервју са учом 
Миланом. У наставку текста прочитајте разговор који је Вељко водио са учитељем:

Како сте дошли на идеју да скупљате шкољке?
- „ У Макарској сам купио књигу о шкољкама и од тада их скупљам.“

Колико дуго скупљате шкољке?
- „Скупљам их већ више од 40 година.“

Колико кошта највреднија шкољка коју поседујете у својој колекцији?
- „Цена најскупље шкољке коју имам је око 22 000 евра.“

Колико укупно имате скупљених шкољки?
- „ Скупио сам до сада више од 9 000 различитих шкољки.“

Колико имате предмета у кући који садрже шкољке у себи?
- „Имам више од 30 таквих предмета.“

Како сте организовали простор за чување шкољки?
- „Све шкољке чувам у плакарима који су за то намењени и укупно имам 8 таквих плакара.“

Да ли бисте продали неку шкољку и за колико би то новца било?
- „Не бих продао ниједну своју шкољку.“

И за крај ми реците да ли сте своје шкољке куповали или сами проналазили у мору?
- „Највећи број својих шкољки сам купио“

Интервју са учитељем водио
Вељко Алексић IV/2





Успеси наших бивших ђака

Интервју са Јеленом Спасић

Јелена Спасић, матуранткиња Десете београдске 
гимназије, рођена је 14. маја 2002. године. Осим што је 
имала одличан успех у свим разредима основне школе, 
укључујући и осми (који је похађала 2016-2017. године), 
Јелена се све време активно бавила фудбалом и писала 
песме. Фудбал тренира већ девет година и не планира 
да одустане, а уз велику подршку своје породице 
и пријатеља, она и данас пише песме. Освојила је 
мноштво награда на разним конкурсима и такмичењима 
и до сада је објавила већ две збирке песмама. Успева да 
постигне сва три своја интересовања, а то је доказ да се 
све може ако постоји воља...

Писање у свако доба дана
• Како усклађујеш обавезе у средњој школи са писањем?
- Не усклађујем. Пишем песме и на часовима док ме не ухвате, па се онда извињавам. После морам 
све да научим поново, јер нисам пазила на часу, али нема везе.
• Када си осетила жељу за писањем? Да ли је нешто посебно утицало на твоју наклоност према лепој 
речи?
- Рекла ми је моја учитељица да сам почела да пишем у првом разреду основне школе, али ја се, 
искрено, ничега не сећам. Мој прадеда је лепо писао, можда сам то наследила од њега.
• Видимо да углавном пишеш поезију. Како си се за њу определила више него за прозу?
- Волим риму и краће форме са много метафора. Песме се лако памте и говоре много, а има мало 
текста. Није их тешко читати и занимљиве су.
• У чему добијаш инспирацију за поезију?
- Песме само дођу. Не размишљам о њима пуно. Ретко кад их и преправљам, само када ми се нека 
реч не свиди.
• Можеш ли нам описати како ствараш једну песму? Колико је потребно времена да би се песма 
написала?
- Падне ми на памет нека рима и после се остале само нижу. Углавном морам да прекинем оно што 
сам тада радила да бих је записала. Неколико пута сам целе песме заборавила.
- Углавном одмах напишем целу песму, али једном ми је требало два дана јер ме је наслов мучио. 
Њега увек пишем на крају и не знам увек како да назовем песму.
• Познато нам је да си већ у основној школи објавила две збирке песама. Како се зову? Подсети нас 
на своје песничке успехе док си била у основној школи.
- Прва се зове „Децонија“, а друга „Кула пуна снова“. Друга ми се посебно свиђа, јер су поред песама 
у књизи и цртежи које су цртале девојчице из школе.
- Било је доста награда и хвала наставници Данки на менторству и великој помоћи. Неке од дражих 
награда су ми она са: Фестивала деце песника Новог Београда, конкурса „Златни лептир“ у част 
Десанке Максимовић, конкурса „Путуј и не заборави да ми пишеш“ у организацији друштва 
библиотекара Србије...
• Је ли ти нека песма из тог периода посебно драга?
- Омиљене песме су ми „Кула пуна снова“ и „Штикле“ - оне су из друге књиге.
• Сазнали смо за твоје успехе на бројним литерарним конкурсима док си у Десетој гимназији, као 
и да си уредник „Годишњака школе“. Можеш ли нам навести неке теби драге, недавно освојене 
дипломе са литерарних конкурса?
- То су, свакако: Награда за „најбољу“ сатиричну песму на XIX јавном конкурсу хумора и сатире 
у организацији Клуба уметничких душа Мркоњић Града, сертификат Балканске песничке уније,



награде на седмом међународном књижевном конкурсу „Миријевски Орфеј“ у организацији 
књижевног клуба „Мала птица“.

Фудбал, писање и школа
• Може ли се и како ускладити учење за редовну наставу, фудбал и писање?
- Све се може кад се хоће, али ја то вероватно нисам довољно хтела. Оцене варирају (увек сам 
одлична) у зависности од тога колико сам на часовима у школи због тренинга и утакмица, а песме 
никад не испаштају јер за то увек имам времена за разлику од школе. Стварно није тешко ако се 
потрудиш, поготово што професори углавном имају разумевања за изостанке због такмичења и због 
тренинга.
• Шта би саветовала нашим основцима - како да нађу време за учење, постизање добрих школских 
резултата и за лична интересовања ван школе?
- Школа је најбитнија. Прво учење, па све остало. Биће времена и за тренинге и за дружење. Најслађе 
је када се прво заврше обавезе, а после се о њима и не размишља.
• Сећаш ли се неке згоде из основне школе?
- Било их је много. Не могу ни једну да издвојим. Највише сам волела кад смо играли фудбал на 
великом одмору.

Фудбал - дугогодишња страст
• Чули смо да си, још у основној школи активно тренирала фудбал. Да ли се томе и даље бавиш?
- Да, само сам променила клуб. Прешла сам у ЖФК „Земун“.
• Колико дуго се већ бавиш фудбалом?
- Бавим се фудбалом већ девет година.
• Да ли планираш да наставиш да се бавиш фудбалом и када завршиш средњу школу?
- Да, не планирам да одустанем од фудбала, наставићу да играм у Марибору. Већ сам играла једну 
утакмицу за клуб из Словеније и надам се да ћу тамо наставити.

