
Лист ученика Основне школе «Емилија Остојић»

Ето, то ти желим...

Да на свим стварима које дотакнеш, 
оставиш прозирне отиске, 

невидљиви мирис лепоте... 
Да будеш витки мост високо изнад понора, 

по којем струје и селе се 
небеса, времена и простори.

Да вежеш свет за свет где год се кида 
и распада. 

И да не живиш дужности, 
него да живиш надахнућа.

Мирослав Антић
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Драга децо, колеге и родитељи,
За нама је година која је по много чему другачија од свих претходних. Сналазили смо се и 
прилагођавали у ходу, понекад имајући осећај да се цео свет око нас мења и претвара у нешто 
потпуно другачије од онога на шта смо навикли и за шта смо се спремали. Било је тешких тренутака, 
неизвесности и несигурности. Понекад нам се чинило да нећемо успети, да ћемо изгубити битку и 
да нећемо успети да вас изведемо на пут знања. Али управо тада, у тим тренуцима несигурности и 
бриге, јављала су се иста питања: Зар се промене игде брже развијају него у школи? Зар управо 
школа није покретач свих промена? Управо та питања давала су снагу и нови налет енергије да се 
адаптирамо и истрајемо. Данас, када се осврнемо иза себе, можемо рећи да сте и ви, али и школа, 
одолели свим изазовима.
Удруженим снагама, традиционалну школу смо прилагодили савременој ери интернета. У 
отежаним условима испратили смо сва школска дешавања, освајали бројне награде на многим 
такмичењима, показали своје знање, таленат, креативност и, што је најважније, способност лаке 
адаптације.
На крају, када све анализирамо, можемо поносно рећи да је још једна успешна година за нама. 
Година, која нам је много тога узела, доста нам је и дала. Сигурнији смо и оснаженији. Можда смо 
свеснији знања и значаја школе, јер смо на тренутак то изгубили.
До краја године бројимо још мало дана. Испратићемо матуранте, дочекати прваке. Ви ћете кренути 
у неке нове победе, ми у старе... Ту, између зидова, у учионицама, сачуваћемо све оно лепо и 
непоновљиво што нам је ова година донела. Заборавићемо све оно што нам је засметало и чинило 
нас изгубљеним у бурним данима. Даље... само храбро, крупним корацима, поносно, високо 
уздигнуте главе. Само тако и никако другачије... Јер можемо и умемо...
Наша школа ове године слави свој 110. рођендан. Честитајмо јој од срца и пожелимо јој да барем 
још толико одолева времену и изазовима новог сутра.

Јелена Цицовић, директор школе

Образовање је златни кључ слободе, 
Џорџ Вашингтон Карвер

Атина Петровић VIII 3 Ђурђа Чикарић IV 1
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4 Добро дошли, најмлађи!

Петлићу, певачу...

Наша школа има нове најлепше ђаке - прваке. :)) 
Поносимо се њима!
А ово је најлепши начин да нам се представе...     

Ја волим моју школу

Ми смо најмлађи ђаци
и волимо школу и књигу.

Свет школе је леп.

Сви ћемо научити бројеве и слова
уз игру и песму

са пуно љубави учитељице.

Били смо мали,
а сада смо велики ђаци прваци.

Милица Богићевић I 3

У школи

Ђаци прваци, пођите са мном!
Да читамо, пишемо, цртамо и бојимо!

Учимо, бројимо и рачунамо!
Да се дружимо, играмо и заједно певамо!

У ранчевима понесите свеске, књиге и пернице.
Кад кренете, нека вам буде насмејано лице.

На математици нам је сабирање тема, 
а школа нам се зове «Остојић Ема».

Вања Радовановић I 3 

Девојчица и дечак

Једна мала девојчица
шетала се парком,
па се тако заиграла

с једним малим Марком.

Тако су се играли
они сваки дан,

све док мала девојчица
није прешла у други стан.

Сара Лазовић I 3

Мој тата

Мој тата вредно ради.
Мој тата се са мном игра.

Мој тата поправља по кући.
Мој тата лепо свира.

Мој тата мене највише воли.
Мој тата мами помаже.

Мој тата сади љуте паприке.
Мој тата са мном залива руже.

Љубиша Марковић I 3

Лаар Станић I 2

Љубица Пантовић I 2

Марко Јевтовић I 2

Душан Марковић I 2

Дуња Туцовић I 2

Страхиња Митровић I 2



_

Сви на снег

Зовите тате, зовите маме,
санке у руке, скије на раме!

Зовите тетке, стричеве, стрине,
трк на снег брзо, сви у планине!

Зовите баке, зовите деке
на замрзнуте крените реке!

Зовите децу, другова триста
лепше од снега смех нек’ вам блиста!

Вук Матовић I 3

Ветар

Ветар је јак,
ветар све носи,
ветар нам њише

власи у коси.

Некад је топао,
некад је груб,

некад песме пева,
некад буде љут.

Ветар носи лишће,
ветар гране ломи,
ветар некад прија,
а некад нас сломи.

Ђорђе Марковић I 3

Пролеће

Када хладна зима прође,
пролеће нам тада дође.

Озелени све дрвеће
и порасте лепо цвеће.

Дворишта су тада пуна
деце разигране,

да се заједно играју
једва чекају да сване.

Ласте са југа дошле су
да се са нама друже,
око наших кровова
сад весело круже.

Јаков Крстонић I 3

Пролеће

Пролеће је стигло,
природа се буди,
стигло је и Сунце
и весели људи.

Ласте се враћају,
цвркућу на грани,
весели маслачци
жуте се у трави.

Марко Јованчић I 3

Урош Ракић I 2

Нађа Димитријевић I 2

Лазар Маричић I 2

Душан Радојичић I 2

Дуња Марјановић I 2

Андрија Митровић I 2
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6 Наши узори

Ученик генерације 2019/2020. године
Николија Марковић

Упознајте Николију, 
ученицу генерације 
2019/2020. године, 
девојчицу која не 
одустаје од својих 
снова и која зна 
начин како да их 

оствари - упорношћу, 
трудом и марљивим 

радом.

на републичка такмичења из техничког, на 
окружна из географије и биологије и требало је 
из књижевности прошле године, али нисам, због 
тренутне ситуације. Такмичила сам се и из 
историје, руског језика и српског језика.

Чиме желиш да се бавиш када завршиш 
школовање?

Вероватно ћу се бавити програмирањем, али 
ништа није извесно. Има времена, видећу.

Која ти је омиљена боја?
Зелена.

А омиљени филм?
Не бих могла да издвојим само један, јер има 
неколико њих, а то су већином филмови са више 
делова: «Twighlight», «Harry Potter», «Divergent». 
Генерално, филмови у којима су животиње.

Омиљена књига?
Немам одређену књигу. Жанр је сличан као и у 
филму. Већина књига које читам ми се веома 
свиђа. 

Шта волиш да радиш у слободно време?
Волим да гледам серије и филмове, волим да 
читам, а нарочито волим да слушам музику. 
Наравно, волим да проводим време са поро-
дицом и са пријатељима.

Опиши нам укратко свој дан када идеш у 
школу и када не идеш.

Када се вратим из школе, идем да се одморим, 
да спавам. Учим и, у међувремену, проводим 
време на телефону. Велики део дана проводим 
на лаптопу, јер радим нешто за школу. 

Бавиш ли се спортом?
Не. Волела бих да тренирам фудбал, али немам 
времена.

Куда би желела да путујеш?
Волела бих цео свет да обиђем! Надам се да ћу 
једног дана бити у могућности да то урадим. 

Који део света ти се допада?
Највише ми се свиђа Европа и европски градови. 
У неким од њих бих волела неко време да живим 
или да имам кућу где бих одлазила.

Како си се осећала са титулом ђака 
генерације?

У први мах, нисам реаговала, јер нисам одмах 
тога била свесна. Нисам имала никакву реакцију 
све до званичног проглашења, када сам осетила 
велику радост и почаствованост.

Да ли си имала циљ да постанеш ђак 
генерације?

Морам да признам да јесам.

Да ли си се у неком предмету посебно 
истицала?

