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Поштовани читаоци, 

 
    У рукама имате нови број школског часописа „Ризница бр.11“ Није 
било  лако преточити на 30-ак листова часописа све велике и значајне 
тренутке и догађаје који су обележили годину иза нас.  
Од када постоји наша школа, а ове године смо напунили 48 година, није 
било толико великих и значајних улагања у једној години. Школска 
зграда је обновљена “од темеља до крова“. Дрвена столарија стара 48 
година замењена је новом, модерном и квалитетном  ПВЦ столаријом, 
опремљеном венецијанерима и комарницима. Урађена је термоизолација 
спољних зидова демит фасадом и термоизолација таванске плоче. Стари 
кров од салонит плоча је замењен кровом од новог поцинкованог лима. 
Стари олуци и окапнице су замењене новим. Набројани радови су 

учинили школску зграду енергетски ефикасном , што је и био циљ пројекта за који су обезбеђена  
средства од стране Града Новог Сада. Овом приликом се захваљујемо и подршци коју имамо од 
стране Градске управе за образовање, која нас је, такође,видела и препознала као приоритет. 
Поред наведеног, исхоблован је и прелакиран паркет у свим просторијама. Опремљена је и 
школска кухиња новом техником, уз помоћ одобрених средстава на пројекту који је расписан од 
стране Покрајинског секретеријата за образовање, прописе, управу и националне мањине. У 
наредном периоду је планирана замена унутрашње столарије, а очекује се и почетак радова на 
изградњи фискултурне сале, која је дугогодишњи сан наше школе и насеља Шангај. 
 
Наши ученици су и ове године учествовали на бројним такмичењима, смотрама и конкурсима, уз 
свесрдну подршку и помоћ учитеља, наставника и стручне службе. Трудимо се неговати ведар 
дух, оптимизам, сарадништво и толеранцију.  
 
Сматрамо да смо на добром путу и трудићемо се задржати правац којим идемо.  
Захваљујем се свима који су били уз нас ! 
А сада, одшкрините нашу „Ризницу бр 11“ и уживајте у садржајима које пронађете у њој! 
 

  
Директорка школе 

Љубица Грубач 
            

 
 

 
 
 
  
 
 
 



  

   
                                         
 Родитељима  ученика наше школе који су били уз нас:                                                             
Петровић Славици, Трошељац Браниславу,  Лимановић Хасану и Рефији. 
 
Уз нас су били и: Месна заједница Шангај, Грађевинско предузеће ХГП и 
ДOO „Media –Networks“, Удружење грађана „Срећни људи“,  Приватни вртић 
„Тврђава“,   „МАG-MEDICA“, „FIMEK“ , Хуманитарна организација НСХЦ и 
Миленко Тегелтија. 
 

 

Некада, не баш тако давно, дечак по имену Миленко 
Тегелтија, показивао је велико саосећање према 
напуштеним животињама. Сакупљао их је по улицама, 
лечио, хранио и удомљавао.  

 Дечак је порастао и запослио се као медицински радник у 
Клиничком центру Војводине. Хуман човек је одабрао и 
хумано занимање. Једног дана је одлучио да запроси своју 
дугогодишњу девојку прерушен у одело Деда Мраза. 
Наравно, девојка је одушевљено пристала да се уда за 
нашег јунака. И тада су почела да се дешавају чуда! 
Миленку, кога пријатељи зову Мићко,  одело Деда Мраза 
jе одлично пристајало и добио је понуду да за време 
празника посети децу својих пријатеља јер знамо да Деда 
Мраз не може баш свуда да стигне (већ је у 
годинама).Пријатељи су желели да му покажу захвалност 
за учињену услугу и родила се идеја да му поклоне све оно 
што њиховој деци више није било потребно: одећу, обућу, 
играчке, књиге… Мићко, најмлађи Деда Мразов помоћник, 

је све то разделио деци којој је било потребно. Многи његови пријатељи су се укључили у ову 
акцију, малобројни из његовог окружења су били подозриви јер је тешко поверовати да се неко 
прихвати оваквог посла без икакве личне користи. Овај подухват је добио велике размере, 
укључило се много људи, пакети са даровима за децу пристизали су са свих страна. Први пакетићи 
уручени су самохраној мајци са троје деце, који живе у веома тешким условима. Мићко  је постао 
радо виђен гост у многим породицама. Рађала су се пријатељства и стварале успомене. Улазећи у 
домове деце која живе у тешким условима, увидео је колико је драгоцено имати складну породицу 
чији се чланови воле и поштују. Наравно, срео је нељуде који покушавају да извуку лични ћар из 
ове лепе хумане приче. Али, он има моћ да их препозна и удаљи се од њих. Мићко поручује 
родитељима да што више времена проводе са својом децом и да их усмеравају на праве животне 
вредности, а деци да слушају и поштују своје родитеље. Мићко је донео пакете одеће и обуће 
неким породицама у Шангају  и играчке за наш продужени боравак.  

Овај млади човек је, заиста, светао пример хуманости и милосрђа.                                                                                 
Част нам је што смо га упознали! 



  

 
 
 
Марина Ступин - ученик генереције, 2015/2016. 
Сада је ученица Медицинске школе у Новом Саду. 
 
Лазар Бабић 
„Светосавско дете“  2016/17. 
 
Дијана Чобић – учествовалa на општинском 
такмичењу у певању ЗВЕЗДЕ ШКОЛСКЕ 
ПОЗОРНИЦЕ.  
 

Дејвид Шок, Милан Ковач, Горан Николић, 
Немања Радин, Алекса Кнежевић, Стеван 
Ковач и Никола Николић – учествовали на 
Турниру у фудбалу у Будисави и освојили 3. 
МЕСТО. 
 
Алекса Кнежевић, Дејвид Шок, Немања 
Радин, на турниру у фудбалу освојили су 1. 
МЕСТО. 
 
На турниру у фудбалу Един Елези, Алмир 
Лимановић, Александар Нинковић и Јован 

Јеловац освојили су 3. МЕСТО. 
 
На такмичењу у каратеу наши ученици су били веома успешни: Алекса 
Кнежевић 1. МЕСТО, Немања Суботин 2. МЕСТО, а Радослав 
Радишић 3. МЕСТО. 
 
Медаљам у каратеу су се закитили: Лука Радишић, Бобана Ужар 5. 
МЕСТО, а Сања Паваловић 1.МЕСТО. 
 
На турниру у фудбалу у Футогу, Мирослав Радин и Петар Фружа 
освојили су 2. МЕСТО. 
 
Драгана Китановић је добила захвалницу за учешће на конкурсу „Крв 
живот значи“ у организацији Црвеног крста Србије. 
 
Тара Митић и Алекса Костић освојили су 2. МЕСТО на општинском 
такмичењу из биологије. 

 
    
  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ученици су учествовали на такмичењу из математике, које је одржано 25.2.2017.године.   
У категорији ученика млађих разреда учествовала је Милица Марковић (4. разред),а у категорији 
старијих разреда учествовала је Сања Павловић (7.разред). Ученице су припремале за такмичење 
учитељица Тамара Остојић Грегус и наставница математике Надежда Чолић. 
На Општинском такмичењу из хемије, које је одржано 26.2.2017. године, учествовале су Катарина 
Ступин и Сања Павловић, ученице 7.разреда. Ученице је за такмичење спремала наставница хемије 
Јелена Савић. 
          Школско такмичење из биологије одржано је 14.02.2017. године. Учествовали су ученици  
петог, шестог и седмог разреда: Вања Васиљевић, Тара Митић, Дијана Чобић, Алекса Костић ,Ема 
Ајрановић, Елвир Куртиши, Огњен Петровић , Катарина Ступин. На Општинско такмичење 
пласирали су се Алекса Костић и Тара Митић. Ученике је припремала за такмичење                                           
наставница биологије Зорица Станковић. 
        За општинско такмичење из географије наставница Ковиљка Прошић Пилиповић припрема 
ученицу  Катарину Ступин (7.разред). За општинско такмичење из историје припремају се Јасмина 
Елези, Марија Костић (5.), Елвир Куртиши, Катарина Ступин, Огњен Петровић (7.) и Лука 
Нинковић (8.разред). Ученике припрема наставник Рамадан Дервишевић. 
       Наши ученици су учествовали на Турниру у фудбалу (дечаци) и Турниру у женском фудбалу у   
ОШ „Јожеф Атила“ у Новом Саду. Ученике је припремала и водила на такмичња наставница 
Даниела Игњатић. 
 



