Реч уредника

Ово је још један број нашег школског часописа ''Наш глас''.
Трудили смо се да вас што верније и свеобухватније обавестимо
о свим актуелностима везаним за нашу школу.
У овом броју је доста занимљивих прилога, прича, литерарних и
ликовних радова и забележенх успеха наших ученика и њихових
наставника. Читање нашег листа ће вам сигурно бити једна
дивна авантура која ће вам омогућити да завирите, макар
и на кратко, у многе области нашег школског живота,
да упознате наше ученике, њихов рад, креативност, успехе.
Поздрављамо све наше драге читаоце и надамо се да ћемо
испунити ваша очекивања.
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 Мудрост почиње жељом за знањем
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ –
АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ 8/3

Александар Костић 8/3
Ема Станојевић 8/3
Лука Михајловић 5/2

Теодора Ђорђевић 7/6 – 1. место на
Републичком такмичењу из хемије
Дарко Томић 7/5 – пласман на
Републичко такмичење из историје и
географије

Награђени ликовни радови:
Андријана Стефановић 7/6 (1. награда)
Анастасија Трајковић 8/4 (2. награда)
Дијана Нешић 6/4 (3.награда)

Немања Димитијевић 7/5 - пласман
на Републичко такмичење из историје
Андрија Пејић 8/3 – пласман на
Окружно такмичење из математике

Атлетика (пласман на Међуокружно
такмичење)

Андријана Стаменковић 7/4 - пласман
на Окружно такмичење из математике

Ђорђе Горчић 8/1
Ђорђе Здравковић 8/1
Никола Стојковић 8/1
Андрија Стаменковић 8/1
Александар Костић 8/3
Миљан Костић 8/4
Богдан Стојановић 8/4
Виктор Крстић 7/1
Вукашин Пешић 7/4
Шах

Јована Савић 7/6 - пласман на
Окружно такмичење из математике
Александар Марков 7/5 - пласман на
Окружно такмичење из математике
Душан Тодевски 7/5 - пласман на
Окружно такмичење из математике

Никола Цветановић 2. разред

Ема Миловановић 8/3 - пласман на
Окружно такмичење из математике

Стони тенис

Запажене резултате на такмичењу из
ТИО постигли су следећи ученици:

Александра Миљковић
Скок увис

Анђела Миљковић 7/4
Стефан Цветковић 8/4
Анастасија Стаменковић 8/1
Николина Димић 8/3

Ема Станојевић 8/3 (пласман на
Окружно такмичење)
Пливање:
Данило Ђорђевић 6/1
Александар Мицић 8/4
Анђела Богдановић 8/4
Анђела Гичић 8/4

СПОРТИСТА ГОДИНЕ –
ЂОРЂЕ ЗДРАВКОВИЋ 8/1

3

 Знање је моћ
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ
Међународни дан писмености, обележава се широм света 8. септембра. Идеја о
обележавању Међународног дана писмености појавила се у септембру 1965. године
у Техерану, на Светској конференцији министара образовања на тему искорењивања
неписмености. Као дан обележавања изабран је 8. септембар, а УНЕСКО је обележавање
почео 1966. године.
Писменост је људско право и треба
тежити ширењу писмености међу свим
категоријама људи. Подаци говоре да у
свету има око 900 милиона неписмених,
док у Србији има око 850.000 становника,
или нешто мање од 14 одсто популације,
без дана школе или са неколико разреда
основне школе. Потпуно неписмених у
Србији има више од 165.000 становника.
Са високим образовањем у Србији је
нешто више од 650.000 становника што је
скоро 11 одсто. Компјутерски је
неписмено више од 50 одсто
становништва Србије. ПИСА
истраживање (највећа међународна
провера постигнућа ученика) показало је
да ученици у Србији постижу резултате
испод просека. Ђаци не познају довољно
граматику, правопис, а лексички фонд им
је сиромашан. Међу младима је изражена
употреба жаргонизама и страних речи,
посебно англицизама.
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У нашој школи је, такође, обележен Међународни дан пимености. У школској
медијатеци ученици 7. разреда су кроз радионичарски рад, правећи паное, показали
основна правописна правила, а наставнице српског језика су презентацијом са ученицима
говориле о најчешћим грешкама које праве ученици и одрасли у говору.
Ово су само неки од примера који су приказани приликом одржане радионице.