Што се тиче такмичења, истицала сам се из 
техничког, на ком сам највише учествовала. Из 
других предмета, не знам, боље је да други 
говоре о томе.

Који час ти је био омиљен?
Волела сам већину предмета. Осим техничког, 
немам неки предмет који бих посебно издвојила. 
Волела сам да учествујем на такмичењима из 
техничког.

Који предмети су ти били занимљиви?
Биологија, географија, техничко, српски језик и 
други. Били су ми сви предмети занимљиви, 
незахвално је издвајати поједине.

Да ли си била члан неких од школских 
секција?

Ишла сам на секције: Драмску, Рецитаторску, 
Планинарску и у седмом разреду на Спортску 
секцију. Надам се да нисам неку изоставила.

На која такмичења си ишла?
Ишла сам на велики број такмичења. Ишла сам 
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Шта цениш код пријатеља? Да ли су ти они 
велика подршка?

Код пријатеља ценим поверење и искреност. 
Ценим када ми без икаквог устручавања могу све 
рећи, и да притом то значи да ми верују. Данас је 
права реткост имати искреног пријатеља и треба 
чувати такве особе у животу. Да, пријатељи су ми 
увек велика подршка. 

Које доба дана ти је омиљено?
Тешко је то рећи, јер не могу се неке ствари 
радити у свако доба дана. Ноћ је за мене увек би-
ла посебна, али волим и дневне активности.

Имаш ли неког узора?
Узор су ми сви људи који су својим радом и 
трудом добили све што имају и поврх свега су 
остали скромни и једноставни.

Да ли посебно цениш подршку неког 
наставника?

Ценим помоћ свих наставника који су били ту да 
ми помогну, али посебно издвајам наставника 
техничког Милутина Игњатовића, који ми је заи-
ста пуно помагао и захваљујем му се на томе.

Како ти је у новој школи?
Рећи ћу да је било боље у основној :))). Шалим се 
мало, али стварно ми недостаје основна школа и, 
иако сам се већ навикла на нову школу, признајем 
да је у основној било доста лакше. Задовољна 
сам и школом и професорима, драго ми је што 
сам уписала овај смер.Задовољна сам и дру-
штвом у одељењу и видим да ће бити занимљиве 
предстојеће године. 

Да ли имаш неку поруку млађим 
основцима?

Имам. Верујте у себе и у своје циљеве. Имајте 
амбиције да их остварите. Ако некад посумњате 
у себе, знајте да увек има неког ко верује у вас. 
Никада не треба одустати! Такође, када вам се 
учини да вам нешто не иде, колико год се 
трудили, знајте да онда заслужујете нешто друго, 
можда и боље.

Маја Међедовић
Емилија Стоковић VI 2

Растимо уз лепе мисли, речи и поступке

    Свет постаје све затвореније и неморалније 
место за опстанак, али неким лепим поступцима 
и речима можемо поправити такав утисак и 
усрећити некога.
    Сваког новог дана из кревета треба устати јачи, 
позитивнији и захвалнији него претходног. У виду 
би требало имати да сваки тренутак у животу 
треба гледати  као посебан, јединствен, најбољи 
могући, без обзира на све. Увек кроз све треба 
ићи храбро, трудити се да увек насмејете некога, 
улепшате му дан, усрећите га... Сваки леп гест 
који учините према некоме у већини случајева 
биће вам враћен.
    Бити коректан, пажљив и осећајан према 
некоме веома је лепо, а самим тим и ви ћете се 
осећати боље.

Катарина Јовановић VII 3

    Када ходам улицама, запажам... Намргођена, 
огорчена лица која су заборавила шта значи 
смејати се. Заборавили су шта значи срећа, шта 
значи помоћи некоме. Како ће уздићи себе? Не 
знају како да се радују када неко успе, јер им је 
криво када виде да се неко изборио кроз нешто, 
кроз шта они нису могли.Самим тим, цео свет се 
претворио у једно тмурно, магловито јутро из кога 
се не види излаз. Да бисмо променили свет, прво 
морамо променити себе.
    Уместо да идем улицом тужна, ја се смејем, јер 
ће можда мој осмех значити некоме ко има лош 
дан. Не могу се смејати када неко плаче, али могу 
покушати да са њим нађем излаз.Уместо што бих 
ометала неког да успе, угледаћу се на њега да 
бих и ја могла успети. 
    Јер, време је да почнемо да размишљамо 
лепше. Сваки нови дан је нови почетак, и то је већ 
разлог за смех. Морамо размислити како га 
искористити, а не када ће се завршити да бисмо 
отишли на спавање.

Ива Аврамовић VII 3
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8 Међу нама... Наставница енглеског језика 
Драгана Прокопијевић Кандић

Да боље упознате нас-
тавницу Драгану, да 
завирите у њен свет 
рада, истрајности, упор-
ности, несвакидашње 
енергије и креатив-
ности,омогућили су вам 
новинари «Сничка»,  
Маја и Ема.

Да ли сте некада размишљали о животу у 
Великој Британији?
Нисам о томе размишљала, али увек ме је 
привлачила мисао да проведем неко време 
тамо, у блиском контакту са језиком, људима, 
местима, културом и свим оним стварима о 
којима се толико причало и учило и о којима још 
увек причам, сада са својим ученицима. Ваљало 
би када би могло мало чешће да се оде... Велика 
је то земља, у сваком погледу... Слободан 
Селенић је то најбоље описао у својим књигама, 
или Борислав Пекић у «Сентименталној повести 
британског царства».... Треба знати, да би се 
учило од других оно што је добро, а, ипак, 
сачувати онај делић свога неба, који само нама 
припада.

Да ли сте као мали волели енглески језик? 
Колико дуго сте га учили?
Мислим да сам језике волела уопште, било који, 
не само енглески језик. Моја генерација није 
учила енглески језик од првог разреда основне 
школе, већ од петог, и нисмо имали други страни 
језик пре средње школе, и то гимназије језичког 
смера. Све је било другачије. Много волим и 
руски језик, који сам почела да учим у гимназији и 
наставила на факултету. Памтим часове када 
смо текстове преводили са руског на енглески 
језик. Колико је руски језик мекан и поетичан, за 
разлику од научно документарног енглеског! 
Било је занимљивих ситуација... И ево и даље 
учим... Језик се стално учи, не само страни, него 
и матерњи, и заиста је битно да човек развија 
свсвоју писменост, без обзира којим послом се 
бави, а најбоље је када то научи већ у основној 
школи.

Да ли сте ишли на такмичења из енглеског 
језика?
Колико ме сећање служи, ми нисмо имали та-
кмичења из страних језика. Избор такмичења ни-

Да ли бисте могли да опишете себе у неколико 
речи?
На самом почетку једно веома тешко питање... 
Није лако описати себе у пар речи и више бих 
волела да други суде о томе. Једино ми пада на 
памет моја омиљена песма «Запис на прагу» 
Тина Ујевића, где се у сваком стиху препознајем 
и где ме свака реч у срце дира, а не знам зашто је 
то тако. Проживимо ми наше мале животе, а да 
не упознамо сваки делић себе. Но, можда је од 
свега најбитније бити борац и бити задовољан 
оним што имамо овде и сад.

Које школе сте похађали? Какав сте били ђак?
Први пут сам ушла у ову школу кад сам почела у 
њој да радим, што значи да сам основну школу 
похађала у «Петру», како ми то популарно 
кажемо, а затим Гимназију «Свети Сава», која је 
исте године када сам ја уписала прву годину 
језичког смера постала гимназија под свима 
нама познатим именом. Затим је почело 
студирање на Филолошком факултету у Бео-
граду. Све то обухвата мањи временски период 
од оног који сам провела овде, у нашој «Еми-
лији». Била сам просечан одличан ђак који се у 
свему добро сналази, осим у математици, од 
почетка до краја мог школовања, све док се 
нисам ослободила математике на факултету.
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је био као данас, а ни ми сами нисмо били толико 
амбициозни, били смо много опуштенији. Жи-
вели смо у времену «свака је оцена за ђака» и 
«нема лошег учитеља за доброг ученика». Такви 
су били и наши родитељи. То су била нека друга 
времена, и све се променило од тада. Наравно, 
свако време носи своје бреме, своје добре и 
лоше стране. Али, то је нека друга прича...