Планови за будућност
• Јеси ли се, као матурант, већ определила за свој будући позив? Шта планираш да упишеш после 
завршене гимназије?
- Желим да упишем екологију и заштиту животне средине на Природно - математичком факултету у 
Марибору, у Словенији. Мислим да је потребно заштитити природу.
• Необично. Након оволиких успеха у поезији очекивали смо да ћеш уписати Филолошки факултет. 
Кажи нам, на крају, откуд тај избор и значи ли то да престајеш да пишеш? То свакако не бисмо 
желели да чујемо!
- Не престајем да пишем све док имам инспирацију. Не уписујем Филолошки факултет јер моје 
писање не зависи од тога, а имам још интересовања. Уосталом, никад не бих волела да пишем због 
неког морања. Писање ми је хоби и желим да тако и остане - да пишем зато што волим.
Преостаје нам само да Јелени пожелимо још пуно успеха у наредном периоду, а верујемо да ће тако 
и бити. 

Интервју водила Нађа Јарић VI/2



Интервју са Огњеном Алексићем

У нашој школи има пуно изузетних ђака, али овај пут ћемо 
издвојити Огњена Алексића . ученика генерције 2016/2017. и 
ученика генерације и садашњег матуранта Девете београдске 
гимназије.
Велики је љубитељ и познавалац природних наука (математика, 
физика, хемија...), а волео је и српски језик (граматику). Из 
хемије је у 7. и 8. разреду на Републичком такмичењу освојио 
III место, а сада, у Деветој београдској гимназији је освојио 
бронзану медаљу на 55. Међународној мендељејевској 
хемијској олимпијади, и тиме се пласирао на Српску хемијску 
олимпијаду. Такође се такмичио и из математике (награде 
на окружним такмичењима, учешће на државном), физике 
(награде на окружним такмиченјима, III награда на државном), 
српског језика (награде на окружним такмичењима, учешће 
на републичком) и на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ (I 
награда на окружном такмичењу).

У наставку прилога можете прочитати део нашег разговора са Огњеном.

1. питање: Од када имаш интересовања за хемију? Шта је посебно утицало на тебе да се заинтересујеш 
за овај наставни предмет?
Огњенов одговор: За хемију сам заинтересован од када сам је добио као предмет у 7. разреду. 
Највише ме је привукао садржај који се учи на хемији и занимљиви експерименти које сам могао да 
изводим уз помоћ наставнице Бојане Миловановић.

2. питање: Знамо да си био ученик генерације. Подсети нас који су били твоји успеси из области 
хемије и других предмета у основној школи (освојена места на такмичењима из хемије, али и из 
других наставних предмета).
Огњенов одговор: Из хемије сам освојио у 7. и 8. разреду III награду на Републичком такмичењу. 
Осим хемије, такмичио сам се и из математике, физике, српског језика и на такмичењу „Шта знаш 
о саобраћају“.

3. питање: Kоји су твоји успеси из хемије у Деветој београдској гимназији?
Огњенов одговор: У првом и у другом разреду сам освојио III награду на републичком такмичењу 
и пласирао сам се на Српску хемијску олимпијаду. Ове године сам освојио и бронзану медаљу на 55. 
Међународној мендељејевској хемијској олимпијади.

4. питање: Како изгледају припреме за такмичење? Колико времена томе посвећујеш?
Огњенов одговор: Припреме за такмичење се одвијају у школи, али и код куће. У школи, осим 
задатака, радимо и практични (лабораторијски) део, док код куће радим теоријски део.
Највише се спремам око недељу дана пред такмичење, али припреме трају током целе школске 
године.

5. питање: Како си ускладио обавезе у средњој школи са припремеме за такмичење из хемије?
Огњенов одговор: Као сто сам рекао, спремам се помало током целе школске године, али када 
су интензивне припреме пред само такмичење ослобођен сам наставе и фокусирам се само на 
такмичење.

6. питање: Чули смо да си, још у основној школи активно тренирао кошарку и у том имао успехе. 
Да ли је кошарка и даље хоби, или сада имаш неки други?
Огњенов одговор: Кошарка и спорт је и даље мој хоби, али је више не тренирам активно.



7. питање: Може ли се како ускладити учење за редовну наставу и за такмичење са ваннаставним 
преокупацијама?
Огњенов одговор: Може се ускладити, све је ствар доброг планирања и организације времена.

8. питање: Шта би саветовао нашим основцима – како да нађу времена за учење и постизање добрих 
школских резултата и за лична интересовња ван школе?
Огњенов одговор: Најважније је добро организовати време, а приличан део градива се може 
савладати и на часу, тако да код куће остане мање посла, што оставља више времена за дружење и 
лична интересовања.

9. питање: Да ли би издвојио неку згоду по којој се сећаш дана у основној школи?
Огњенов одговор: Цела основна школа ми је остала у лепом сећању, али највише памтим екскурзију, 
излете, матурско вече и последњи дан осмог разреда.

10. питање: Јеси ли се сада, као матурант, определио за свој будући позив? Шта планираш да упишеш 
после завршене гимназије?
Огњенов одговор: С обзиром на освојене награде на републичким такмичењима из математике и 
хемије, већ сам стекао услов за упис на више различитих факултета без полагања пријемног испита, 
а највероватније ћу уписати Електротехнички факултет.

Хвала, Огњене. Желимо ти пуно успеха у наредим данима, а верујемо да ћеш нас у паузи од обавеза 
увек радо посећивати.

Огњен: Хвала вама што сте ме позвали. Заиста ће ми бити драго да свраитим у своју основну школу.

Интервју водила, 
Нађа Милошевић VI/2



7. Креативно стваралаштво

Наши ученици су вредни и креативни. Имамо прилику да видимо то кроз њихове радове у 
Изложбеном кутку школе, кроз видео радионице, секције, интернет страницу школе, као и базаре и 
друге свакоднвене активности.