  

  
ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ 
У свих 1.206 основних школа у Србији од марта је  

почео програм „Покренимо нашу децу“, који заједнички реализују Министарство просвете и 
Српски савез професора физичког васпитања и спорта, уз подршку компаније „Књаз Милош“. 
 
Планирано је да ђаци од првог до четвртог разреда сваког дана вежбају са својим учитељима по 15 

минута, по разноврсним моделима вежби. Наиме, истраживања су показала 
да је 70% деце основношколског узраста физички неактивно, сваки четврти 
ученик је гојазан, а сваки пети има лоше држање тела.  

Програм  садржи три модела активности: 

1.модел ВЕСЕЛЕ СТОЛИЦЕ-представља сет вежби у учионици у којима је 
ђачка столица главни реквизит.                                                                   
2.модел МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА-представља елементарне покрете и  
вежбе кретања тј. аеробик за децу.                                                                        
3.модел- комплекс вежби и игара на отвореном простору, 
које су прилагођене годишњим добима (јесен, зима, 
пролеће). 

У нашој школи учитељи су још у фебруару започели примену ових активности. 
Учитељи организују ове активности  на часовима ЧОС-а, изборних предмета или 
када год уоче да је ученицима потребан кратак предах од учења на часу. 
Активност се најчешће изводи у два-три наврата у тајању од 5 до 10 минута. Овај 
начин физичког ангажовања ученика одвија се независно од редовне наставе физичког васпитања. 

Учитељи и ученици свакодневно уживају у овим активностима. 

 СПОРТ У ШКОЛЕ – БЕСПЛАТНО! 
 
У нашој школи се и ове године спроводи Програм СПОРТ У ШКОЛЕ - бесплатне спортске 
активности за ученике од 1. до 8. разреда. Ученици нижих разреда имају прилику да се укључе и 
анимирају разноврсним моторичким активностима, природним облицима кретања, полигонима, 
да се кроз игру правилно развијају, да унапређују и чувају своје здравље, али и да се упознају са 
правилима спортског понашања. АТЛЕТИКА - Краљица спорта  намењена је ученицима виших 
разреда. Тренинзи се одвијају два пута недељно у сали и школском дворишту  под стручним 
надзором наставника физичког васпитања.  Програм реализује Савез за школски спорт Града   
Новог Сада уз подршку Градске управе за спорт и омладину.  
 

наставница физичког васпитња  Даниела 
Игњатић 

 



  

 

 

Спортску секцију FAIR PLAY TEAM ове године чине ученице 6. 
разреда. Активности су усмерене ка промоцији позитивних вредности и фер 
плеј кодексу спортског понашања. На друштвеној мрежи ФБ активна је 
страница под истим називом. 
Настављена је сарадња са  базеном „Слана бара“ где  се ученици  I-VIII разреда обучавају и тренирају 
пливање. Организоване су активности током Спортске недеље у септембру : спортски полигони , 
бициклистичка радионица , посета спортисте алпинисте, игре с лоптом, крос за све разреде и најважнија 
споредна ствар на свету – фудбалски турнир. Тим је остварио сарадњу са Градским савезом фудбалских 
судија,  и био њихов гост на Тргу слободе поводом промоције пехара Лиге шампиона као и  на ЛОРИСТ-
у , Сајму спорта и туризма где је одиграо ревијалну утакмицу. Представник Фудбалских судија, познати 
новосадски голман , посетио је школу, дружио се са ђацима и на поклон донео фудбалске лопте. 
Презентовано је неколико спортова уз дружење са репрезентативцима Србије. БЕЈЗБОЛ је презентован 
у школском дворишту, у сали школе одржана је презентација ОЛИМПИЈСКОГ спорта – ВЕСЛАЊА,  а 
ученици 8. разреда имали су прилику да на СПЕНС-у окушају чари АДРЕНАЛИНА и попну се на 
вештачку стену. 

На ФБ је активна страница FAIR PLAY TEAM коју можете посетити и пратити активности које се 
организују као и на сајту школе. 

 
Координатор Тима 

професор физичког васпитања Даниела Игњатић 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

22.4.2016. 
Ученици,  Драгана Китановић и Марио Дердић, су 
обишли сва одељења у нашој школи  и указали својим 
другарима на значај заштите планете Земље. Показали 
су им неке од заштићених биљних врста, указавши им да 
је човекова неумереност у коришћењу ових биљака 
допринела да оне скоро сасвим ишчезну у нашим 
крајевима. 
 
 

ПОСЕТИЛИ СМО САЈАМ КЊИГА  
 

Ученици млађих разреда су 
посетили Новосадски сајам 
књига на којем су имали 
прилике да прелистају 
занимљиву литературу за 
децу, купе по неку књигу 
која им се допала, учествују 
у радионици, присуствују 
приредби ученика  ОШ 
„Мика Антић“, упознају се 
са дечјим песницима који су 
им рецитовала своје песме, а 

добили су и лепе поклоне. 
 
   ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДАН ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  5. ЈУНИ 2016 
 
Овог пута, Дан животне средине у нашој школи 
обележен је стиховима младог песника из Македоније. 
Филип Димкоски и учитељица Снежана Станојловић 
одржали су еколошко-песничку радионицу, на којој су 
представили Филипову  књигу на српском језику 
„Дуга искона“ . Стиховима су упутили еколошке 
поруке, које су затим ученици нижих разреда 

осликали кредама у боји у школском дворишту. На овој радионици ученици су, посматрајући 
фотографије, имали прилику да упознају природне лепоте Македоније, те на тај начин негују 
пријатељска осећања према  суседној држави на југу 
наше домовине. 
 
ИСПРАТИЛИ СМО НАШЕ ОСМАКЕ 
 
Наши најстарији ученици су се, уз свечану доделу 
сведочанстава и весело дружење са наставницима, 
заувек поздравили са основном школом. Ми смо им 
пожелели много среће у средњој школи и подсетили 
их да су нам увек добродошли. 
 



  

 
БУДУЋИ ПРВАЦИ СУ УПОЗНАЛИ  ШКОЛУ И УЧИТЕЉИЦУ   
 
Традиционално, будући прваци долазе у јуну, са својим васпитачицама, да упознају будућу 
учитељицу и осете школску атмосферу. Старији другари и учитељица су их поздравили игром и 
занимљивим активностима. Атмосфера је била весела и опуштена тако да су сви страхови 
предшколаца врло брзо ишчезли.               
 

 
СВЕЧАНИ ДОЧЕК ЂАКА ПРВАКА 

 
 
                                                            
   
 
 
 
 
 
 
Свечаном пријему првака присуствовали су и начелник Школске управе Нови Сад, 
г. Јован Вукчевић и члан Градског већа з спорт и омладину, г. Огњен Цвјетићанин. 
Првачићи су добили лепе поклоне од Удружења грађана „Срећни људи“. 
 

САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ   
 

И ове године посетили су нас лекари из  Завода 
за јавно здравље Нови Сад,  који прате здравље 
ученика 2. разреда који су се укључили у 
пројекат Института. Циљ  овог пројекта је 
развијање свести код ученика и њихових 
родитеља о утицају хране на  развој деце као и 
неговање и развијање навика правилне и здраве 
исхране.  
Наши гости су ученицима 2. разреда донели  
МНООООГО  мандарина и флашица воде које 
су они, како то и доликује правим другарима, поделили са ученицима 
који иду у продужени боравак. 