Да ли сте од детињства желели да будете 
професор?
Сећам се да сам се са сестром више играла 
библиотекара или доктора него учитеља... Ипак, 
све ово време нисам се двоумила између 
подучавања и неких других послова везаних за 
моју струку, као што су превођење, пословно 
дописивање и сл. Време је прошло и показало 
своје, била сам и остала учитељица, наставница 
или професорка, како нас почињу ословљавати 
наши бивши ђаци чим крену у средњу школу.

По чему памтите своје школовање?
Памтим најпре неке лепе, посебне тренутке, 
када сам се у нечему истакла, и, наравно, оне 
друге, када сам доживела неке ситне, али тада за 
мене значајне непријатности. Барем смо по томе 
сви исти!

Имате ли неки хоби?
Интересује ме књижевност и оквири у којима она 
настаје, посебно поезија, као најсавршенији 
облик језичког изражавања. Можете ли зами-
слити колико је тешко преводити поезију са 
једног језика на други!
Поред дигиталног описмењавања, које је поста-
ло основни хоби сваког просветног радника, да 
се мало нашалимо, мада је то истина, волим да 
се бавим и спортом. Пешачење, планинарење, 
бициклизам, лети пливање... 

Погледам понеки филм или позоришну пред-
ставу када то време и обавезе дозволе. Незао-
билазна је и музика, која се нађе да оплемени 
свакодневицу. 
Имала сам периоде када сам интензивно сли-
кала техником сувог пастела, али то нисам, нажа-

лост, одавно радила, мада бих волела да се 
вратим том хобију. 

Ипак, офарбам нешто по кући или спремим неки 
необичан поклон својим пријатељима.

Који правац у сликарству Вам је омиљени? 
Можемо ли да видимо Ваше слике?
Импресионизам и Клод Моне, али и нешто што 
сам недавно пронашла, а то су слике Џејсона 
Андерсона, који је осликао један од албума Били 
Ајлиш. На крају, морам признати да ми се свиђа 
све што моја кћерка нацрта и наслика када 
добије инспирацију. Много је боља од мене!
Слике сам углавном поклањала, тако да код себе 
имам две - три. Морала бих да их тражим у 
галерији мобилних телефона...

Која је најлепша дестинација на коју сте 
путовали?
Ако изузмемо пар посета Великој Британији, 
онда је то сигурно Праг. Ушушкан у богатој исто-
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ријској ризници и културолошком наслеђу, 
приступачан, град музеј, где свака улица, мост, 
трг, плочник говори своју причу и има свој 
посебан значај. Друга дестинација која улази у 
мој ужи избор јесте највиши врх Балкана, Мусала 
у Бугарској, и очаравајућа природа у изобиљу.

Како изгледа Енглеска? Какви су људи, оби-
чаји, навике?
Енглеска је уређена. Не можете се тамо изгу-
бити. Енглези су одувек држали до социјалне 
дистанце, и никада вам се неће десити да се 
гурају око вас док чекате у реду у продавници или 
било ком другом месту, где се обавезно пар пута 
извињавају што су прошли поред вас на 
раздаљини од једног метра и угрозили вашу 
приватност. Енглез никада неће рећи: «Какав је 
грозан дан и ружно време!» Сви ученици носе 
школске униформе и никада им није хладно, а 
увек су оскудно обучени. То су неке заним-
љивости, ако се у међувремену нису и они 
променили. Давно сам тамо била.

Шта радите у слободно време?
Обувам своје планинарске ципеле и идем у 
шетњу од 6-7 км по Бакионици са својом сестром 
и два пса, најчешће, ако нам се још неко не 
придружи. У случају да су сви заузети, идем 
сама.

Који вам је омиљени писац? Коју књигу бисте 
издвојили? А музичар?
Има их више... Издвојила бих Мешу Селимовића, 
његово «Острво», Фокнера, «Буку и бес», кратке 
приче Михајла Пантића... Што се тиче музике, 
слушам све, «од Силване до ‘Нирване’», зависи 
од друштва и расположења. Ипак, ишла бих на 
концерт «Дисциплине кичме», «Идола», 
«Darkwood Dub-a», «Massive Attack-a», Рошин 
Марфи, али и Амире Медуњанин. 

Имате ли неку поруку за читаоце «Сничка»?
«Свет је занимљив онолико колико смо ми 
радознали», или «Глупак мисли да је мудрац, али 
мудрац зна да је незналица», каже Вилијем 
Шекспир. Будите радознали и истрајни да 
стекнете нова знања. Свет је пред вама...

Маја Међедовић
Емилија Стоковић VI 2

На изложби...
Дуња Митровић VI 1



Међу најуспешнијима

У школској години која је за нама, посебној по 
много чему, није било лако истрајавати у 
испуњавању свих школских обавеза. Било је 
потребно најмање двоструко више напора да 
бисте постигли све што се иначе од вас очекује. 
Међутим, има и таквих ученика који су учинили и 
корак даље, два или чак три... Они су стигли до 
републичких такмичења: Вељко Мићовић VIII 1, 
из физике, хемије и роботике (високо пласиран је 
и из математике), Софија Павловић VII 3, из 
роботике, и Огњен Радивојевић VIII 1, из 
роботике. Они нам откривају шта за њих значе 
ови предмети и зашто их воле.

 Хемија, у коју сам постао упућен тек прошле 
године, оставља одличан утисак. Искрено, од 
почетка, чинила ми се досадна. Учили смо 
теорију, називе апаратуре, још ништа конкретно 
нисмо радили. Међутим, у другом полугодишту 
седмог разреда, коначно смо почели да се 
бавимо правом хемијом. Као и свако дете, прво 
су ме заинтригирали експрерименти. Изгледали 
су сјајно, експлозије су се догађале свуда, али, 
иако сам их обожавао, занимало ме је како 
настају. Шта се дешава са материјом, па тако 
може да реагује са другом? Све од тада, бавимо 
се тиме. Иако има доста разлика у односу на 
претходна два предмета, обожавам да се бавим 
хемијом. У ИС „Петница“ моја главна област за 
рад била је хемија. Овај рад ми је показао још 
многе дивне области хемије и подстакао ме да 
наставним да се бавим њом.
Са роботиком сам се, такође, скоро сусрео, али 
ме је од почетка занимала. Ваннаставни рад 
помогао ми је да развијем интересовање за њу. 
Нажалост, ове године такмичење из роботике 
свело се само на теорију, све до републичког 
такмичења. То ми је доста тешко пало, али сам 
свеједно наставио да се занимам за овај пред-
мет. Веома је занимљив и наставићу да се бавим 
њиме.

Огњен

За мене роботика представља нешто што волим 
и чиме желим да се бавим током даљег школо-
вања. Роботика је наука која се развија и у којој 
желим да пронађем своје место.

Софија

Волим технику и роботику зато што данас све 
замењују машине и механизми. Занимљив ми је 
начин којим се комуницира са роботима и начин 
на који они раде. Мислим да роботи и машине 
имају веома велику улогу свуда, и у индустрији и 
у свакодневном животу, савременом свету. 

Вељко

Математику волим јер је све везано за њу 
логично. Сваки проблем може се решити рацио-
налним размишљањем. У неку руку, све је описа-
но математиком. Њену примену виђамо свако-
дневно, а задаци нису много различити од тога. 
Колико год рад био битан, разумевање ће увек 
бити на првом месту. Математика је веома раз-
новрсна. Од свих области, издвојио бих геоме-
трију и доказе. Геометрију бих издвојио због 
њене разноврсности. Колико год проблема ура-
дили, увек ће се наћи нови који ће вас изне-
надити. Доказе бих издвојио из сличног разлога, 
не постоје правила. Свака тврдња може се дока-
зати на милионе начина, а потребно је изабрати 
само један. Све у свему, математика је веома 
занимљива.
Физику слободно могу описати као и математику. 
Логична је, видљива свакодневно, а такође вео-
ма битна. Она, такође, има доста засебних обла-
сти, од којих су мени искључиво занимљиве 
квантна механика, астрофизика и атомска физи-
ка. Оне су ми баш интересантне из разлога што 
их, баш супортно од осталих области, не можемо 
тако лако видети у сквакодневном животу. Ипак, 
оне описују већи део наше стварности, од нивоа 
мањих од атомског до нивоа целог универзума.