Ученици млађих разреда своју креативност поред редовне наставе, показују у продуженом боравку. 
Тада, заједничким снагама са њиховим учитељима, настаје права магија!

Трудимо се да обележимо све 
важне датуме и сва годишња доба 
у школи. Организујемо едукативне 
и креативне манифестације које 
сви радо посећују.



У овој школској години смо имали много манифестација. Почевиши од Дечије недеље, преко 
хуманитарне изложбе „Новогодишње честитке“, обележавање школске славе Светог Саве, као и 
Ускршњег базара. Користећи различите материјале, технике и вештине настајала су права ремек 
-дела, а изложбе радова су постајале све чешће. Упркос тешкој епидемиолошкој ситуацији у којој 
протиче ова школска година, уласком у нашу школу нестају сви страхови, немири и нерасположење, 
јер школски простор плени ученичким стваралаштвом.

Још један од разлога зашто смо поносни на наше 
ученике: Продајом новогодишњих честитки, 
помогли смо деци из оближњег Свратишта.



Иако ове године нисмо могли да припремимо приредбе на које смо навикли, одлучили смо да 
школску славу Светог Саву обележимо кроз тематски дан. Сва знања наших ученика наставници су 
објединили кроз свечаност у виду креативних радионица! Уз помоћ вештина стечених на ликовној, 
калиграфској, музичкој, историјској и географској секцији ученици су уз помоћ својих наставника 
створили невероватна дечја уметничка дела. Припремили смо свечаност, ове године без хора, без 
публике, без свечане академије...али је зато сваки ученик учествовао у стварању нечег новог, нечег 
лепог и другачијег што ће остати да сведочи генерацијама које долазе.

Пролеће и Васкрс су право време за радовања, нове наде и лепршавост! Креативним стваралаштвом, 
доносимо све то у нашу школу.



Различитим материјалима, маштом, са много идеја и предлога, испунили смо школу топлом и 
срдачном атмосфером. Цвеће, шаренило и природа ушли су кроз радове ученика у нашу школу.

Ускршњи базар смо организвали у дворишту школе. Представили смо производе и препустили 
се уживању у погледу и разговору са посетиоцима. Велики број родитеља, садашњих и бивших 
ученика, комшија и колега је присуствовао овој манифестацији. Ученици су своје производе 
представили на штандовима, који су украшавали школско двориште. Владало је право празнично, 
весело расположење.



У продуженом боравку, у оквиру слободних активности, ученици одељења I/2, учествовали су 
у креативној радионици ,,Кућица за птице“.
Од разноврсног рециклажног материјала, уз много стрпљења и маште, веште ручице креативних 
првака направиле су дом за птице станарице. На овај начин, са задовољством смо улепшали 
наше школско двориште.

Виолета Ђурић, учитељица





Наши талентовани и свестрани ученици поред вештих руку, којима стварају радове, исто тако 
посеудују жељу и вољу да пишу. Тако настају песме и приче које ми са задовољством читамо, 
у чијем настајању помажемо и заједнички стварамо литерарна дела.

Мој омиљени спорт

Мој омиљени спорт је гимнастика. Волим је зато што сам тамо научила салто.
Гимнастика може да буде опасна. Веома се трудим и пажљива сам на тренинзима и до сада се нисам 
повредила. Истовремено, гимнастика је захтеван спорт и важно је да смо сигурни да је здравље 
добро. На тренинзима се редовно обављају систематски прегледи. Посебно ми се допада јер је 
интересантна и разнолика. Састоји се из различитих дисциплина: греда, разбој, партер, карике, 
прескок и трамболина. Уживала сам кад сам радила звезду на греди и док сам скакала на трамболини.

Гимнастику волим зато што тело чини снажним и здравим, а мене чини срећном, вредном и поносном. 
Сад разумем кад ми мама каже „У здравом телу, здрав дух“, на латинском се каже „mens sana in 
corpore sano“.

Алена Марјановић II/2

Мама

Све је била тама
док ме није родила мама.

Она ме свашта учи,
никад ме не мучи.

Супер се забављамо ми,
све бих дала мојој доброј мами.

Она је лепа као ружа румена,
она је фантастична!

Она има огромно срце,
она је мени као сунце.

Са њом је сјајно,
дружење је бајно.

Јана Штуловић II/2

Чувајмо животиње

Животиње треба чувати,
А то треба да радиш и ти,
Јер ће неке животиње изумрети!

Животиње треба чувати,
И у море ђубре не бацати,
Јер ће неке животиње угинути!

Животиње треба чувати,
јер ти оне неће наудити!

Ђубре животињама смета,
Отарасимо се ђубрета!

Анђелка Мирић III/1



Ускршњи празници

Васкрс је празник пун љубави. За Васкрс смо сви радосни и срећни.
Два дана пре Васкрса на Велики петак, сакупљала сам пуно лишћа и цвећа са сестром. После тога 
смо од тих ствари украшавали јаја. Јаја нисмо бојили бојом већ луковином. За Васкрс смо били у 
Лучанима и у Тијању код мог прадеде. Ту су били и моји баба и деда и моје сестре од тетке. Заједно 
смо се играле. Трчале смо низ брдо. Било је тако забавно да нисам могла да се зауставим. На дан 
Васкрса смо заједно отишли у цркву. Када смо се вратили у село куцали смо се јајима. Моје јаје није 
победничко, већ јаје моје сестре. Не волим да једем јаја, али сам га појела за Васкрс. Међусобно 
смо се позрављали „Христос Васкрсе!“ и „Ваистину Васкрсе!“. Моје сестре и ја смо заједно бацале 
лопту у кош, шетале, причале и смејале се, али ипак сам морала да идем кући у Београд. Нисам била 
толико тужна, јер сам после отишла у Врњачку Бању. Тамо је било баш лепо. Хотел је био џиновски 
са великим базеном где сам пливала. Са породицом сам обишла разне знаменитости бање: бунар 
где су стари Римљани убацивали новчиће, цркву и јапански врт, такође смо видели много фонтана.

Мени су празници били дивни. Уживала сам на одмору.