  

 

ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧЈИ САВЕЗ 
 
  Свечаном приредбом смо прославили пријем првака у Дечји савез. 
Наши најмлађи другари су уживали у песмама, игроказима и рецитовању старијих другара. 

 

                                              
    ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ „ТРИФУН ДИМИЋ“ 

 
   Месец књиге смо обележили низом посета ученика млађих разреда библиотеци „Трифун Димић“ 
у Шангају. Учествовали су у занимљивим  радионицама које је организовала библиотекарка Марија 
Ћулум.  
Ученици трећег разреда, у сарадњи са библиотекарком, осмислили су драматизацију неколико 
краћих књижевних текстова . Сви наши ђаци су уживали у кући лепих речи у коју, како је рекао 
И.Андрић, уђеш мали, а из које изађеш ВЕЛИКИ.  

 
 



  

 
 

НАМЋОРАСТИ 
КВИЗ     

Наставница Надежда 
Чолић организовала је 
за  ученике старијих разреда квиз 
забавно-едукативног карактера. Групе 
су биле мешовите (из сваког разреда по 
један ученик). Ученици су уживали, 
било је смеха, али су и понешто ново 
научили. Победници су добили 
дипломе. 

 
ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 
Обележили смо Дечију недељу низом активности под слоганом НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА 
СЕ ИГРАМ: кредама смо осликавали двориште, учествовали у јесењој креативној радионици, 
направили школски биоскоп, учествовали у разним спортским играма, организовали олимпијаду 
друштвених игара и бескрајно уживали у дружењу. 

 
СПОРТИСТИ У ГОСТИМА 

 
Нашу школу су посетили многи спортисти. Захваљујући наставници Даниели Игњатић, наши 
ученици су присуствовали презентацији: бејзбола, бициклизма, алпинизма, ватерпола. Дружили 
су се са фудбалским тренером, голманом и веслачима…Научили су много о спортовима, 
огромном раду који води ка успеху, упорности и дисциплини у тренирању и усавршавању сваког 
спортисте.  



  

 
 
У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 

 
Обележили смо Дан просветних 
радника тако што су ученици 
„обули ципеле“ својих 
наставника, директорке, 
педагога, рачуновође  и 
техничког особља. То је био још 
један весели дан у нашој школи  
у којем су уживали и ученици и 
запослени у школи.  
 
 
 

 
НОВОГОДИШЊИ ВАШАР  
 
Ученици и наставници  су и ове 
године ,последњи дан 1. 
полугодишта организовали 
Новогодишњи вашар. Било је 
заиста дивних радова: 
новогодишњих украса, привезака, 
шналица, играчака, декоративних 
предмета, али и колача и кифлица 
које су направиле вредне руке мајки 
наших ученика. Родитељи су 
уживали у продајној изложби и 
свако од посетилаца је пронашао 
неку ситницу за себе.  
 
Након вашара, организовали смо  
 

ЕКО МОДНУ РЕВИЈУ.  
Ученици су на модној 
ревији приказали 
сопствене креације које 
су израдили од старих 
ствари и отпадног  
материјала. Изузетна 
маштовитост заправо је 
показала да наши ђаци 
имају развијену 
еколошку свест  јер су 
приказали како је 
рециклажа сјајан начин 
да се сачува природа, 
уштеди, али и добро 
забави и осети задовољство креативног стварања. 

 
 



  

 
 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА 
 

И ове године смо прославили Школску славу у 
присуству нама драгих гостију. Изузетну част нам је 
указао и члан Градског већа за комуналне послове,             
г. Владимир Стојковић који је својим присуством 
увеличао нашу  свечаност.  
Директорка Љубица Грубач је отворила свечаност, а 
затим је школски хор отпевао Светосавску химну. Отац 
Бранко је благословио све наше ученике, госте и 
наставнике. Указао је на важност образовања, 
међусобног поштовања и љубави.  
 Ученици 4. разреда извели представу  „Свети Сава“  у 
којој су приказали живот нашег највећег просветитеља. 

Ученица Ања Кнежевић је прочитала песму Молитва доброг пастира, а наши првачићи су 
одрецитовали песму  Добродoшлица. 
На крају приредбе, директорка Љубица Грубач ручилаје у плакету и поклон Лазару Бабићу, ученику 
8.разреда, који је ове године заслужено понео титулу  СВЕТОСАВСКО ДЕТЕ. 
 
 

МОЛИТВА 
 

Хеј ти, велики творче! 
Свети Саво, велики духовниче. 

На дан твог рођења песму ти 
певамо. 

И све најлепше од срца ти 
желимо. 

Богатство које си имао ти си 
сиротињи дао. 

И тежио да имаш Бога крај 
себе. 

Јер материјално не утеши тебе. 
Живео си испоснички живот и 

заклетву си дао 
И све као монах си испоштовао 
Саградио многе цркве и школе 

И зато те народ воли. 
Мирио си људе у свађи, чак и 

своју браћу, 
Састави у љубави. 

Људи су се дивили твојој 
доброти 

И твоје име са поносом 
изговарали. 

Родитељи беху поносни на 
своје чедо 

Што имаше такво царство крај 
себе. 

Много си свима нама дао. 
Зато са великим поносом име 

ти спомињемо! 
Ања Кнежевић, 6. разред 

 

ЛАЗАР БАБИЋ 
Светосавско дете 2017. 

 

САВИНДАН 
 

Свети Сава рођен је као  
Стефанов најмлађи син 

Који ће једног дана 
Донети мир.  

Од оца на управу 
Захумље је добио. 

Да би га најбоље водио. 
 

Убрзо је Растко 
Побегао на Свету Гору 

И замонашио се  
У руском манастиру у зору. 

Добио је име Сава 
Јер не би згазио ни мрава. 

Са својим оцем 
Манастир Хиландар је подигао. 
То је био први српски манастир 

 
На светој Гори 

Сава ће увек за њега  
Да се бори. 

Између његове браће 
Дошло је до рата за власт 

Питање је било 
Ко ће имати већу част. 
Сава је рат зауставио 

И да шири љубав наставио. 
27. јануара Савин дан се слави 

И у школама представа се 
прави. 

 
Драгана Китановић, 8.разред 

 

 
 

НАШ СВЕТИТЕЉ 
 

Свети Сава чинио је добра дела 
Зато га воли земља цела. 
Владало је некад велико 

незнање 
Дао нам је књигу и ширио 

знање. 
Школску славу деца славе 
Нашег свеца Светог Саву. 

Свети Саво, због великог знања 
Ми те волимо и теби се молимо! 

 
Радослав Радишић, 5. Разред 

 
 



  

        
МАЛИ  
ВОЛОНТЕРИ 

 Активност ПОМОЋ У УЧЕЊУ  се  и ове године реализује четвртком, после 
наставе, од 13-14 часова. Намењена је ученицима од првог до осмог разреда. Највише долазе 
ученици старијих разреда.У учењу им помажу наставница Надежда и учитељица Дина. 

Најважнија је, ипак, међусобна сарадња ученика и узајамна 
подршка, што и јесте циљ ове секције. Наставници им помажу 
да савладају неке садржаје који су им тешки, да издвоје 
најважније у тексту, а онда ученици самостално праве и 
размењују белешке. Многи су већ оваквим радом добили  
жељене оцене.  

   КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА - ПЧЕЛИЦА 

У нашој школи и даље ради КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА. Ученици се окупљају сваког другог 
петка од 13 до 14:30 
часова.  

Учитељице Ђурђица и 
Дина помажу 
волонтерима да 
успешно реализују своје 
идеје.  