Иако се овим областима готово не бавимо у 
школи, радом у ИС „Петница“ и читањем неких 
књига доста сам научио о овоме, а надам се да је 
то тек почетак.



12 Вршњачки тим. Дан розе мајица :)
Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Дана 24. фебруара у нашој школи је, низом 
манифестација, обележен Међународни дан 
борбе против вршњачког насиља. 

Ученици трећег разреда су на ликовним радио-
ницама израђивали беџеве у облику мајица розе 
боје, са симболичним упозоравајућим (»стоп 
вређању», «зауставите насиље», «насиљу није 
место у школи»...) и подстицајним порукама 
(»поштујмо», «утешимо», «помозимо», «буди 
пријатељ, не насилник», «пријатељство свима 
добро стоји»...).

Израђен је пано посвећен Дану розе мајица и 
постављен у школи. На њему су, поред текст-
уалних прилога, цртежа и фотографија, истак-
нути беџеви које су ученици направили. 

Одржан је састанак Тима за заштиту од дискри-
минације, насиља, злостављања и зане-мари-
вања и сачињено је саопштење које је учени-
цима матичне школе и издвојених одељења 
објаснило суштину и сврху обележавања овог 
датума и оснажило их да адекватно реагују у 
случајевима вршњачког насиља. 

Вршњачки тим, који је активно учествовао у 
припреми и реализацији готово свих активности, 
одржао је састанак на коме је реализована 
радионица Шта када ме вршњаци наговарају. 

У неким одељењима реализоване су пригодне 
радионице о ненасилном решавању конфли-
ката.

Са циљем промовисања истинских вредности и 
подстицања здравих стилова живота као контра-
ста свим облицима и врстама насиља, приређен 
је пано посвећен спортским успесима наше уче-
нице Олге Стојановић VIII 4, која је првак Србије у 
више категорија у стрељаштву.

Милица Тошић Рудић, психолог
Мирјана Попадић, педагог
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Вршњачки тим. Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције обележава се у 
целом свету 16. новембра. Установила га је 
Организација уједињених нација за образовање, 
науку и културу 1995. године.

Толеранција представља прихватање разли-
читости и свест да свако људско биће заслужује 
поштовање. Толерантна особа је она која се држи 
својих уверења, али и прихвата чињеницу да и 
други имају право на своје мишљење, као и право 
да буду оно што јесу.

Нетолеранција се изражава вређањем, ругањем, 
одбацивањем и насиљем. Особе које су друга-
чије од нас, које размишљају и понашају се друга-
чије, буде страх у нама, а страх рађа одбојност, 
нетрпељивост и непријатељство. Упознавањем 
других људи који се разликују од нас, разумева-
њем и прихватањем другачијих вредности, поста-
јемо бољи и богатији. Богатство лежи у разли-
читости.

Толеранција спечава насиље и зато морамо 
учити и научити да сукобе решавамо мирним 
путем. Сви ми у школи, а и шире, треба да ствара-
мо атмосферу заједништва, разумевања и толе-
ранције и да се понашамо као да је сваки дан, 
заправо, Дан толеранције.

У нашој школи, већ традиционално, обележен је 
Дан толеранције 16. новембра. Први час у 
одељењима млађих разреда био је посвећен 
толеранцији. Приређен је тематски пано и 
изложен у холу школе. Вршњачки тим и Тим за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостав-
љања и занемаривања припремили су текст који 
је прочитан у одељењима разредне и предметне 
наставе, и у матичној школи и у издвојеним 
одељењима.

Милица Тошић Рудић, психолог
Мирјана Попадић, педагог

А шта нам раде најмлађи ђаци? :)))
8. март 

Деца из продуженог боравка, ученици првог и другог разреда, уз 
велику помоћ учитеља Бранке Веселиновић и Мирослава Радића, 
организовали су тематски дан посвећен Међународном дану жена. 
За најмлађе, 8. март је празник који се у највећој мери посвећује 
мајкама, тако да су деца, кроз различите креативне радионице, 
израђивала поклоне мајкама од најразличитијих и најразнобојнијих 
материјала: честитке, наруквице, прстење, цвеће, нотесе... Овај 
празник је прилика да деца, кроз дружење, игру, смех и много 
радости, науче како се мајке, баке, тетке, сестре поштују, како им се 
изражава захвалност за све оно што за њих свакодневно чине, али и 
то да лепи гестови не би требало да се ограниче само на један дан - 
овај дан треба да послужи као подсетник да пажњу, захвалност, 
топао загрљај и лепу реч треба несебично давати сваког дана.
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14 У Сничковој зачараној шуми

Једно дрво ме је научило

    Једног дана шетала сам шумом. 
Застала сам да се одморим поред једног 
дрвета. Касније се испоставило да то и 
није тако обично дрво.
    Када сам села на клупу, која се 
налазила тачно поред једног огромног 
дрвета, приметила сам да дрво има 
занимљиву крошњу и вијугаве гране. По 
лишћу сам закључила да је то храст. 
Увек сам се дивила природи и њеним 
чаролијама, али никад нисам разми-
шљала о годинама труда и, заправо, 
колико је природи, па и људима, требало 
да створе, подгаје и негују овако неко 
дрво да би постало величанствено. 
Запљуснула ме је лепота дрвета, исто 
тако и очарала. Одлучила сам да му 
приђем.   
    Жиле храста подсећале су ме на 
загонетке, замршене, а исто тако и 
логичне. Пришла сам гранама и уочила 
натписе урезбарене у дрво.  На дну 
дрвета била је урезбарена година 1421, 
што значи да је дрво старо преко шест-
сто година. Задивљујуће, зар не?! Поред 
обележених нечијих љубави, схватила 
сам да је овај храст једно од најбогатијих 
бића на свету, баш зато што је видео, 
доживео много ствари, иако је стајао 
овде вековима. 
    Ово дрво ме је научило да, кад дођу 
дани да нам се чини да губимо све, 
можемо да се сетимо да дрвеће сваке 
године губи лишће, али и даље стоји 
високо и чека боље дане.

Николина Марковић VII 1

Андреа Ристивојевић V 2
Мина Јоковић VI 1

Растко Пешић VIII 3 Страхиња Митровић I 2

Лазар Полић V 3 Михаило Марковић VI 3

Нина Матеничарски V 3 Сташа Јовићевић II 3 Петар Габоровић I 2

Емилија Стоковић VI 2 Анђела Поледица I 2 Нађа Марјановић I 2



_

Била једном једна чаробна шума у некој далекој 
земљи. У тој шуми све животиње су живеле у миру 
и љубави. Лијин најбољи друг је био плави зец. 
Чаробно дрвеће се дружило са разиграним веве-
рицама,  по цео дан су правили чајанке и пози-
вале друге животиње на дружење. Медине најбо-
ље пријатељице су биле вредне пчелице. Свако-
дневно су трчали, играли се и мирисали шарено 
цвеће. Сиви вук и малени јелен су били најбољи 
другари и највише су волели да певају у хору са 
птичицама. Једнога дана, шумом је случајно 
пролазио опасни стари тигар. Када је видео 
слатке безопасне животиње, помислио је како ће 
ту добро да се наједе. Угледао је усамљеног 
сликара дивљу свињу и помислио је да крене од 
њега. Није знао да га у том тренутку посматра 
гавран полицајац, који је гласно узвикнуо: «Опас-
ност! Узбуна!» Истог тренутка су све животиње 
потрчале ка гаврану. Када су угледале тигра, 
окомиле су се на њега. Меда га је ухватио за реп, 
мајмун му је скакао по глави, вук га је држао за 
ноге, а сликар свиња га је вукао за уши. Када су га 
пустили, побегао је и никад се више није вратио. 
Животиње су наставиле да живе срећно у 
чаробној шуми и у слози и љубави, до краја 
живота.