Марина Јевђовић II/2

Ивона Гајевић II/2

Мајмун и чапља

Мајмун и чапља су били најбољи 
пријатељи. Једног облачног дана мајмун 
је био у невољи. Медвед га је напао. 
Чапља је то видела и кренула је кљуном 
да боцка медведа.

Успела је да одбрани пријатеља мајмуна. 
Медвед оде, а мајмун се захвали и загрли
чапљу. Затим одоше својим кућама.

Новак Скоковић II/1



Колач пријатељства

Пре тачно сто година, баш на дан 9. јануар родиле су се све девојчице у Београду.
Седам година касније дошао је и септембар. Девојчице су се упознале испред директоркине 
канцеларије:

- Хеј, ћао! Како се ти зовеш?
- Ја сам Катарина, а ти?
- Ја?
- Да ти.
- Нина.

Директорка је одмах видела најбоље другарице у њима, па је рекла:

- Хоћете ли заједно да идете на упис у школу?
- Дааа‼!

Директорка се насмејала.

Када су први пут ушле у учионицу, шапнуле су једна другој:
- Ја не познајем никога, а ти?
- Ни ја.

Катарина рече:
- Мислиш ли исто што и ја?
- Да, мислим.

И тако девојчице седоше заједно.

***

Дође и лето, Нина је морала да иде у Египат. Катарина рече:
- Зар мораш?
- Да, морам.

Дан пред одлазак у Египат, Нинин брат се разболео, па није ишао на пут.

Нина је питала Катарину да ли она жели да иде.
- Да, наравно, радосно је одговорила Катарина.
(7 дана касније)
Нинина мама им је купила колач пријатељства. Сада су биле званично другарице.

Нина Филиповић II/1



МЕЂУНАРОДНИ ОТВОРЕНИ 
ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ 

НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

У тренутку глобалне пандемије, затворености и 
учења на даљину, као јединог могућег начина учења 
и када су сви већ довољно уморни и посустају, 
наши ученици показали су се као изузетни, поново 
најбољи и да за њих не постоје границе.

Током наставе на даљину, наша школа приступила 
је платформи Microsoft Teams. У питању је 
платформа која низом различитих активности 
повезује наставнике и ученике широм света. 
Нашим ученицима и наставницима се допао овакав 
начин рада, па су врло радо приступили једном од 
пројеката, а то је повезивање ученика свих држава 

Европе. Душан Павловић, наставник енглеског језика и Бранислава Булут, наставница географије 
су тимски, вредно радили са својим ученицима, како би нашу школу и нашу земљу презентовали на 
најбољи могући начин њиховим вршњацима у Европи.

Наша школа, једина у Србији, 22.05.2020. године, учествовала је на „Међународном отвореном 
часу географије на енглеском језику”, у организацији Microsoft-a, на поменутој платформи и тиме 
отворила врата свету. Идеја је да цео свет постане глобална учионица која омогућује ученицима да 
размењују знање и идеје са вршњацима из било ког краја света или да разговарају са стручњацима 
из разних области. Циљ је, да се ученицима покаже, да знање не познаје границе и да могу заједно 
са својим другарима да присуствују једном иновативном, занимљивом, интернационалном часу.

Ученици су се добровољно пријављивали за учешће у овом пројекту, тако да је нашу школу 
представљало укупно 20 ученика седмог и петог разреда. Ученици су, на једном таквом часу, 
презентовали и представили своју земљу Србију, упознали друге европске земље и тиме проширили 
неке нове видике, како себи, тако и другима. Били су веома заинтересовани и учествовали су активно. 
Посебно су се истакле ученице које воле географију и одлично знају енглески језик. То су Жељана 
Бабић и Ирина Бокун, VIII-2, Лара Павловић и Јована Миодраговић, VIII-1. Оне су другарима из 
других држава Европе приказале и дочарале најлепше и најзанимљивије делове Србије.

Током овог виртуелног часа наши ученици ступили су у контакт са ученицима из Летоније, Естоније, 
Украјине, Казахстана, Хрватске и Словеније. Имали су прилику да се упознају са знамениостима, 
културом и историјом наведених земаља. Том приликом поред презентовања својих држава играли 
су и њима већ познату игру погађања и провере усвојеног знања преко апликације Kahoot, што им 
је било јако занимљиво. Заједно су разговарали и разменили питања и сазнали нешто ново. А све то 
на енглеском језику, чиме су научили неке нове речи и доказали још једном, да језик повезује народ 
и народе целе планете Земље.

Овакав вид часа, наставе и учења, је веома атрактиван и пружа богато и стимулативно животно 
искуство које је незаборавно. Без географије, језика и патриотизма изгубљени смо у времену 
и простору. Циљ реализације пројекта је, поред понављања садржаја из географије и вежбања 
конверзације на енглеском језику, и практична примена знања. Ученици су се на едукативан начин 
упознали са савременим технологијама и иновацијама. Овим часом подстакнут је истраживачки дух, 
креативност, повезивање и примена стечених знања и вештина у решавању проблема савременог 
доба. На интерактиван и занимљив начин ученици су развијали вештине комуникације и уочавања, 
закључивање о конкретном простору и проширивање знања о свету. Развијали су интересовања и



радозналост, као и позитиван однос према раду и природи, различитим народима и културама. Колико 
је читав пројекат озбиљан говори чињеница да смо били део повезивања у коме је учествовало скоро 
150 људи. Ово је било интересантно и веома поучно дружење ученика из различитих држава Европе.

Задовољни и испуњени жељно ишчекујемо следећи дигитални час!

Бранислава Булут, 
наставница географије

Душан Павловић, 
наставник енглеског језика



Креативно стваралаштво на енглеском језику

Ученици V/2, са наставницом енглеског језика Весном Николић, написали су неколико песама, 
срочивиши стихове на енглеском језику.

SPOOKY POEMS

There are spirits in the hall.
There are moving pictures on the wall.
There is a spider on the floor.
There is a zombie in front of the door.
There is a monster under my bed.
I am frightened in my head.