Ако НЕЗНАШ, онда заиста НЕ ЗНАШ. Међутим, лако је научити да се само четири
глагола са негацијом у српском језику пишу спојено – НЕЋУ, НИСАМ, НЕМОЈ,
НЕМАМ. Остале негације глагола се пишу одвојено – НЕ ЗНАМ, НЕ МОГУ, НЕ УМЕМ...
„Добар дан, желите ли бурек ЗА ПОНЕТИ?“
„Да јешћу га КУЋИ.“
Правилно је ЗА НОШЕЊЕ и КОД КУЋЕ.

Упамтите – ХВАЛА МНОГО!
Није пожељно рећи - ХВАЛА ПУНО!
5

 Најлепши цитати о језику

„Језик свира, језик слика, језик куће
гради.“

„Језик је хранитељ народа. Докле год
живи језик, докле га љубимо и
почитујемо, њим говоримо и пишемо,
прочишћавамо, дотле живи и народ,
може се међу собом разумије-вати и
умно саједињавати, не прелива се у
други, не пропада.“

(Исидора Секулић)

(В. С. Караџић)

 Више језика – више пријатеља
ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
Поводом обележавања Европског дана језика, 26. септембра, ове 2019. године, ученици,
наставници страних језика и наставници српског језика одржали су традиционалну
трибину под називом „Више језика – више пријатеља“ која се свима допала. Израдили
смо паное, певали смо, рецитовали, а ученици 5. и 6. разреда су имали прилику да уживају
у талентима својих другара.
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Један од циљева обележавања Дана европских језика у нашој школи је унапређивање
наставе језика кроз инспиративан програм и израду маштовитих паноа и летака.
Наставиници наше школе на овај начин желе да подстакну ученике да уче стране језике
јер је то важно за нашу будућност, за размену знања и упознавање мнобројних култура,
обичаја, начина живота.

Шта је Европски дан језика?
Европски дан језика сваке године права је прилика за младе да открију различите језике и
да их упознају. Овај дан установио је Савет Европе 2001. године и њиме се указује на
вишејезичност у читавој Европи са циљем да сви схвате да је познавање више језика један
од путева који води ка бољој комуникацији између различитих култура.

Овако смо се дружили, казивали стихове, певали, израђивали паное и летке.
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Језичке чињенице - занимљивости
Да ли сте знали?













Постоји између 6000 и 7000 језика у свету – говори их 7 милијарди људи,
подељених у 189 независних држава.
Највећи број светских језика користи се у Азији и Африци.
Минимум половина светске популације је двојезична или вишејезична, т.ј. говори
два или више језика.
Европљани се свакодневно сусрећу са великим бројем страних језика, и због тога
постоји потреба за развојем интересовања за језике међу грађанима Европе.
Језици су стално у међусобном контакту и тако утичу једни на друге: енглески је,
на пример, током векова позајмљивао речи и изразе из различитих језика, док
европски језици и данас позајмљују многе речи из енглеског.
Током прве године живота, бебе производе широк спектар звукова; око прве године
живота изговоре и прве речи; око треће године живота формирају дуже и сложеније
реченице; са пет година дете поседује неколико хиљада речи.
Језици су међусобно повезани као чланови породице. Већина језика Европе
припада индоевропској породици језика.
Словенској грани језика припадају руски, украјински, белоруски, пољски, чешки,
словачки, словеначки, српски, хрватски, македонски и бугарски.
Већина језика користи латиницу, неки словенски језици користе ћирилицу док
грчки, јидиш, јерменски и грузијски имају сопствено писмо.
Због великог броја миграција, Европа је постала изразито вишејезична. Само
у Лондону користи се више од 300 (арапски, турски, курдски, берберски, хинди,
панџаби итд.).

 Деца проналазе све ни у чему, а људи ништа у свему
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ЧИТАЊЕ ПОЕЗИЈЕ У ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са циљем
скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у
породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим
условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.
Дечја недеља са слоганом “Моје је право да живим срећно и здраво“ ове године се
обележавала од 1. до 7. октобра.
Традиција обележавања « Дечје недеље « у свету и код нас мери се деценијама у назад.
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Давне 1934. године организација Пријатељи деце Србије обележили су је први пут, а на
иницијативу исте организације, Дечја недеља је 1987. године дефинисана законом о
друштвеној бризи о деци. Тако се ова традиција у Србији не мери само деценијама, већ и
акцијама, заједничком бригом и деловањем. Конвенцијом о правима детета УН наша
држава потписница је тог међународног уговора који је ратификован 1990. године.
Генерална скупштина УН је на свом специјалном заседању 2002. године донела
декларацију „Свет по мери детета“, тзв. Дакарска декларација као Миленијумски развојни
циљ.