Ове школске године чланови ове секције су били 
најактивнији  у периоду припрема за Новогодишњи вашар и новогодишњу  ЕКО модну ревију у 
којој су ученици наше школе показали колико су маштовити у изради одевних предмета од: 
најлон- кеса, старих новина, јутаних џакова, салвета , старе одеће,…Чланови Креативне 
радионице тематски уређују један од  паноа у школском ходнику. 

                                    ГИМНАСТИЧАРАСКА СЕКЦИЈА 

У нашој школи је веома активна и гимнастичарска секција коју води учитељица Тамара Остојић 
Грегус. На ову секцију иду ученици млађих разреда. Учествовали су на свим школским 

приредбама и својим полетом и разиграношћу 
улепшали ове догађаје. 



  

 

 
  ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
Еколошку секцију у нашој школи воде учитељица Снежана Станојловић и 
наставница Зорица Станковић. Кроз различите активности (радионице, акције 
озелењавања школског дворишта и чишћења, помагање унесрећеним животињама) 
негују еколошку свест и одговорност наших ученика. 

 
                      Ученици осмог разреда, Марио Дердић и Јован Јеловац, 
били су наши зелени новинари и дописници часописа " Чувари равнице" . 
Послали су  свој рад под називом " Необично пријатељство". Међу 93 
школе и 300 ученичких радова у категорији ученика седмог и осмог 
разреда, њихов рад се издвојио и заслужио диплому.  
 

НЕОБИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО 
 

У свакој школи постоје ученици заљубљеници у природу. Наш друг, Марио Дердић, 
један је од таквих ученика. На крају 2015/2016. школске године имао је један 
занимљив сусрет са птићем свраке. Међутим, из тог сусрета се развило право 
пријатељство. Разговарали смо са њим да бисмо сазнали нешто детаљније о овом 
необичном догађају. 
 
 Марио, опиши нам како је дошло до овог необичног сусрета? 
- На крају седмог разреда, док смо већ увелико одбројавали дане до краја школске 
године, у школском  дворишту моји другари и ја видели смо једно мало свраче које  
је испало из гнезда. Било је само, немоћно и преплашено. Остало је без мајке много 
раније него што је требало. Знали смо да, ако га оставимо у школском дворишту, 
неће преживети. Зато сам одлучио да га понесем кући. 
Чиме си га  хранио? 
- У почетку сам га хранио само глистама и црвићима, а како није био пробирљив, 
касније је јео различито воће и поврће, па чак и сир. 
Да ли си му дао име? 
-  Да, наравно! Назвали смо га Срки! Сви смо се бринули о њему. Постао је део 
наше породице. 
Можеш ли нам испричати неку занимљивост о Сркију? 
- Срки је имао необичан хоби. Био је авијатичар! И 
то не било какав авијатичар, него ловац на мачке! 
Када би пси појурили мачку, а она побегла на дрво, 
онда би наступио Срки. Раширио би своја крила и 
као љута звер прогонио мачку. Јадне мачке! Никад 
нису имале мира! 
Шта Срки ради данас? 
- Крајем лета наш Срки је нашао своју сродну душу 
и одлетео је својим путем. Међутим, ипак верујем да нас он све посматра негде са 
гране. 

Јован Јеловац, 8. разред 
наставница Зорица Станковић                  



  

ПОГЛЕДАЈ У ОНО  НЕБО  
СУНЦЕМ  ОБАСЈАНО, 

ПОГЛЕДАЈ У  ОБЛАКЕ  ШТО 
НЕБОМ ЈУРЕ НЕСПУТАНО 
И ЈЕЗЕРО ПОГЛЕДАЈ ШТО 

ВУЧЕ СЕ ЛАГАНО, 
НАСЛАДИ ОЧИ 

ЗЕЛЕНИЛОМ,                КОЈЕ РАСТЕ, РАЗДРАГАНО!   
 

                                     ДУГА ЈЕ НАСТАЛА,  ПУТАЊУ 
СВОЈУ  У БЕСКРАЈУ  УЦРТАЛА. 

ЗАТО ШТО ОНА 
ПОСТОЈИ,  

ПРИРОДО ВЕЛИКО 
ТИ ХВАЛА! 

И ОПЕТ СЕ ПРОЛЕЋЕ 
ПОСВУДА ЗЕЛЕНИ,  

МИРИСИМА И БОЈАМA 
НИГДЕ НЕМА КРАЈА, 

ГЛЕДАЈ ДОБРО И ЗАПАМТИ:  
НАЈЛЕПША ЈЕ СЛИКА ОВОГ 

РАЈА! 

И КАД ТРПИ СВОЈЕ НЕСНОСНЕ  БОЛИ,  НЕ ПРЕСТАЈЕ 
ТРАВА ДА НАС СВЕ ВОЛИ 

И КАД СУ КОСАЧИ КОСАМА КОСИЛИ,  ТАЧНО 
ТРАВА ЗНА ШТА БИСМО ОД ЊЕ ПРОСИЛИ. 

НЕПРИМЕТНО СЕ КОД МЕНЕ ПИТАЊЕ ПОМАЉА: 
КАКО ТО ДА СУ БОЈЕ ДУГЕ ПОРЕЂАНЕ КАКО ВАЉА? 

КОЈИ ЈЕ ТО СЛИКАР ЊЕНЕ БОЈЕ ПОРЕЂАО, 
КАКО ЈЕ ЗА СВОЈЕ ПЛАТНО НЕБО ОМЕЂАО? 

СВЕ ШТО ЈЕ ЧУЈНО И НЕЧУЈНО,  
СВЕ ВИДЉИВО И САКРИВЕНО 
ДОЛАЗИЛО ОНО ИЗ ПОДНОЖЈА  
ИЛИ СА ВЕЛИКЕ ВИСИНЕ  
ЗБРОЈЕНО ЈЕ ОНО У ШАПАТ 
ПЛАНИНЕ. 

НЕГДЕ ДУБОКО У 
КАМЕЊУ, 

САКРИЛА СЕ ДУША, 
ТОПЛИНА, ЉУБАВ ПРАВА 

НЕГДЕ ДУБОКО У 
КАМЕЊУ, 

БЕСКОНАЧНА ПРИЧА О 
ЖИВОТУ СПАВА. 

САВРШЕНО ЈЕ 
НОРМАЛАН ПОНЕКАД 

ЧЕМЕР У ДУШИ, 
АЛИ, ПРИРОДА  НЕ ДА,  
ДА ТИ ЧЕМЕР ЖИВОТ 

СРУШИ. 
 

ПОНОСНА ЈЕ ПРИРОДА И НЕ 
ТРАЖИ НИШТА, 

МОЖЕШ ДА ЈЕ ЧУВАШ И 
ЛЕПОТУ ХВАЛИШ,   

ТИМЕ ЈОЈ НИШТА НЕ 
УЗВРАЋАШ, 

САМО ЧАРОЛИЈУ ЖИВОТА 
ПАЛИШ.   

НА ЗЕМЉИ МЕСТА ИМА 
                             ЗА СВЕ ШТО 
ГМИЖЕ, ТРЧИ,  ХОДА. 
ЗЕМЉИ ЈЕ ИМЕ ЉУБАВ, 
ПРИРОДИ ЈЕ ИМЕ СЛОБОДА! 
 

 
ВРАТИЛА ЈЕ МЕНИ ПРИРОДА МОJ 

ВОЉЕНИ КУТАК, 
  ДА ЈОЈ ВРАТИМ ДАРОВЕ ДОШАО ЈЕ 
ТРЕНУТАК. 