Миладиновић Ђорђе V/2

There`s an octopus on the wall
There`s a spider in the hall
There`s a goat on the floor
There`s an eye above the door
There`s a monsteer under my bed and
There`s a letter on my head
Which says
Let`s play a game
If you find the way out
You`ll get a cat in the hat
But if you`re late to the party
Don`t worry I`ll get you ina hurry.

Илија Марковић V/2

There are some ghosts downstairs in the hall.
There’s an octopus on the wall.
There’s a spider on the floor.
There’s a person knocking at the door.
There’s a sound under my bed.
There are some guests in my head.

Лука Цебаловић V/2

There is a cat downstairs in the hall.
There is a bat on the wall.
There is a dog on the floor.
There is elephant next to the door.
There is a mаn in front of my bed.
There is a spider above my head.

Данка Стојановић V/2



Pick the best day to spend itoutside with your friends !

WEATHER FORECAST FOR 7 DAYS

On Saturday, it will be rainy but not so cold.

On Sunday, it will be snowy and freezing as hell.

On Monday, a hurricane will hit the Earth.

On Tuesday, a lightening will hit Europe and there will be fires.

On Wednesday, it will be sunny and partialy cloudy.

On Thursday, it will be foggy and chilly.

On Friday, it will be windy.

class 5/2 Good luck



Андрија Ивановић IV/2

Анђела Брњада II/3

Софија Стругаревић V/1

Лука Коларов III/2



8. Секције
На часовима секција ученички афинитети и таленти највише долазе до изражаја. 
Тада настаје нешто потпуно ново, креативно, другачије. Припремамо се за приредбе, 
радионице, па и такмичења. Баш тада настају литерарна, ликовна и многа друга дела 
ученика. Представљамо их са поносом!

Луткарска секција

Ученици III/2 похађају луткарску секцију која пружа ученицима могућност да стекну знање о глуми, 
представи као и луткарском позоришту. Ученици раде по плану и програму луткарске секције заједно 
са својом учитељицом. Током рада ученици уживају у изради костима, као и крпених лутки. Током 
школске године ученици вежбају своју улогу за представу.

Представу „Јесења краљица“ су ученици извели у пригодним костимима. Она нам говори о воћу 
и поврћу које нам јесен доноси и зашто нам је важно да једемо, како воће тако и поврће. Ученици 
су вредни и активни током вежбања, расположени за сарадњу и тимски рад. Једва чекају неку нову 
представу или позориште, како би уживали са својим другарима из одељења.

Љубица Поповић, учитељица

Библиотечка секција

Међународни дан дечје књиге, 2.4.2021. године библиотечка 
секција је обележила тога дана. Тај дан је установљен пре више 
од пола века и обележава се на дан рођења светског творца бајки, 
Ханса Кристијана Андерсена. Поводом обележавања важног 
датума за нашу секцију читали смо књигу “Мисли над мислима” 
и правили шарени поучни пано.

Сандра Репац, руководилац библиотечке секције



Калиграфска секција

КАЛИГРАФИЈА - љубав према облику, покрету и дизајну

Поносни смо на нашу КАЛИГРАФСКУ секцију. Настала је случајно, као продукт једног наставничког 
рада у ком је требало пронаћи спону између музеја и школе. Када је калиграфија доспела у дечје руке, 
магија се створила. Иза нас је само једна школска година, а мноштво разноврсних радова. Имали 
смо и веће планове, нажалост, околности су нас спречиле. За све што је добро и успешно потребна 
је темељна припрема и озбиљан труд. Пре оснивања секције упознали смо се с калиграфијом на 
веома професионалан начин. Ишли смо на Филолошки факултет, где су нам угледни професори 
припремили предавања и радионицу о писму и калиграфији, а затим и у Етнографски музеј, где 
нам је предавање и радионицу одржао професор Иван Стратимировић, један од највећих мајстора 
калиграфије код нас.

Почели смо стидљиво прављењем међаша (bookmarker) за прваке. Чланови наше секције украсним 
словима исписивали су имена првака, пластифицирали сваки међаш и окачили их на пано, са ког су 
их првачићи узимали и вешто и невешто читали своја имена. Затим смо украшавали платнене торбе 
бојама за текстил и дали свој креативни печат прослави Дана просветних радника. Како нам се то 
баш свидело, осликавали смо торбе и за Новогодишњи базар. На радионици посвећеној Светом 
Сави настала су два паноа за које сам сигурна да бисте помислили да их је нека мајсторска рука 
радила - јесте, али дечја. Да вам не причам колико смо обичних папира претворили у уметничка 
дела, дизајнирајући слова вештим покретима. На часовима секције истражујемо где све калиграфија 
може да се примени. Могућности су огромне. Можете се калиграфијом везати за традицију, а можете 
упловити у дигитални свет графичког и индустријског дизајна. Ви бирате!

Наши најуспешнији калиграфи су осмаци. Убрзо се растајемо, биће тешко, али расту и млађи, вежбају 
руку и доносе нове идеје. Посебно смо поносни на сарадњу са одељењем IV/2. Биће у будућности 
правих уметничких дела у нашој радионици.

За крај представљање чланова који су ове године дали највећи допринос. То су наши осмаци: Жељана 
Бабић, Ирина Бокун, Тара Ожеговић, Владислава Лада Вучковић, Драган Несторовић, Софија 
Гајевић, Марија Милетић и Јована Миодраговић.

Ми се не љутимо када међу најбољима пронађемо најбољег. Поносни смо на тог члана, јер је 
калиграфија постала озбиљан хоби овој малдој уметници. То је наша Жељана Бабић. Не само да из 
њеног калиграфског пера тече чаролија, него је она прави калиграфски зналац. Познаје врсте пера, 
папира, техника... не бисте веровали шта све зна. Њени радови су већ права уметничка дела. Код нас 
је имала самосталну изложбу, надамо се да ћемо ићи на њене професионалне изложбе и уживати у 
уметности која оплемењује.

Покретом и обликом стварамо уметност и уцртавамо звезде у наше небо успеха и среће.