Маја Прокопијевић II 3

Чаробна шума

Емилија Стоковић VI 2 Виктор Радојичић II 3Сташа Јовићевић II 3

Павле Јордовић V 3

Александар Марковић V 3

Маја Павловић VIII 1Катарина Видаковић V 3 Нађа Јовановић V 3

Филип Ђедовић VI 4

Нађа Мајсторовић II 2

Немања Недовић VI 3

Кристина Куриџа VI 2

Јована Николић V 3
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12 Сничкова галерија

Виктор Луковић VIII 1 Дуња Черњански VIII 4

Елена Марковић VIII 3 Ена Станковић VIII 4

Матеја Прокопијевић VIII 1 Наташа Зарић VIII 3

Николина Сретеновић V 2 Тијана Томић VIII 4



Андреа Ђорђевић V 3 Павле Јордовић V 3

Драган Ојданић VIII 4 Хелена Пантовић V 2

Милица Милетић IV 4 Јана Илић VI 3

Марко Матијевић IV 4 Лука Смиљанић V 2
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18 Причам ти причу... Литерарци
Сунчева светлост, Mесечева тама

    Једног сунчаног дана сва деца су се играла 
напољу. Када је пао мрак, Месец се појавио, а 
Сунце је нестало.
    Ујутру, раном зором, Месец је био мало, 
сасвим мало бео. Сунце га је видело. Онда је 
Сунце повикало: «Јао! Зар си ти тако блед? 
Мислио сам да помажеш деци да се играју!» А 
Месец му одговори: «Ја им само дајем да се 
одморе!» «Их!», одговори Сунце.  «То је бес-
мислено!» Они су наставили да се свађају, а 
онда је Месец нестао. Када је свануло јутро, 
деца су се пробудила. Радосно су гледала Сунце 
које је било тужно зато што је увредило Месец. 
Увече Сунце је отишло, али је пожурило да се 
врати. Видело је бели Месец. С уздахом му је 
рекло: «Здраво! Извини!» Месец му одговори: 
«Примам! Хоћеш ли да будемо пријатељи?» 
Сунце срећно узвикну: «Да!» И тако су Сунце и 
Месец постали најбољи другови и никада се 
нису свађали.

Вера Костандиновић II 3

Прича о делфину

    Волим делфине. Сваки пут када одлазим у 
зоолошки врт, радујем се јер ћу их опет видети.
    Доста сам читала о њима. Делфини су сисари 
који ме одушевљавају. Интелигентни су, зна-
тижељни, дружељубиви и јако привржени својим 
породицама. Имала сам прилику да их храним. 
Били су јако срећни и разиграни. Сваки пут када 
бих бацила рибу, захвално су махали репом и 
тражили још. Могу имати и своја имена, тако 
могу дозвати једни друге. Помажу људима у 
невољи, чак и китовима, много већим од њих.
    Од свих морских животиња, највише их волим 
и једва чекам да их поново видим.

Сташа Јовићевић II 3

Хелена Пантовић V 2

Саво Миросавић IV 4

Прича о делфину

    Мама ми каже да сам водени дечак, јер 
обожавам да пливам и да роним.
    Било је лето. Отишао сам на плажу са 
породицом. Пошто ми је било вруће, решио сам 
да пливам. Ускочио сам у воду и заронио. 
Одједном, поред мене се створио делфин. Питао 
ме је да пливамо и ронимо заједно. Мојој срећи 
није било краја! Почели смо заједно да зарањамо 
и истражујемо морске дубине. Држао сам га за 
пераја. Било је забавно. Предложио сам му да се 
такмичимо до обале како би ме испратио до 
мојих родитеља. Нашој авантури дошао је крај. 
Својим перајем ме је додирнуо по длану и 
отпливао у морске дубине.
    Тај тренутак ћу заувек памтити.

Вања Видаковић II 3

Најбољи пријатељи

    Једнога дана један мали зека отишао је у шуму 
да се прошета. Када је одмакао од куће, чуо је 
ловце и њихове псе. Мали зека се уплашио и 
отишао дубоко у шуму. Зека се изгубио, али га је 
пронашла лисица. Питала га је зашто плаче. Зец 
јој је одговорио да се изгубио и да не може да 
пронађе свој дом. Лисица га је позвала код себе 
на вечеру. Зека је пристао и пошао је са лисицом, 
а она је спремила вечеру. Дружили су се целу 
ноћ. Када је свануло, лисица је помогла зецу да 
пронађе своју породицу. И тако су лисица и зец 
постали најбољи пријатељи.

Лука Милутиновић II 3

Павле Јордовић V 3



_
У свету речи - из пера младих поета

Марија Бабић IV 2

Моја љубав

Два црна светла ока, умиљат поглед, читање са усана, 
свиленкаста тамнобраон длака која мења боју с јесени и 
пролећа... Када сам тужна или бесна, отрчим код њега, 
загрлим га и исплачем се, избацим бес из себе. Увек ће ме 
саслушати. Не уме да прича, али зато разуме на свој начин. 
Уме добро да трчи, уме нежно да гледа. Топло ми је око срца 
сваки пут када се сретнемо. Иако то није баш сваки дан, ја 
жељно ишчекујем сваки тренутак проведен са њим. За мене 
је непоновљив. И име му је такво, необично FOKS, као 
лисица, дивље, необуздано, тајновито, RIVER, као река има 
своју ћуд и ток, може бити брза, а може и успорити када је то 
потребно. Не плашим се што је велики и снажан. Летим на 
њему као ветар. То је моја омиљена животиња, то је моја 
љубав, FOKS RIVER, најлепши коњ на свету.

Кораци магле

Корачам кроз добро познату шуму. Свакога 
викенда је посећујем са тетком и мамом. Овога 
пута изгледа нешто другачије него иначе. 
Проткана је облацима магле кроз коју корачамо 
сигурним кораком.
Кораци магле најављују бебу која плаче, цвет 
који вене, зрак сунца који се једва назире, 
замрачену ноћ са ситним тачкама расутим по 
небу. Угледала сам звезду. Тмурни и магличасти 
облаци разиђоше се у једном трену. Пут нам 
обасја сунце. Кораци магле најављују срећу.

Ми, деца из корена света

Кад кажем корени света, мислим на наш дечји 
свет. Корени света су неописиво тужни и заним-
љиви. Главни део корена света јесу деца, а она 
која је уздигла децу и дала им идеје јесте машта.
Корен света је срце, као срце музике, играња, 
певања, дружења. То су дечји корени. Они су 
један велики картонски град који своје зграде 
подиже на основу љубави и разумевања, среће 
и туге. И када одрастемо, и постанемо озбиљни 
људи, ти корени ће бити део нас, делић наше 
душе, нашег детињства. Један мали корен који 
живи дубоко у нама увек ће имати своје светло 
које сија као зрачак наде.

Сан

Из ноћи у ноћ,
из дана у дан,
један пас мали
стане ми у сан.

Праве су му ножице,
осредња му њушка

око моје главе
трчи и њушка.

Разиграно штене у два или три
мени брзо у сан ускочи.

Није слепо, али је много лепо.
Није ћутљиво,

зато је занимљиво.
Волим тог несташка.

Срам га било!
Опет ћу га снити,
и то ми је мило.Ана Недовић VI 3
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20 Сничкове завејане стране

Зимска авантура

    Освануло је зимско јутро. Небо је било 
ведро и обећавало је посебан дан.
    Златибор је био прекривен снегом, чуо 
се жамор и усхићеност људи овим местом. 
Ветар је звиждао кроз голе гране, док ми је 
под ногама пуцкетао лед. Слабашни зраци 
сунца обасјавали су врхове. Пели смо се 
све више, а моје узбуђење је расло сваким 
кораком. И дошао је тај тренутак! У даљини 
су се оцртавали врхови прекривени бели-
ном. Зрачили су посебном лепотом. Стаја-
ла сам преплављена узбуђењем, уживају-
ћи у дивном погледу. У једном тренутку 
приметили смо санке које су вукли коњи. 
Овај призор чинили су несвакидашњим и 
необичним, али, ипак, посебно лепим. 
    Чинило се као да они могу отићи и даље 
од ових брегова.

Емилија Стоковић VI 2

Улица зиме

Јутро је. Куће старе
покривене снегом
окрећу главе улици белој.