 
                                                                     



  

                             

 

 
Учили ономад у првом разреду који број се зове сабирак, а    
који збир...Прозвала учитељица Снежана три првака испред 
табле и каже: 

 „ Ти си, Анита, први сабирак. Анђелина, ти си други сабирак, а ти си Николина 
трећи сабирак.Ви сте бројеви који се сабирају. Ја ћу бити резултат.Ја сам збир.“ 
„ Могу ли ја да будем збир?“, пита Влада. 
„Не можеш. Збир мора бити највећи, јер садржи све сабирке.Када порастеш и 
будеш већи од мене, можеш тада ти бити збир у овој игри“, одговори 
учитељица. 
„ Анита је први број који се сабира. Како се зове први број код сабирања?“, 
упита учитељица. 
„ ПРВИ САБИРАК !“, повикаше сви у глас. 
„ Анђелина је други број који се сабира. Како се зове други број код 
сабирања?“, упита учитељица. 
„ ДРУГИ САБИРАК !“, повикаше сви у глас. 
„ Николина је трећи број који се сабира. Како се зове трећи број код 
сабирања?“, упита учитељица. 
„ ТРЕЋИ САБИРАК !“, повикаше сви у глас. 
„Браво! А како се зове резултат код сабирања?“ 

          „ УЧИТЕЉИЦАААА!“, повикаше опет сви у глас срећни што и то знају. 
 
 Учитељица Снежана Станојловић 
 

  

 
 
 



  

 

     

 
 
 
 
 
 
 

     
 

   
                      МИЛИЦА МАРКОВИЋ 

 
 

     
 
                                                                                                                 МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ 
 
 
 
 
 
 
       
 
             АЛЕКСАНДАР  ЦАКИЋ 
 

 
 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

ЉУБАВ  

 

Љубав је моје 
осећање најдраже. 

Љубав је нешто  
што многи траже. 

Љубав је кад некоме пружиш руку, 

Када не дозволиш да ти друга 
туку. 

 

Алек Јонузовић, 2.разред 

 

ЛИЦА ЉУБАВИ 
 
Љубав је када се деца играју 
И када о љубави причају. 
 
И један Миша воли Сању, 
О њој мисли ноћу и дању. 
 

Филип Цакић, 2.разред 
 
ЉУБАВ ЈЕ 
 
Љубав је када некоме срце даш, 
А он ти да своје за тили час. 
Љубав се не може купити, 
Она се мора заслужити. 
 

Ненад Нинковић, 2. разред 
 

 
 

ШТА ЈЕ ЉУБАВ 
Љубав је када се воли цео свет 
Као што пчела воли цвет. 
 
Љубав је лепа, љубав је нежна, 
За свако срце је неизбежна.  
 

Тијана Фамилић, 2.разред 
 

 ЉУБАВ ЈЕ  РАДОСТ  
 
Љубав је између сестре и брата. 
Љубав је кад маму воли тата. 
 
Љубав није туче, ни свађа. 
Из ње се увек радост рађа. 
 

Сара Велија, 2. разред 
 

 
 

 
 
 
ЉУБАВ НИЈЕ МАЛА СТВАР 

 
Љубав није мала ствар, 

То је срцу поправка, не квар. 
Ти на једном 

Ја на другом крају 
Као анђели у небеском рају. 

Волим те то је бар јасно, 
Извини, знам да је касно. 

Љубав није само реч. 
А, камоли, глума или скеч. 

Љубав је као хиљаду магнета 
Са њом је окружена читава планета. 

 
Елвир Куртиши, 7. разред 

 
 
 
 

ЉУБАВ НИЈЕ САМО РЕЧ 
 

Често размишљам у својој глави 
Шта тој магичној речи фали? 

Љубав? Да ли је реч као и свака? 
Или у њој лежи нека цака? 

 
Размишљам тако свакога дана 

Да, то је реч без мана. 
У њој се крије много више од слова пет 

Око ње се окреће цео свет. 
 

Ема Ајрановић, 6. разред 
 



  

   

 

ЉУБАВ 
Кад ме код 
куће 
Нежно руке 
грле, 
Глас нежан 
попут свиле 
Када се око мене чује. 

Медене речи: 
-Сунце моје! Мило моје! 

Животе мој! 
Та љубав има лице моје 
породице. 
А онај мали… 

који ми се стално смешка, 
и срца разна шаље, 

Понекад је као без главе! 
Знам и то је љубав! 

 
Дајана Лимани, 2. разред 

 
 

               

Поред Дунава    
 
      
Моје омиљено место је поред Дунава. Волим 
када тамо шетам са породицом. Поред  
Дунава расте дрвеће и цвеће. То га чини још 
лепшим. Радујем се када чујем цвркут птица, 
када угледам бродове који Дунавом плове и 
када им машем да их поздравим. 
      
Волео бих да људи обрате више пажње на 
чистоћу Дунава и његове обале, јер бисмо 
тада сви више уживали. Дунав је наше море. 
 

                                                                                                          
Марио Ступин, 3. разред 

 
 

 

ЉУБАВНЕ ПОРУКЕ 
 

 КАДА ТЕ ВИДИМ У СРЦУ МИ СУНЦЕ СЈА! 

     ТИ СИ НАЈЛЕПШИ ДЕЧКО НА СВЕТУ И  

     ЈАКО ТЕ ВОЛИМ ЈА!        

                              Т. 

 

 

  ОВО КРАТКО ВРЕМЕ ДОК НИСАМ БЛИЗУ ТЕБЕ,                                
ОСЕТИМ ТЕ.     

              НА ДУЊЕ МИРИШЕ СЕПТЕМБАР. ОПЕТ ПУШТАЈУ НАШУ    

              ПЕСМУ.СХВАТИХ ДА ЈЕСЕН СТИЖЕ. ДА СИ МИ БАР МАЛО    

            БЛИЖЕ!   ЈЕДИНО ТИ ЗНАШ ШТА МИ ТРЕБА- ТВОЈ ТОПЛИ  

             ОСМЕХ И ЉУБАВ  ДО НЕБА. ЈЕДИНО ТИ МОЖЕШ ТО ДА МИ    

ДАШ, ЗАТО ТЕ И ВОЛИМ САМО ДА ЗНАШ! 

Милан Ковач, 5.разред 



  

 
 

МОЈ ДЕКА ЈЕ БИО ТРЕШЊА 
 

Сви ми у животу имамо најдражу личност. У мом случају то је био дека. 
Иако он више није међу нама, ја ћу му са задовољством посветити овај састав. 

Мој дека је, заиста, био трешња. Волео је природу. Волео је дуге шетње 
крај лепог плавог Дунава. Највише времена је проводио са унуцима. Сваког 
дана би нас пратио у школу. Након школе водио би нас на сладолед, а потом на игралиште. Радио 
је домаћи са нама и увек је имао стрпљења за све нас. Највише од свега сам волела кад би ме водио 
код свог пријатеља који има свој мали зоолошки врт. Сатима бих гледала све те животиње. 
Обожавала сам да их храним, чувам и пазим. Предвече, када бих се заморила, од јурцања за 
животињама, на столу би ме дочекао сок од трешње. Након тога, дека и ја бисмо се упутили кући. 
Током те шетње сумирали бисмо утиске и правили планове за наредни дан. Ни слутили нисмо да 
ће се живот поиграти са нама и променити нам планове преко ноћи. 

Сваким даном ми све више недостаје. И све ми је теже. Али, срећом, имам дивне успомене 
које сам направила заједно са деком. Док има мене, биће и мог деке.   

Ема Ајрановић, 6. разред 
 

 
                                                                                         МОЈ САЛАШ 

          
       Често одлазим на дедин салаш, јер тамо имамо камп-кућицу, 
башту и цвеће. Тамо могу да трчим, скачем и играм се. Испред је 
дрво вишње на које се радо пењем и сваког пролећа једем укусне 
плодове. Једва чекам пролеће! 

                                                            
Михајлов Јован, 3. разред 
 

 
СПОРТ 
Пишем песму о сорту 
И мислим на лопту. 
 