Бојана Данчула Дејановић,
руководилац калиграфсе секције



Литерарна секција

Литерарна секција је наша школска традиција. Настојимо да кроз њу подстичемо и негујемо песничко 
и прозно изражавање ученика, у складу са њиховим индивидуалним афинитетима.

Ове школске године су, због епидемиолошке ситуације, изостали неки планирани садржају (литерарни 
сусрети са дечјим писцима, као и посете Музеју Иве Андрића, Вука Караџића и Ћуре Јакшића), али 
су зато наши млади љубитељи лепе речи током свих школских месеци стварали, учествовали на 
разним онлајн конкурсима и освајали запажене резултате.

Обрадовао нас је Лазар Царевић, 5/1 који је освојио прво место за песму „Кад би моја клупа 
проговорила“ на Општинском такмичењу „У част Драгану Лукићу“, у организацији Пријатеља деце 
Новог Београда. Бележимо и успех Немање Рашића , 6/3– такође прво место на Шестом литерарном 
конкурсу Дечјег културног центра „Смешне приче и песме“за састав „Најсмешнији дан“. На истом 
конкурсу Павле Марић, 5/1 је освојио треће место за песму „Шаљива“.

Наше ђачке песничке радове похвалило је и Друштво учитеља Тополе за поезију на тему „Шапат мог 
завичаја“, као и Агенција за безбедност саобраћаја за допринос песничком конкурсу „Мој највећи 
страх у саобраћају“, а комисија за конкурс „Мој крај приче“ на Општинском такмичењу ученика 
Новог Београда похвалила је прозни рад Уне Богојевић, 6/2.

Чувамо креативне записе – песме и мисли наших литерарних стваралаца петог и шестог разреда које 
су написали на радионици поводом Дана Светог Саве, а њиховим новим остварењима украсили смо 
школски пано Литерарни кутак , као и стране првог издања школског часописа „Звездани дани“. У 
њему су чланови литерарне секције показали да могу писати и интервју и представити наше бивше 
успешне ђаке.

Док чекамо резултате са неколико литерарних конкурса, верујемо да ће нас млади писци и песници 
и у наредним данима радовати својим писаним остварењима.

Данка Буха,
руководилац литерарне секције



9. Кутак за психолога
СТРАНА ЗА ПСИХОЛОГА

Кутак за родитеље

ПОЛАЗАК У ШКОЛУ - ПРВИ ЗНАЧАЈАН ДОГАЂАЈ У ЖИВОТУ СВАКОГ ДЕТЕТА

Први септембар се ближи, важан датум за све предшколце, али и за њихове родитеље. Радостан дан, 
али и непознаница и зебња - да ли смо спремни и шта нас све очекује?
Спремност за полазак у школу обухвата интелектуалну, социјалну, емоционалну, физичку и 
физиолошку зрелост. Одређени ниво и склад наведених аспеката развоја олакшава пролагођавање 
детета на школски живот и рад, и утиче на постигнуће детета.

Ипак, подршка малишану може имати пресудни значај. Да ли ће развити страх од школе или ће 
све школске обавезе и боравак у њој прихватати са позитивним емоцијама зависи од подршке 
породичног окружења. Охрабрујте га, похвалите, разговарајте, изразите позитивне ставове о школи 
и наставницима. Изнад свега, верујте у њега, јер ће тако и дете веровати у себе. Објасните детету шта 
га тамо чека, да се у школи учи и пише, црта и пева, сецка и лепи, али да се у школи и дружи и игра 
са вршњацима у различитим школским активностима. Представите је на пријатан начин, јер школа 
ће бити страшна, уколико је ми одрасли направимо таквом. Ублажите детету зебњу уз напомену да 
у школи не мора све да се зна, зато се и иде у школу, да се учи и научи.

Пре поласка у школу, није потребно да посебно учимо са дететом и инсистирамо да зна да чита, 
пише и рачуна. То уопште није неопходно, оно креће у школу да би управо кренуло од тих вештина. 
Ипак, дете треба да поседује одређена знања и вештине које се уче у свакодневним заједничким 
животним ситуацијама. То обухвата речник детета, вербални изражај и говор (именовање предмета 
и језичко изражавање, као и правилни изговор гласова), основе за савладавање читања и писања 
(препознавање и рашчлањивање гласова у речи), оријентацију у простору и времену (значење 
појмова горе-доле, десно-лево, изнад-испод, поред, на и сл, као и појмове пре, после, затим, 
разликовање дана и ноћи итд), појам броја (колико је два, три, четири итд), графомоторичке вештине 
(правилна линија, оптималан притисак на папир). Дете у свакодневном функционисању треба да 
поседује и одеђени степен самосталности у обављању дневних потреба, да се постара око својих 
ствари, обавља физиолошке потребе тоалета, исхране, буде одговорно за своју безбедност, поштује 
социјална и школска правила, а све то у количини и у складу са својим узрастом. А изнад свега, 
треба да уме да се игра! Не заборавите да је ваше дете још увек дете и да му је игра, колико и школа, 
важна за даљи раст и правилан развој.
Када малишан крене у школу веома је важно да према школи и школским активностима увек имате 
позитиван став, да са дететом разговарате о свим дешавањима у школи, да, нарочито у почетку, на 
време долазите по дете, према договору и очекивањима детета. Подржите учитеља и не сумњајте 
у његове компетенције проверавајући количину и тежину домаћих задатака, подржите дете да 
самостално израђује домаће задатке, да ви у томе само пружите додатно објашњење и то само 
уколико му је то потребно. Свакодневно покажите бригу за дечје обавезе прегледом онога што је тог 
дана у школи урадило, остварујте комуникацију са учитељем имајући притом на уму да сте заједно 
са њим на истим задацима. Учитељу је битно да ђаци буду успешни, јер је то потврда његовог рада.
И на крају, оно што је најважније! Волите га безусловно и то му свакодневно и показујте. Не 
критикујте његову личност, већ понашање. Радујте се сваком његовом појединачном успеху.
Малим корацима стиже се до звезда. 

Гордана Блажовић, школски психолог



10. Ученички парламент
Ученички парламент је користан и битан за школу. Преко њега ученици могу да изнесу своје предлоге 
и сугестије за побољшање рада школе, као и да буду боље упућени у догађања у оквиру школе.