Поспано дрвеће
из сна се буди.
Сунчеви зраци
топлотом својом
милују смрзнуте гране.

Чује се само шкрипа
старих кола
која уморни коњи
кроз село вуку.

Јана Бурлић VI 3 

Зимска разгледница

      Упрегнути вранци јуре снежном равницом. Широки блатњави 
сеоски пут ових дана су прекрили снежни наноси. Упрегнути 
вранци вуку огромна запрежна кола натоварена златним стого-
вима сена, газећи сигурним касом. Деда Војо старачким рукама 
држи кожне дизгине. Тишину зимског дана ремети старчево 
подвикивање на коње. Руке су му промрзле од хладноће. 
      Пострано плаветнило зимског неба парају висока стабла и 
гране платана. Далеко јануарско сунце бојажљиво се назире у 
даљинама. Хладно је.

Павле Јордовић, V 3
Сава Шумановић

Зимска  разгледница  

        Волим  зиму. Одувек сам се радовала првим снежним пахуљама. Оне са собом доносе чаролију и 
срећу. Зима је ледена краљица која својом лепотом очарава свет. Краљица, која чаробним  
штапићем све претвара у сребрну студен.
        Посматрам слику зиме коју је насликао Сава Шумановић. Права зимска идила. Улица прекривена 
дебелим слојем снега, а около дрворед  оголелих липа. По пртини, коју су направила шинска кола, 
креће се пар упрегнутих коња који вуку санке натоварене сеном. На сувом сену седи кочијаш, увијен 
у топли јагњећи гуњ и управља запрегом. Жури да што пре стигне у своју кућу, а прозебле коње 
смести у топлу  шталу. Зима је завладала у селу, на њивама и пољима. Свуда је оставила свој траг. 
Куће прекривене белим прекривачем  утонуле у зимски сан. То је период у коме мирује читава 
природа, спава. 
    Задивљено посматрам нежну белину која проширује моје видике и умирује ми душу. Неописив је 
осећај када је свуда мирис зиме, а мраз штипа образе и стеже ноздрве. Замишљам дрворед у дугим 
зимским ноћима и чујем таласање ветра који са собом разноси гомиле снега. 
       Гледајући слику, осећам да ме обузимају мир и спокој.  Замишљам да сам на снежним колима, 
црвених образа и промрзлих руку. Волим све боје зиме, сваки траг у снегу, сваку пахуљу.

Катарина Видаковић, V 3



_ Сничкове завејане стране

Вејавица

         Свануло је. Устајем и журим до прозора да 
видим да ли је коначно почео да пада снег.
         Поглед ми је измамио широки осмех на лице и 
огромну срећу. Испред себе сам видела огромно 
бело пространство. Велике пахуље лепршале су 
у ваздуху и стварале вејавицу. Голо грање дрве-
ћа није могло да издржи па се повило. Пут је био 
завејан, дубоки сметови су зауставили саобра-
ћај. Висока капија на дворишту била је затво-
рена. Само су се три жене погнутих глава убра-
ђеним марамама журним кораком некуда запу-
тиле. Брзо сам се обукла, ставила вунену капу и 
рукавице и истрчала напоље.
       Пао је први снег и сиву и суморну зиму претво-
рио у најлепшу бајку.

Јана Маслар V 3

Најлепша зимска слика

    Свака зима доноси разне слике првог снега, 
када смо завејани и када се снег отопи. Уз све те 
природне лепоте, осећај близине празника није 
ништа мање леп. Неке зиме не морам ни да 
доживим да бих био свестан њихове лепоте.
    Небо је плаво, ведро, али посебно лепо је 
сунце, које се бори да ослободи природу од 
мраза и снега...
    Толико високи борови и јеле прекривени су 
снегом тако да им се видe само тамнозелени 
врхoви. На њих слети и по која птица, али нечујно, 
без песме и цвркута. Иза стабала су планине које 
никада не изгледају лепше. Некако су уједна-
чене. Као да је један човек све њих прекрио. Као 
да су сви једнаки испод тог снега, као да нема 
разлика међу људима! Али, када сунце само врх 
планине отопи, више нису исти. 
    Испред мене је све као на планини. Само се 
виде ретке стопе у снегу, веома мале и површне, 
као да су од зеца или мачке. Када гледам ову 
слику, заиста сам срећан.
    За мене су и друга годишња доба једнако лепа, 
али само зима има моћ да све очисти, освежи. 
Зато је зима најближа савршенству.

Урош Савовић VII 3

Зимска слика

    Крц, крц, крц...Утабани снег и гранчице крцкају 
под мојим ногама, док ми хладни зимски пове-
тарац склања косу са лица.
    У снегу се виде отисци шапа и један тужни 
усамљени жир. Надам се да баш он неће зафа-
лити некој животињи да преброди дугу хладну 
зиму. Дрвеће се извија ка сунцу тражећи светлост 
и топлоту, али велико зубато сунце не може да 
победи моћни бели снег. У даљини се чује дечја 
граја. Она ме је подсетила на санкање и грудвање 
са другарима од прошле зиме. Леденице које висе 
са кровова личе ми на велике украсе за ново-
годишњу јелку. Колибице облаком дима поздрав-
љају једна другу. Иако су одрасли обично веома 
заузети и стално негде журе, данас са осмехом на 
лицу излазе са својим кућним љубимцима, да 
заједно поздраве први снег. У залеђеним бари-
цама видим свој одраз и предивне боје неба. 
Залазак сунца својим нијансама неба приређује 
посебан призор, који првом снегу даје додатни 
сјај. Врхови планина делују још хладније и даље 
него иначе. Деца провирују кроз прозор и цртају по 
замагљеном стаклу. Сва та игра, боје и снег буде у 
мени осећање неке посебне среће и сигурности, 

,буде у мени сећања из претходних зима.
    Са тугом се поздрављам са овим прелепим 
зимским даном и схватам да ипак нисам 
превелика за игре на снегу. О, да, а оно санкање 
ћу колико сутра поновити са другарима! Идем да 
их нађем. Крц, крц, крц!

Тамара Драшкић VII 3

Иванка Стокић VIII 1

Вукашин Весовић VI 4
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22 Сусрети са Ивом Андрићем и Миланом Туцовићем

Са идејом да се године 2018. више дружимо са 
Ивом Андрићем, наставници српског језика и 
књижевности, у сарадњи са наставницима 
ликовне културе, технике и технологије и са 
вредним ученицима наше школе, покренули су 
пројекат «Сусрет са Андрићем», који је подра-
зумевао пажљивији поглед на његов живот и 
рад. Октобра месеца 2018. посетили смо Ви-
шеград, Андрићград, на Дрини ћуприју,  учио-
ницу Ива Андрића, боравећи један дан у граду 
пишчевог детињства, покушавајући да осети-
мо и сами дух овог дивног града који је Андрићу 
толико значио...
У том граду настале су наше дивне фото-
графије моста, града и предела, видео-записи 
који садрже најлепше Андрићеве белешке о 
мостовима, као и дивне успомене са нашег 
једнодневног дружења.
Инспирисани лепотом тог дана, писали смо о 
мостовима и о утисцима Андрићевог дела, 
цртали, сликали и припремали се за још један 
сусрет са Андрићем у нашој школи, јануара 
2019. године.
О овоме сте већ читали у «Сничку» 2019.год.

«Кад нестане мене и ово мало моје свести о себи, хтео бих да 
постојим - уколико је неопходно да се постоји - бар једним делом 
себе као мало дневне светлости у ваздуху, на предметима или у 
очима људи.» Иво Андрић

Јануара 2019. године припремили смо у школи 
приредбу са темом живота и рада Ива Андри-
ћа, на којој су гости били и Милан Туцовић, 
изузетан ликовни уметник, сликар и вајар, ро-
дом из Горобиља крај Пожеге, и Јована Туцо-
вић, његова кћерка, такође ликовни уметник. 

Милан је бивши ученик наше школе. Желео је 
да својој школи поклони скулптуру Ива Андри-
ћа. То је био повод њиховог гостовања.