Фудбал, одбојка, 
кошарка, 
То су спортске игре 
Које деца воле  
И њима се диве. 
 
Дечја машта развија игру  
И пуно деце у висине дигну. 
 
Да бисмо били здрави  и јаки 
Потребни су нам спортови свакојаки. 
 
Зато се рекреирајте, 
Машту развијајте 
И обавезно нешто тренирајте. 
 
Сања Павловић, 7.разред 
 

 
 
 
 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ 
 

Када сам нервозан много 
И имам великих брига 

Одем љутито у собу и кажем: 
,,Нећу да бригам, хоћу да се играм!“ 

Учење ми и није нека мана, 
Али не волим када наставник каже 

Да је битна свака страна. 
Тата и мама ми кажу да се не играм много 

Да после не бригам. 
Свима им кажем да не желим да бригам 

Већ хоћу стално да се играм! 
 

Александар Нинковић, 6. разред 
 



  

 
КАД ЗАЖМУРИМ И КАД ЗАСПИМ 

 
Кад зажмурим и кад заспим, уђем у само свој предиван свет маште. У том свету сваки пут 

се дешава нешто ново, нешто неочекивано. 
Недавно сам јела много слаткиша, а када би ми понестајало, маштала бих о још њих и они 

би се истог тренутка стварали испред мене. Сада ћу вас одвести до мог света маште како бисте и ви 
видели шта се тамо дешава. 

Ево нас испред његове капије, она је од шлага, понекад и од чоколаде са лешницима. Пре 
него што уђете, послужите се шлагом. Потом следе степенице са којих се слива карамела и оне вас 
воде у прву просторију. У њој се налазе столице и столови од чоколадних плочи ца. Са тавана висе 

лизалице, а лустер је једна огромна гумена бомбона. У овој просторији 
ћемо се задржати дуже да бисмо пробали све из ње. Сада, када сте се 
осладили, крећемо даље. У следећој соби се налази много друштвених 
играчака и игара. Пре него што се почнемо играти, послужите се са 
домаћим соком од дивиних јагода из фонтане. Сада седите у круг да 
одиграмо моју омиљену игру- погоди појам. Ко погоди, он следећи 

сакрива предмет. Затим ћемо до моје најбоље просторије са базеном од сока. После пливања, 
обришите се пешкиром од ваниле. На жалост, ово је била последња просторија и мој свет овде 
завршава, али никада не престаје јер машта може свашта. 

Надам се да сте уживали јер ја јесам. Слободно и ви направите свој свет маште и дубоко 
завирите у своје срце. 

Елена Димитријевић, 6. разред 
 

 
МАЛО ЛИ ЈЕ ТАКИЈЕХ ЈУНАКА 

 
Мало ли је такијех јунака који су опевани у народним епским песмама. Неки мање- неки 

више, али велики део заузима лик Марка Краљевића. О њему се и у народу највише прича. 
Нема Србина који није чуо за Марка Краљевића. Опеван је као снажан, храбар, одважан. 

Човек који је увек спреман свом народу да помогне. Својим ликом и делом даје подршку у сваком 
тренутку. Представљен је као јунак од кога Турци стрепе, а људи га цене. Са својим коњем Шарцем 
учествовао је у разним мегданима, делио са њим и добро и зло. Волео је вино и ценио виле. О 
његовој смрти много се говорило. По неким веровањима он још није умро, него спава у пећини и 
спреман је да помаже људима кад год постоји прилика за то. Историјски знамо да је погинуо, али 
народ његов лик оживљава и много после тога. 

И поред тога, у народу и данас живи као прави јунак, јунак о којем се приповеда и прича. 
Мало ли је оваквих јунака! 

Ивана Трошељац, 6. разред 
 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ 
 

 Сва деца света заслужују лепо детињство. Све би било много лепше да нема рата, 
сиромаштва и глади- када деца не би осетила зло које постоји. 
 Деца треба да живе са својим родитељима и одрастају уживајући 
у њиховој љубави. Дечја машта може свашта. Деци нису потребне скупе 
играчке, довољна им је љубавна чаролија. Са пријатељем треба делити 
добро и зло. Најсрећнији бисмо били када би одрасли могли да се врате 
у најлепше доба- детињство. Тада је највећа брига била што брже ручати 
и што дуже се играти са другарима: правити логоре, шаторе од прућа и дрвећа, играти се вије, 
фудбала и других занимљивих игара... Непроцењива је срећа када се моји бака и дека играју са 
мном и врате се у своје детињство. 
 Зато, сва децо света, чувајте своје детињство! Не дозволите да машта оде од вас! 

 
Мирослав Радин, 7. разред 



  

 
  

СЕБЕ ВИДИМ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНА 
 

Сви замишљамо своју будућност као веома светлу. Одувек сам сматрала да сам 
предодређена за успехе, не оне светски признате, већ своје- личне. 

Кад споменете моје име, сви ће вам рећи како сам ја мирна девојчица, али то не значи да 
нисам амбициозна и енергична јер управо јесам таква. Одувек сам волела историју. Фасцинирали 

су ме језици и култура удаљених цивилизација и сматрам да ћу 
бити веома успешан археолог једног дана. Није успешан човек 
само онај који зарађује много, успешан је онај који зарађује 
довољно да пружи себи основне ствари, али који је срећан у послу 
који ради. Само таква особа може напредовати. Себе замишљам 
као познатог и успешног археолога који је пронашао много 
старих цивилизација и њиховог богатства и свега другог што бих 
могла даровати музејима широм света. Важан део за науку и за 
људе је да знају свој развојни пут, а то подразумева све народе, 

па чак и оне који не постоје. Само узбуђење, док истражујете неку гробницу Фараона који је умро 
пре више хиљада година је фасцинантно и представља велики покретач свих људи авантуристичког 
духа, каква сам и сама. Не могу рећи да се замишљам у некој луксузној кући, али та је кућа свакако 
пуна старина и предмета које сам открила током својих путовања. 

Важно је да свако замишља своју будућност на начин који њега чини срећним јер ниједан 
живот није успешан ако се задовољавамо ситницама. 

Андриана Ромода, 8. Разред 
 

                                                                МОЈЕ ТАЈНО СКРОВИШТЕ  
 
      Сва  деца имају своје тајно и омиљено место. Имам га и ја. Моје 
тајно место се зове „Кућица снова“. Сам сам му дао то име. 
  Ту проводим највише времена, јер ту нема никога да ми говори: 
„Вељко уради ово, Вељко уради оно“. Ту нема моје досадне сестре 
Вање, која ми понекад помаже код писања домаћих задатака, али често 
пута и одмаже. У „Кућици снова“ имам све што ми је потребно : 
кликере, карте, неколико аутића, лопту и једног диносауруса, наравно 
– пластичног. 
  Послеподне, када дођем из школе, одмах одем у моју „Кућицу снова“, 

где седнем у удобну фотељу и чекам баку да ми донесе чај. 
                                                                                            Вељко Васиљевић, 3.разред 

 
                                                     
 

НА ОБАЛИ ДУНАВА 
 
        Моје  омиљено  место није далеко од моје куће. То је обала  реке  Дунава, где  често  шетам  са  
мамом. 

    Шетајући обалом  Дунава посматрам бродове који превозе путнике 
далеко до Црног мора и замишљам да сам један од тих путника. Волим 
да гледам рибе које се опиру да буду ухваћене на удице дунавских 
аласа. Слушам речне галебове, како се својим крицима споразумевају. 
Увек у тим шетњама прижељкујем лето, како бих са мојом мамом 
могла да запливам у реци.  