Парламент чини осам ученика, по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда. 
Сваки ученик из Парламента присуствује састанцима два Тима у оквиру школе. На уобичајеном 
састанку Парламента обично се дискутује и даје мишљење о раду школе. Ученици на састанку 
износе своје мишљење, дају своје предлоге, решења или нове идеје. Парламент има задатак и 
да информише ученике у вези са изузетно важним тема као што су болести зависности, болести 
прљавих руку и слично. Ми гледамо различите проблеме из свог угла и предлажемо нешто што нам 
се чини најпогодније за све ученике школе.

Важност Парламента огледа се највише у развијању и подстицању деце на исказивање својих ставова 
у вези изузетно битних тема које се тичу њих самих, као и целе школе.

Како би рад Парламента био успешнији потребно је да размена мишљења и комуникација међу 
децом напредује и развија се и да се више размењују идеје међу ученицима.

Лара Павловић, VIII/1
члан Ученичког парламента



11. Круна нашег рада - ОСМАЦИ

VIII/1

Када сам ушао у учионицу одељења I/1, те давне 2012. године, угледао сам малишане како седе у 
клупама које су биле можда који центиметар ниже од њихових носева. То је била једна јако живахна 
група малишана која је захтевала много енергије и труда, али за узврат и враћала пуно енергије. 
Кажу мудри људи да је једина константна ствар у животу промена и управо је то важило за ово 
одељење. Константно су се мењали и сазревали. Имали смо ситуације када сам био приморан да 
их шаљем у ћошак, као неку врсту казне, до момената када су се освајала многа републичка и 
градска такмичења. Чудом се може назвати та њихова ментална и физичка промена којој сам имао 
привилегију да присуствујем, привилегију да им ја будем наставник енглеског од првог разреда 
и привилегију да им будем разредни старешина разреда од петог до осмог. Оно што осећам јесте 
мешавина поноса и среће што још једна, врло успешна генерација, завршила један део свог дугог 
пута образовања.

Ако их неко добро познаје у нашој школи, то сам ја, па бих желео да направим неки мали осврт на 
сваког од њих:

Теодора Аврамовски – препаметна и преслатка ученица коју 
пубертет „дрма“ снагом урагана.

Андреј Вучић – будући гимназијалац, добар друг и веома васпитан 
момак.

Виктор Вучковић – омиљени другар у одељењу, а богами и ништа 
мање често омиљени ученик наставницима. Мој утисак: немирко 
шармантни!



Вукашин Гучевић – од првог до последњег дана школе учтив, 
васпитан и одмерен ученик, право је задовољство бити његов разредни.

Алексеј Гостиљац – прави пример трансфера тј. од несталног, 
нестрпљивог и често конфликтног ученика, до једног доброг момка, 
који слуша, разуме, учи, памти, напредује.

Софија Гајевић – изузетно васпитана ученица са израженим лепим 
манирима и још бољим оценама.

Лука Делић Шаула – прича за себе. Спој шарма, бунтовништва, 
забављача, али пре свега доброг другара. Његове вербалне способности 
и бистрина размишљања, умеју да пријатно изненаде наставника.

Ленка Ђорђевић – отворена, искрена, непосредна и увек насмејана 
и позитивна.



Вања Јовановић – од једног стидљивог и ћутљивог детета до 
бунтовника и миљеника девојчица. Зна да буде свадљив, али зна и да се 
извини и сарађује.

Јован Јевђовић – председник одељења, чини ми се већ други мандат 
и то није случајно. Красе га сви могући квалитети изузетног ученика и 
другара, јер се не зна у чему је бољи, другарству или учењу.

Борис Жикић – љубопитљив, искрен, отворен, радознао и увек 
спреман за интеракцију и здраву дискусију. Пубертет на моменте узео 
маха, али му је за опростити.

Лука Јовковић – васпитан, учтив. Пажљив на часу од првог до 
последњег дана школе, сарадљив и врло пријатан и драг ђак и добар 
другар.

Петар Караникић – придружио нам се тек у седмом разреду, али се 
брзо адаптирао и чини ми се нашао у нашем одељењу плодније тло за 
развијање пријатељства и стицање знања.



Марија Милетић – ултра интелигентна, све мождане ћелије морам 
ангажовати кад уђем у дискусију са њом. Прича се да је пола школе у 
њу заљубљено.

Уна Миладиновић – тиха, вредна и васпитана девојчица са 
привременим епизодама пубертета.

Богдан Максимовић – мала маза тј. размазотка наша, који ме 
одушевљава и љути наизменично и доследно од првог дана школе.

Јована Миодраговић – бисер нашег одељења, предивно дете, 
изузетни резултати. Од првог дана испуњавала је сва очекивања нас 
наставника.

Тамара Миодраговић – изузетно васпитано и радно дете, и 
наравно, као и сестра Миодраговић, феноменалан ђак.



Вук Николић – нешто касније нам се придружио, чини ми се у шестом 
ратзреду, али тако се лепо адаптирао, да је сада тешко поверовати да 
није са нама од првог разреда. Имам утисак да је преко ноћи израстао у 
великог момка. Познајући његов рад и бистрину, предвиђам му светлу 
будућност.

Лана Мосуровић – моја омиљена лењивица, хоће све, може све, 
али само кад се натера. Ценим њену отвореност, неисквареност и 
искреност. Одличан спортиста.

Јована Миутиновић – нешто нам се касније придружила, али 
се одлично уклопила и свакако обогатила одељење својим радом и 
понашањем. Једна предивна ученица.

Лара Павловић – прво што ми пада на памет када прочитам 
њено име јесте њен скорашњи астрономски успех на такмичењу из 
енглеског,тј. квалификације за републичко такмичење из енглеског 
језика! Одушевљен јесам резултатом, али нисам изненађен, јер Лара је 
вредна, радна и препаметна ученица.

Лука Пејић – спортиста, другар, искрен и добар дечко. Кад год 
је нешто „зашкрипало“, увек смо проблеме решавали договором и 
разговором.