«Иво Андрић» - Милан Туцовић «Иво Андрић» и Јована Туцовић Са гостом Миланом Туцовићем,
на приредби, посвећеној Иву Андрићу,
о Савиндану 2019. године

Данас, након извесног броја месеци и свега и тужног и радосног што је стало у њих, 
нашу школу краси скулптура Ива Андрића нашег уметника Милана Туцовића, који 
остаје са нама «као мало дневне светлости у ваздуху, на предметима и у очима 
људи.» (Иво Андрић)



_

Рода
Птицо наша, рођена наша,

Тебе Морава умива, а Кубањ полива,
Кијев надлећеш, над пољима пољским прелећеш,
Бела си као и ми, зовемо те као себе што зовемо,

Нема тебе нема ни нас, о теби бајке причамо.

Ти нам чеда доносиш, Род наш продужаваш,
Волиш нас као и ми тебе.

Ти спајаш далеку Варшаву са Вардаром,
Јужну, Западну и Велику Мораву са Моравском,

Србе са Лужичким Србима, Беле Хрвате са Белим Русима,
Сви ми тебе волимо!

Браћи нашој Чесима што последњи од нас 
у миленијумско ропство падоше

Душевни поздрав од нас шаљеш!
И Кривићи и Љутићи и Кучи и Васојевићи

Тебе жељно очекују са нестрпљењем да виде.
На Северу Северјање, у селу Деревљање,

А на југу Југословени тебе Родом кличу!

Птицо наша рођена, ми смо тебе издали, тебе се одрекли!
Птице које смо ловили славимо,

А у тебе коју смо славили пуцамо!
Птицо наша бела, белу нашу Расу поведи,

крилима својим  залепршај, ка прецима нас уздигни, ка Роду 
нашем,

А чеда нам донеси Род наш да славе са тобом птицо бела.

Војислав Милић

Књижевним пером... 
Ваши наставници - песници

Сенка

Можда ће ипак
дан заменити ноћ.
Растем у себи,
бесконачно, лако.
Додирујем срце
својим врелим длановима,
плима и осека смењују се бучно.
Кидишу птице,
гнезде се у коси,
надолази талас
бескрајан и дубок.
Ко змијин свлак
кожа се мења.
Још трен само и нестаћу,
у сенку претворена.

Светлана Полић

Пријатељу

Теби пишем ово
Радознали дечаче
Који би свет преврнуо
Да кривду правдом начиниш
Шуме обешумио
Мора обесмислио
Ако је то пут
Којим си замислио поћи
Дериште си ти!
Срдим се гледајући
У твојим речима себе
Корачаш вучјим стазама
Преко мојих трагова
Кибицеру весели
Умиваш се утопијом
Да бар не сличимо
И да те бар на видим
Како те видим
Истинитог у мору лажи
Кидишеш сам на чопор
У унапред изгубљеној борби
Пијани саборче
Колико истине ћемо наћи
У ракији лажљивој
Маштоглави
Проклети идеалисто
Да ти ниси
Као што јесам ја
Занесењак и сањар
Знао би
Да за идеале
Гину будале
Обележене и исмејане
Од вештих битанги
Које газдују

Ослобођене од савести
А са хијенама поганим
Коштац је бесмислен
Да те бар не знам
Не бих знао
Ни за своју судбину
Вечитог дечака
У погрешном времену
Који пркосно корача
Преко трња
Али се смеје
А ти пријатељу
Саборче пијани
Сипај још по једну
Уздравље!

Ђорђе Павловић
Фотографија: Брано Рудић
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Вук Михаиловић VI 1



24 Светски дан мола
и Хемијска секција

Припремила
наставница хемије Зорица Боловић

Дан мола обележава се 23. октобра у периоду од 
6.02 ујутру до 6.02 увече. Ови бројеви преузети су 
из бројне вредности Авогардове константе:

И у нашој школи сваке године обележава се Дан 
мола. Због епидемиолошке ситуације, ове године 
учествовали су само чланови Хемијске секције.

Авогардова константа повезује се са једном од 
седам основних физичких величина - количином 
супстанце, и њеном мерном јединицом - молом. 

У енглеском језику, мол се изговара слично речи 
mole, што значи кртица, тако да је ова животиња 
заштитни знак Дана мола свуда у свету.

Ученици су направили игру хемијски монопол, 
асоцијацију, квиз, истакли занимљивости везане 
за мол, како би се свима дочарала важност овог 
броја. За најмлађе, припремили су бојанке на 
тему мола.



_

Ученици ОШ «Емилија Остојић», чланови Планинарско - еколо-
шке секције, и чланови ЕУ «Чувари природе» из Пожеге у посети 
СРП «Увац», колонији белоглавих супова у клисури реке Увац, у 
Радоињи 1.новембра 2020. године.

Дана 18. октобра 2020. године организован 
је излет у заштићено подручје Предео 
изузетних одлика Овчарско - кабларска кли-
сура, где су ученици наше школе, у пратњи 
наставника Марине Петровић, Милана 
Кршљака и Брана Рудића, посетили истра-
живачки и прстеновачки камп и упознали се 
са методологијом прстеновања птица и са 
њиховом сеобом.

У загрљају природе

Из перспективе једног орла

Текст и фотографије: 
наставник Брано Рудић
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26 Ђачка путовања

Седмачка екскурзија... Незаборавне слике које ће моја генерација памтити. 
Само што смо кренули са станице (а како би иначе и почела било која екскурзија?), пустили смо 
музику и почели да причамо и слушамо вицеве који уопште нису смешни и да шушкамо кесама разне 
хране коју су нам маме пажљиво спаковале.
Зачас стижемо у Београд! Шетали смо Калемегданом. Посетили смо Зоолошки врт, видели пингвине, 
слонове, мајмуне, жирафе... Кнез Михаилова је препуна шетача! Посетили смо Народни музеј, 
видели величанствена дела Уроша Предића, Паје Јовановића, Ђорђа Јовановића, Константина 
Данилова, Надежде Петровић, Катарине Ивановић... Били смо и у Музеју илузија - разних загонетки 
за одгонетање! Пролазили смо кроз тунел илузије. (Можда је неко и остао.. :))  

На путу до следећег одредишта, посматрали смо 
простране панонске равнице и поља жутих сунцо-
крета. 
Стигавши у Нови Сад, прво смо отишли на Трг слободе, 
на коме се налази црква имена Маријиног, катедрала. 
Трудили смо се да видимо што више на овом дивном 
месту. 

Омиљени део дана на екскурзијама је 
вече. Хотел, журка, неспавање... Журка у 
десет сати, ноћ је тек почела! Скакали 
смо, играли, певали, смејали се...А када 
су наставници заспали, права журка је так 
почела. Ретко ко је очи склопио! Тако да,  
сутрадан смо их једва отворили :)))

Сремске Карловце посетили смо другог јутра. Карловачка гимназија, 
дивне боје, зеленило и ... сладолед! Чесма на којој је сниман филм 
«Лајање на звезде». Један црни пас нам је отимао флашице. 
Филип је био овде :)

Нешто касније, са Петроварадина смо посматрали Дунав, како кваси 
пешчане обале Штранда, и Стари град, док нам је ветар чешљао косу. 
Било је много вруће, па смо највише од свега прижељкивали место на 
јединој клупи у хладу. Филипа опет нисмо изгубили. :))

Посетили смо и два прелепа манастира 
на Фрушкој гори - Хопово и Крушедол. 
Поспаних лица, разгледали смо фреске 
и слушали тишину. 
Филипа смо заборавили у манастиру 
Крушедол. Није се превише потресао. :))

И правац - Пожега! Неки су спавали 
(читајте - сви су спавали), а ретки су буд-
но разгледали пут приликом повратка. 
Било је незаборавно!

Ена Станковић VIII 4 



_ «Опраштамо се,
и страшно дугим ногама одлазимо у свет...»

Мирослав Антић

Свако је ковач своје среће

    Свако бира начин на који ће проживети свој 
живот. Треба бринути о својој будућности. Од 
малих ногу се кроји живот, и треба водити рачуна 
о томе да се на време схвате неке ствари и вред-
ности.