        Понекад кејом возим тротинет или бицикл, али највише волим да сакупљам шкољке, пужиће 
и шарене каменчиће које су таласи избацили на обалу. 
                                                                                             
                                                                                                                       Тамара Мрђић, 3. разред 



  

                                                        
НА ПОЧЕТКУ ЈОШ ЈЕДНЕ СТАЗЕ ДУГЕ ГОДИНУ ДАНА 

 
 Очекујем да ова школска година буде занимљивија од прошле јер ми је ова школска година 
последња у основној школи и желим да понесем много лепих успомена из ње. 
 Ова година ће, вероватно, бити тешка и мораћемо много да радимо. Свесна сам свега и 
трудим се да увек дајем све од себе. Ова година носи и добре и лоше стране. Особа сам  која, скоро 
увек, има трему пред проверу знања. Стога и завршни испит убрајам у лошу страну. Још увек нисам 
свесна да се крај ближи и да сам осми разред. Сећам се веома јасно дана када сам кренула у први 
разред. Осам година је брзо пролетело и када уђем у школу у мени навиру сећања и успомене на 
све безбрижне дане проведене у њој, на прва другарства, тајне, домаће задатке, оцене... Можда ћу 
бити помало тужна што се растајемо, али живимо близу једни других и знам да ће се наша 
пријатељства наставити. 
 Живот нас учи да будемо храбри и прелазимо препреке, те из њих излазимо богатији за нова 
искуства тако да се томе надам и сад. 
 

Драгана Китановић, 8. разред 
 

ЧУДЕСАН СВЕТ ДЕТИЊСТВА 
 

Чудесан је овај свет у којем свако дете одраста на свој начин, без брига, обавеза и посла. 
Увек, када дођем из школе, одем до свог омиљеног места које се налази на тавану куће. 

Место препуно играчака које се обрадују када ме виде. Лутке без руку, а по која и без ноге са 
осмехом на лицу ме дочекују. То место ме скрива од свих, а ја сам та која све 
види и чује. Често слушам  разговоре одраслих и запитам се: ,,Шта је то бити 
велики?“ Водити рачуна о намирницама и неплаћеним рачунима? Не желим 
о томе да мислим јер сам у чудесном свету детињства, желим да моји 
проблеми буду игра и радост. Све је то свакодневница у свакој породици. 
Родитељи нам обезбеђују све што је потребно за живот, за школу. Не желим 
да им то буде брига и обавеза. Желим да имају више слободног времена које 
ће проводити са својом децом. Деци су потребни љубав и пажња  како би наш свет био још 
чудеснији. Не желим да мислим о стварима у свету одраслих. То су бројке које говоре о потрошњи. 
Новац није срећа, али знам да је основно средство потребно за живот. Мени су довољни брат, сестра 
и топао загрљај мојих родитеља. Хоћу да сам дете! 
 Свако дете хоће своје дане детињства да проведе са осмехом на лицу и да свој чудесни свет 
детињства учини још чудеснијим. Проблеме одраслих не желим да преузмем јер сам још увек само 
дете! 

Јамина Елези, 5. разред  
 

САВЕТИ СВЕТОГ САВЕ 
 

Рaстко Немањић је био син великог жупана Стефана Немање. 
Њега није занимало управљање, па је са калуђерима отишао на Свету гору. 
Тамо се замонашио и добио име Сава. Он је хтео да се сви окупе и моле Богу 
и градио је манастире и цркве. Био је познат по давању мудрих савета и то 
веома важних. Говорио је да треба да поштујемо родитеље, да будемо 
поштени, да не крадемо, да помажемо, да се трудимо, да радимо, да не лажемо...Он је био учитељ 
и градитељ. 
Свети Сава је са собом оставио многе задужбине, али и мудре савете који још увек важе. Због 
свега тога што је урадио за свој народ и образовање, ми славимо школску славу Светог Саву. 

                                                                                Дарио Лимани, 4. разред 

 



  

ЗА МЕНЕ ЈЕ БЕСКРАЈНО....  
 
    За мене је, као и за многе, бескрајно пријатељство. 

    У свом животу упознајемо многе људе, добре и лоше. Када наиђе неко ко ти пружи руку када 
ти је тешко, заголица ти срце својим поступком. Тада будеш захвалан што имаш неког таквог 
пријатеља. Прави пријатељ је неко ко те добро познаје, ко те прихвати са свим твојим врлинама и 
манама. Без пријатеља је тешко живети. Они су доказ да поред неких лоших, постоје и много 
добри људи. Другарство је нешто лепо и вредно. Ипак, мислим, да је пријатељство нешто веће и 
дубље од другарства и представља јаку везу између људи. Међу многим својим другарима, 
издвајам Милицу. Нaше пријатељство траје већ дуго. Она уме да ме саслуша, да са мном тугује, 
да се са мном смеје...као прави пријатељ. Са пријатељем се разумемо и када ћутимо. Ћутање 
правог пријатеља више нам говори од многих речи непријатеља, ако га имамо. Понекад и не 
приметимо да се пријатељство родило, али, кад се то догоди, треба бити срећан и пажљив. Треба 
га неговати и чувати. 
     Пријатељство треба чувати као најнежнију биљку да нам што дуже траје. Због свега тога, 
пријатељствво је за мене бескрајно.  

Николина Трендафиловски, 4. разред 

 
 

ЗИМА 
Једног снежног дана 

Цела природа спава, 
То је била рана зима, 

Она се стварно свиђа свима 
Чаролију има и бајке она прави 

Па чак и Снешка деци направи. 
Зима као око бело, 
Донесе снег у баш свако село. 

 Дуња Ђиновић, 4. разред  

 

 
РЕЦЕПТ ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО 

 

100 кг разумевања размутити у 100 л лепих речи. У то додати 500 кг игре и исту количину 

праштања. Све добро измућкати па ставити у дечја срца да се добро сједини. Кад је кора готова, 

премазати је филом. 

За фил је потребно: 100 л песме, 1000 кг великих загрљаја и 500 кг подршке. 

На крају колач пријатељства украсити шлагом од љубави. Што више – то 

боље. Уживајте и пријатно! 

ПС: Обавезно пробати!                                                                     Дајана Лимани, 2.разред 

 



  

 

 

НА КЛИЗАЊУ 

 

      Наставница физичког васпитања нас је 

водила на клизање. Требало је да се састанемо 

код СПЕНСА. На клизање су ишли ученици 

од петог до осмог разреда. 

     Заједно смо ишли аутобусом. Стигли смо 

на СПЕНС мало раније него што смо се 

договорили. Са нестрпљењем смо чекали да 

наставница Даниела стигне и да уђемо на 

клизалиште. Када је наставница стигла, обули 

смо клизаљке и коначно стали на лед. Свима 

нам је било веома лепо. Било је оних који су 

први пута ишли на клизање, али су већ возили 

ролере па су се лако снашли. Из мог разреда 

није било много деце па сам време провела са 

сестром и њеним другарицама. Иако сам 

млађа од њих, добро сам се уклопила. Клизали 

смо се један сат. Време је пролетело! Било је 

доста падања, али смо се лепо провели. 

    Свима нам је то  незабораван зимски 

доживљај! 

                                                                                                         

Радмила Димитријевић 7.разред 

 

 

ЖЕЛИМ 

 

Не желим бригу, ја хоћу игру. 

Желим да певам и скачем 

И да не видим на улици да неко туче маче. 

Зашто дете нико не разуме? 

Сви мисле да оно ништа не уме. 

Зато што одрасли паметне глуме. 

Желим да се сви веселе 

И да хране голубове беле. 

Желим да пољанама цвеће долеће 

И да срећа кроз радост полеће. 

Цврчак да цврчи 

И кроз поље својом песмом трчи. 

Љубав да имамо сви 

И због тога да се хвалимо ми. 

Желим да ниједно дете не залута 

Усред свог златног пута. 

Деца треба да буду права и здрава, 

Насмејана и чиста и да им лице блиста. 

Када сањамо сан, нека буде хиљаду  боја, 

Заједно можемо то-да добро отера зло! 