Исидора Сеновић – девојчица, као и већина девојчица нашег 
одељења, преслатка, позитивна, вредна и увек насмејана. Увек смо 
лепо сарађивали и о свему смо се лако договарали.

И на крају остаје ми само да кажем да ми је било огромно задовољство пратити и испратити једну 
овако добру и квалитетну генерацију ученика.
I am really proud of you guys! Your teacher Dusan loves you :) 

Душан Павловић, одељењски старешина

Алекса Петровић – бунтовник, „кликераш“, паметница једна, 
вечито са неком капуљачом на глави. Када видим како мисли, учи, 
ради, лако заборавим све проблеме и незгодне ситуације у којима смо 
се нашли.

Марко Петковић – сећам се кад је у првом разреду на сред часа 
устао и рекао: „Ово ми је досадно што радимо“. Његов искрен дечији 
одговор ће ми заувек остати у сећању. Израстао је у једног радног и 
вредног ученика који се огласи када год сматра да је нека неправда у 
питању. Драг је и због тога.



VIII/2

Моје 8/2, моја деца! Питате се да ли сам овако еуфорично изговарала ову реченицу када сам их 
добила у петом разреду. Искрено, нисам. Била је то група веома несташне и немирне деце. Требало 
је много снаге и рада, некада и вике и грдње, да стигнемо до школске, радне атмосфере. Љубави је 
било довољно, зато смо успели. Ову децу је било лако заволети.
Никада нису тужили једни друге, увек су проблеме решавали пријатељски, често су их од мене 
и крили, верујући да нисам сазнала. На излетима и екскурзији свима су задавали главобољу, али 
никада нису прешли границу пристојности. Сећам се кад ми је наша Гоца психолог рекла да се не 
бринем што су много немирни, да су то топла и дивна деца. Била је у праву, прави психолог! Веома 
брзо сам схватила да су баш такви, топли и пуни љубави. Ево нас на крају осмог разреда!
Није било лако, имали смо и тешке моменте, али позитивна енергија и емоције су нас водиле правим 
путем.

Моји осмаци, за крај неколико речи о сваком од вас. Воли вас разредна!

Филип Aнђелић – у петом разреду мали плави зврк, а у осмом 
духовити шмекер. Било је несташлука, не зна им се број, али оних 
занимљивих – ђачких и симпатичних.

Уна Аћић – нежна и осећајна девојчица. У њеним емотивним 
саставима види се сва топлина њеног бића.

Жељана Бабић – наизглед тиха и мирна, али веома самоуверена. 
Увек све постиже лако и на највишем нивоу. Сваки захтев наставника 
увек је одговорно извршавала.



Владислава Лада Вучковић - и друг и другарица. Одличан и 
вредан ђак, али и друг немирној екипи. Увек брани свој став и бори се 
за друге.

Ирина Бокун - свестраност и ширина! Модерна, занимљива и 
другачија. Када се нечим бави, ствара савршенство.

Милош Бабић - добар и занимљив, прави друг. Васпитан дечак који 
свакога осмехом разоружа.

Александар Де Са Фариа - уметник и фудбалер. Шармантан и 
харизматичан дечак који никога не оставља равнодушним.

Стефан Денковић - миран и добар, увек културан. Према свима се 
односи с поштовањем. Дечак дивних особина.



Ена Јанковић - пливање је њена љубав. Све нас је опчинила причама 
о базену. Тиха и ненаметљива, а увек спремна.

Михаило Ђурић - тих и повучен музичар. Права уметничка душа. 
Добар друг и момак ког одликује култура понашања.

Мила Димитрић - савршено име за ову девојчицу, она је мила. Све 
што ради испуњено је емоцијом.

Лука Каличанин - шмекер са осмехом. На њега не можете да се 
наљутите. Увек признаје своју грешку уз искрено извињење. Креативан 
и културан.

Сара Кантар - насмејана добрица. Можда учење није на првом 
месту, али пријатељство јесте.



Јована Мајсторовић - делује да је тиха и мирна, а она је енергија. 
Добра, насмејана и увек ту за другове.

Едисон Краснићи – тих, са насмејаним очима. Увек поштен, 
наљути се само ако осети неправду.

Вук Којовић - свестран дечак. Много информација о разним 
сегментима живота делио је са свима нама.

Филип Марјановић - шармантни филозоф. Озбиљно је добар у 
расправи. Делује незаинтересовано, али увек све види и чује и има свој 
став.

Ирена Марковић - ред, рад и дисциплина. Строга математичарка 
и насмејана клизачица. Успешна, најуспешнија у ономе чиме се бави.



Андреј Мојићевић - прва асоцијација је топлина. Не воли баш да 
учи, позив му је музика. Увек вам се обраћа уз осмех.

Алекса Миливојевић - скривени интелектуалац. Тешко га је 
заинтересовати и измамити му осмех, али кад се то деси, успех је 
загарантован.

Аљоша Митић - неухватљива енергија. У свим несташлуцима је 
био, није дозволио да му неки промакне. Кад вам се насмеје и извини, 
све заборавите. Скривени емотивац.

Драган Несторовић - права доброта. Друг и пријатељ. Из сваког 
његовог покрета види се лепо васпитање.

Тара Ожеговић - одбојкашица. Код ње је све фер игра. За све има 
само лепе речи. Свима хоће да помогне. Она, савршена у свему што 
ради.



Милица Стојановић - посебна и своја. Креативна и увек другачија. 
Некада јој је тешко измамити осмех, морате је одушевити.

Никола Радовић - поштен, не трпи неправду. У спорту срчан и 
емотиван. Увек ту за другове.

Миа Пете - борац за људска права. Увек види ширу слику. Веома 
развијено критичко мишљење на исправан начин.

Игор Томановић - тих и сталожен. Не истиче се, али је врло 
фокусиран на оно што воли. Од њега и са њим, увек само поштено.

Алекса Цинцаревић - стручњак за дигитални свет. Врло свестран, 
богатог речника и филозофских ставова. Воли да се креативно 
надмудрује и расправља.

Бојана Данчула Дејановић, одељењски старешина
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