    Када крене у основну школу, свако дете је 
радосно и срећно, али мора да схвати да му је то 
прекретница у животу. Зачас смо у средњој 
школи, и постајемо свесни да, да бисмо у животу 
постигли мало више, треба да се трудимо да што 
раније схватимо вредности живота.Онима који то 
схвате на време, биће лакше, и брже ће пронаћи 
себе у неком послу и упознати људе који разми-
шљају слично као они. Најбитније је што баш у 
том периоду живота сазревају. 

    Зрелост се не може научити у школи, нити се 
може купити у продавници, већ се стиче време-
ном. Неки људи зрелије размишљају, док неки 
живот олако доживљавају. Треба да знамо да 
свако себи кроји судбину. На време се стичу 
радне навике, образује се,  завршава се  школа, 
ради се на свом духу и култури.  

    У одрастању је проблем што сви олако 
доживљавамо све. У детињству, углавном се 
наши родитељи боре за своју децу и све што могу 
им омогућавају, али морамо да прихватимо да 
такав живот траје само осамнаест година, да тре-
ба да се осамостаљујемо и да сами преузмемо 
бригу о својој будућности. 

    Живот, сам по себи, доноси нам бројне 
потешкоће, али, хајде, покушајмо да их сами без 
потребе не стварамо! Код свих је ситуација 
слична и морамо схватити да «нема хлеба без 
мотике», да се свакоме, како ради, онако и врати.

    Каже се да је свако ковач своје среће. Свако 
мора да прихвати своје обавезе и да већ у 
детињству отвара себи путеве за даље. 

    Мало треба да би човек био срећан, само, он 
сам мора да се постара за то мало, јер сами себи 
кројимо будућност.

Лука Брашанац VIII 4

Невена Смиљанић VIII 4

Катарина Милчановић V 2

Александра Радојичић VIII 4 Тамара Драшкић VII 3
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28 Државни шампион 
у школској клупи... Олга Стојановић VIII 4 

У дисциплини стандардни ваздушни пиштољ, Олга тренутно 
има: I место кадеткиње у I колу Купа СС Србије, I место млађе 
јуниорке у I колу Купа ССС, I место пионирке и I коло Лиге 
западне Србије, II место кадеткиње I кола Лиге западне Срби-
је, II место млађе јуниорке I кола Лиге западне Србије, I место 
јуниорке Првенства региона западне Србије, I место сениорке 
Првенства региона западне Србије, I место у МИКСУ на 
Првенству Србије, I место пионирке II кола Купа ССС, III место 
кадеткиње у II колу Купа ССС, III место млађе јуниорке II кола 
Купа ССС, I место пионирке  II кола Лиге СС западне Србије, I 
место кадеткиње II кола Лиге СС западне Србије, I  место 
млађе јуниорке II кола Лиге СС западне Србије, II место 
кадеткиње Првенства региона западне Србије, II место млађе 
јуниорке Првенства региона западне Србије, III место кадет-
киње на Првенству Србије, I  место пионирке на Финалу Купа 
Србије,  I  место кадеткиње на Финалу Купа Србије, III место 
млађе јуниорке на Финалу Купа Србије,  I  место пионирке на 
Првенству региона западне Србије. Маја 15. и 16. биће 
одржано Првенство Србије, на коме ће Олга учествовати... 

А више него по свим овим титулама, Олгу знамо 
по осмеху, скромности и лепом васпитању, што 
је чини омиљеном. 
Са Олгом је разговарала Ена, њена другарица 
из одељења.

Који су били твоји први кораци у спорту?
Први спорт који сам тренирала била је кошарка.

Опиши нам своје тренинге.
Када дођем на тренинг и уђем у стрељану, прво 
се поздравим са тренерима и другарима, онда 
одем да узмем пиштољ и мете. Затим идем да 
напуним ваздухом боцу, коју на крају ставим на 
пиштољ и тренинг може да почне.

Поред пиштоља, занима ли те још неко ва-
трено оружје?
Не. Ја себе видим како пуцам из пиштоља.

Како сте твоја породица и ти реаговали на 
твоје успехе?
Моја породица је поносна на мене и подржава 
ме у свему што радим.

Да ли је тешко постићи све, и тренинге и 
школу?
Није тешко. Увек имам времена за све, и за 
школу и за тренинге.

Имаш ли трему на такмичењима и на доде-
лама награда?
Трему имам увек, али је на доделама награда 
мања.

Какав је осећај бити први у Србији?
Осећај је фантастичан!

Које особине су потребне за стрељаштво?
Потребни су стрпљење, концентрација и сми-
реност.

Где видиш себе у будућности?
Ако наставим да тренирам као сад, себе видим 
са много медаља и пехара, са много освојених 
такмичења и као представницу Србије на Олим-
пијади и на многим међународним и европским 
такмичењима.

Ко ти даје инспирацију? На кога се угледаш?
Угледам се на Јасну Шекарић и на Јовану Аруно- 
вић. Њих две ми дају инспирацију. Желим да јед-



_

ног дана будем спортиста као што су оне.

Каквим резултатима се надаш на наредним 
такмичењима?
Надам се све бољим резултатима.

Да ли имаш нешто да поручиш онима који се 
интересују за стрељаштво, али су мало нео-
длучни?
Они који би хтели да се упишу на стрељаштво, 
треба прво да дођу и пробају. Можда им се свиди, 
а можда открију и да су талентовани баш за ово.

Ена Станковић VIII 4

На Окружном такмичењу у стоном 
тенису, одржаном у Прибоју 15.10.2020. 
године, ученици наше школе постигли 
су запажене резултате и остварили 
пласман на републичко такмичење.
Мушка екипа освојила је друго место 
екипно.
Женска екипа освојила је друго место 
екипно.
Јован Росић освојио је прво место, 
појединачно.
Јована Полић освојила је друго место 
појединачно.

Републичко такмичење одржано је у 
Алексинцу.

Mens sana in corpore sano - У здравом телу здрав дух

Такмичење у стоном тенису
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Све боје света у нашој школи 

Са духом заједништва и са увек насме-
јаним лицима, наша школа може да  
очекује само успехе. Наши учитељи не 
показују само да им све ове боје лепо 
стоје, већ да су увек спремни за договор, 
да сарађују, да су упућени једни на 
друге, а тимски рад и ведар дух довољ-
ни су за кретање напред, чему стремимо 
сви.

Кутак за насмејан тренутак 

Смешак, молим!

Из ваших писмених задатака

Хладан ветар ми дува кроз уши.

Пролазнике понекад погоди грудва срећне 

деце.
Када сам изашао напоље, ослепела ме ле-

пота природе.На земљи можемо видети куда су аути про-

лазили, вероватно су ишли на одмор са сво-

јом породицом. 
На тлу су отисци ногу птица које су на трен 

слетеле да охладе ноге.

Старац Сантјаго је испунио свој сан, па ћу и 

ја ваљда испунити свој, да добијем већу 

оцену од јединице на писменом из српског 

језика.

Ема Мићић II 3

Стефан Мијаиловић V 3
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_ Уместо стрипа... Мале ђачке мајсторије
Са зидова, полица учионица, али ипак више из фолдера :)) 

Мој дека је био трешња, Анђела Нанети
VII 3

Мали Принц, Антоан де Сент - Егзипери
VII 3

Аска и вук, Иво Андрић
VI 1 Орлови рано лете, Бранко Ћопић

VI 1

Уна Арсић

Никола Рабасовић
Ива Аврамовић Маша Бојат Вук Јовановић

Маријана Милић Виктор Милојевић
Прилипац

VI 1

Тамара Драшкић, Ива Аврамовић

Маријана МилићКатарина Јовановић, Маша Бојат

Софија Павловић, Нађа Аксентијевић Виктор Милојевић, Никола Рабасовић
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«...Никада више
нећемо се ухватити за руке
ни ходати од угла до угла
и покушавати узалуд да се сетимо док ћутимо
нечега врло важног,
нечега толико огромно важног...»

Мирослав Антић

«Добро нам дошло све оно што је испред нас!»
матуранти 2020/2021. год.

VIII 1 VIII 2

VIII 3 VIII 4

VIII Прилипац VIII Средња Добриња

VIII Роге
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