 
Дијана Чобић 6.разред 

Мој град  
Мој град, Нови Сад, волим јер је посебан и чаробан. 
Уживам у шетњи док га разгледам. Лепо је уређен и 
разнобојан. Највише волим да шетам ноћу. Мој град тада 
блиста. 
У Новом Саду има прелепих паркова и шеталишта. Његов 
центар краси много цркава, али је најпрепознатљивија 
црква коју моји суграђани називају Катедрала. Окружена је 

клупама на којим посетиоци могу да се одморе и посматрају статуу поносног Светозара 
Милетића. 
Срећан сам јер знам да много људи воли мој град. 

Филип Цакић, 2.разред 



  

                                      

                            

Мудрац познаје исправност а обичан човек        

познаје корист. 
                                                        Конфуције 

Питање моралности увек је важно питање у једном 
друштву, а морално васпитање једна је од окосница васпитања личности. Питање које свакако данас 
заокупља све који се баве образовањем и васпитањем, је како данас, у 21.веку где чини се морална 
свест губи на значају, развијати морални карактктер код младих? Поставља се питање како 
организовати друштвено-морално васпитање у друштву несигурних вредности. 
Данас, више него икада, потребно је испитати темеље и оквире моралног васпитања у нашој земљи, 
јер су они прилично пољуљани. Када говоримо о кризи вредности, најчешће се помиње криза 
морала. 
Морални карактер може се дефинисати као трајна склоност самосталне људске воље да делује 
исправно. Оно што свакако чини морални карактер и што је потребно развијати васпитањем су 
морални мотиви и уверења, моралне одлуке и избори, морална заслуга, морални стид и кајање, 
савест. 
За моралне норме и врлине треба имати погодно тло, ако га нема онда га треба изградити. Можда 
је мање важан начин пропагирања моралности колико је заправо важно да то ширење свести и 
значај моралности буду саставни део наше свакодневнице у школама. 
Научно је доказано да су правда и брига за друге покретачи моралних поступака. Морална особа је 
она која уважава и поштује друге,  прихвата одговорност за своје поступке и делује у сагласностима 
са интересима заједнице.  

Навешћемо неке примере како то моралност можемо неговати и развијати у школама: 1) 
Постојање годишњег плана и програма моралног васпитања за сваку васпитно-образовну установу, 
2) Награђивање и бирање најбољих ученика према вредностима које желимо да имамо у нашој 
средини – најхрабрији, најхуманији, најпоштенији, најправеднији ученик. Бирати хероја недеље, 
месеца и године, 3) Разна такмичења – избор најбољих мотиватора, мотивационих порука, 
фотографија, видео снимака на тему моралности где ученици кроз своје моралне дилеме и победе 
показују другима на сопственом примеру шта је за њих морал и на тај начин мотивишу друге да 
буду морални, 4) Радионице у којима учествују и наставници и родитељи и ученици – игре улога, 
дебате, и 5) Хуманитарне акције. 

Доказано је да методе имају веома важну улогу у моралном васпитању и да се најчешће 
наводе: убеђивање, увежбавање, подстицање и кажњавање.  
Потребно је грађења базе и погодног тла. Обучити наставнике, родитеље и ученике о основама 

моралности, које може да се надовезује и чини исти предмет са 
грађанским васпитањем (пример појединих земаља Запада).  

Нашем друштву потребно је враћање духа малих пионира, у 
савременом свету, наравно. То су волонтери и млади који желе да помажу 
другима. Свака школа, баш као што има наша, треба да има свој 
волонтерски тим. Постоји читав низ едукативних активности којима се 
велича правда, поштовање, хуманост, одговорност, честитост – 
хуманитарне акције су пример за то.  Треба оживети веровање у добра 
дела и добре људе, да морално деловање буде актуелно – да се млади 
такмиче ко је моралнији, а не ко је неморалнији. 

  Прича о моралу, без моралног деловања и моралних узора, нема битног значаја. Јер као што 
је говорио Алберт Ајнштајн: „Најважнија људска тежња је тежња за моралношћу у нашем 
деловању... Једино моралност у нашем деловању може дати лепоту и достојанство нашем животу!“ 
  

Педагог, Бојана Марковић 



  

 
 

Песник , Марко Зелић 
  

ДРУГАРСТВО 

 

Другарство  

Је право царство 

Неизмерно, непрегледно 

Још је нешто очигледно: 

У том царству друг до друга 

Свак је цар и свак је слуга. 

 А може ли бити тако? 

Може бити сасвим лако, 

Зато одмах дођи и ти 

Али једно мораш знати 

Да се умеш радовати! 

Јер кад нам је другар тужан 

У том царству свак је дужан 

Да свог друга развесели: 

Дођи друже, 

Траје дуже 

Осмех кад се с другом дели. 

Развесели мехом друге 

Нек` из сваког радост сија 

И да никад семе туге 

У том царству не проклија. 

МИЛА 
 

Слетела је једна оса 
Малом Пеђи на врх носа. 

 
Чудна оса жута, љута. 

 
Размишљао Пеђа да ли 
Оси шамар да одвали!? 

 
   Да јој лупи ћушку мушку. 

 
Ал` је оса бржа била 

Боцну носић, шири крила. 
 

Чим убоде некуд оде. 
 

Оста Пеђа тужног лика 
Љут и црвен к`о паприка. 

 
Види јада изненада. 

 
У школи се дигла бура: 

Пеђин нос је к`о бабура. 
 

Вучу ђаци весељаци! 
 

А само је лепа Мила 
Целог дана тужна била. 

 
Да л` се Мила заљубила? 

 
Сада ђаци сви говоре 
Са укусом љубоморе: 

 
Пеђу Мила пољубила!! 

  



  

 
 

 
МОЛИТВА ДОБРОГ  

ПАСТИРА 
Гледа децу... 
Срце игра, 
душа пева, 
око блиста. 
Добри Пастир 
мирно ходи, 
нада као радост чиста. 
 
Гледа људе.. 
Мржња браћу запалила, 
један другом кости ломе. 
Добри Пастир 
 сузе рони, 
нико с Богом, свак` по  
своме. 
 
Гледа  јад ... 
Беду, завист, муке. 
Гордост мудре засенила. 
Добри Пастир 
вапи, моли. 
Лудост стадо преплавила! 
 
На Свету се гору пење, 
срцем моли 
Оца свога. 
 

 
 

 
 
 
Опрости им Оче Свети, 
заборав им свешћу влада, 
душа им се загадила, 
без љубави јагњад страда. 
 
Чуј ме добри Оче Свети, 
Правом путу Ти их врати, 
Чистој вери љубав води. 
Не дај стадо да ми пати! 
Заблудела  јагњад моја 
Свеће пали, моли Бога, 
ал` највећи закон крше 
-љуби брата, ближњег 
свога. 
Опрости им  Оче Мили, 
Моје стадо немир пасе. 
На мрак су се навадили. 
У звездама пут свој траже. 
 
Смилуј им се, Добри Оче, 
наде има. 
Полако се стадо враћа. 
Ено, народ пошаст стигла, 
помажу им мила браћа. 
Гле, здрав Ти се скрушен  
моли 
да оздравиш болеснога. 
Кротки духом песму поје, 
славе име Оца Мога! 
  

 
 
 
Смилуј им се Свети Оче, 
све је више покајања, 
с недаћама  док се бори, 
поштен човек мирно сања. 
Уз божићне искре плам 
једна мајка бди над сином, 
за његово здравље моли, 
њену жељу благослови, 
обдари га ти врлином. 
 
Има наде Добри Оче! 
С кукољем  се жито бори! 
Корову се цвеће не да! 
Блато бисер не запрља! 
Чиста душа Бога воли! 
Не дај јаду да их боли... 
 
Сачувај ми јагњад моју! 
Пастир Ти се њихов 
моли… 
 
 

Дина Заварко 
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