У нашој школи је многобројним пригодним активностима обележена Дечја недеља:
креативне радионице, литерарни радови, ликовне радионице, исцртавање школског
дворишта, манскенбал ученика од првог до четвртог разреда, приредбе ученика нижих
разреда поводом пријема првака у Дечји савез.
Наставнице српског језика и књижевности и музичке културе су у централној школи у
Манојловцу 3.октобра, организовале радионицу – Читање поезије у оквиру Дечје недеље.
Ученици су уз послужење и веома пријатну атмосферу имали прилику да уживају у
најлепшим стиховима наше поезије, а све то је било пропраћено и музиком.
Овако је све то изгледало.
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 Богат си онолико колико различитих језика знаш
Le flacon de neige
Le flacon de neige tombe sur ma main
pour emettre un rêve silencieux…

Le Père Noël

En ce moment tout est calme.

En dormant cette nuit,

Nous attendons les flacons de neige

Le Père Noël va venir

sur nos mains !

tranquillement

Maintenant le petit flacon fond

se promener avec une barbe

et devient une petite goutte.

blanche,

En ce moment tout est calme.

chaque ville, chaque village.

Nous attendons les flacons de

En rèvant cette nuit,

neige sur nos mains.

Le Père Noël viendra
tranquillement

Теодора Коцић VII2

et apportera des sacs
pleins de jouets, de rires
et de bonheur !
Елена Дичић VII2

Nous les flacons
Nous sommes de petits
flacons blancs
doux comme les papillons
nous tombons dans les rues
sur un visage d’enfant gai
et voilà le miracle
nous sommes encore en vie
nous, nous sommes magiques
comme des petites fées
et nous volons comme la soie.
Јана Ђорђевић VII2
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Nouvelle année
Comme les flacons de neige sur
la main, les derniers moments de
la vieille année
Partout on entend des chansons
≪ Bonne année, bonne année ≫
Prends ma main, mène-moi
Jouons au rythme de la musique
Cœur grand comme l’étoile
Aujourd’hui, il n’y a pas de limite.
Partout dans le monde, plusieurs
Années
brillent à minuit et brillent comme
une comète.
Немања Станковић VII2
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 Границе не постоје. Што више сањаш – даље досежеш!
НЕДЕЉА СПОРТА

пријатељства. Редовна физичка активност
један је од кључних фактора за здрав
живот. Спорт има позитивну улогу у
физичком и емоционалном развоју деце и
олакшава њихов процес социјализације:
деца боље расту и физички се развијају, а
уз спорт се развијају и као личности,
развија се координација покрета и развија
се поверење и сигурност међу децом,
побољшава се концентрација,
дисциплина и учење, спречава се појава
гојазности и побољшава се сан, развија се
организованост и истрајност код деце,
деца се осећају лепо и стварају здраве
навике за цео живот.
У оквиру Недеље спорта ученици наше
школе, поред тога што су се бавили
различитим спортским активностима,
имали су могућност и да се литерарно
изразе и изнесу свој став о значају спорта
и физичке активности. На расписаном
литерарном конкурсу прво место припало
је ученици осмог разреда Тијани Илић.

Спорт и физичка активност имају
важну улогу у свим подручјима људског
живота. Физичка активност позитивно
утиче на усвајање здравог начина
живота. Спорт је данас „медиј“ којим се
шире поруке мира, једнакости,

Плес је мој живот

Тесан је овај костим. Прелеп је, додуше. У њему изгледам елегантно. Не заборави да
провериш пунђу. Затегнута и чврста на темену. Протегни леђа, рамена, ноге... руке ми
дрхте – од хладноће? Не. Ово је позитивна трема. За ово се спремам годинама. То сам ја.
Прозивају ме. Чујем прве тактове музике. Плесне сандале, ноге моје, не издајте ме сад.
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Осећам срце како још снажније бије. Ноге се саме крећу. У ставу сам, све на своме месту,
само је у глави снажна олуја. И... ево га – први корак. Сигурна у себе крећем. Препуштам
се ритму. Добро позната мелодија улази кроз уши у сваки део мог тела. Кораци се нижу,
крећем се по подијуму вешто, осећам како сваки покрет мог тела подржава гримаса на
мом лицу. Добро је, помислих, и она је део кореографије. Бура снажних емоција излази из
мене. Чујем навијање публике, њихово одушевљење при сваком мом покрету, скандирање
и аплауз који не престаје. Настављам даљем, знам да могу још да пружим. Тек долази
врхунац мог наступа. Мелодија се смирује, светла се пригушише, почиње румба. То је то!
Извлачим руку поред тела и пружам је навише. Лаганим покретом полазим у страну,
поглед ми је фиксиран у даљину. Кроз тело ми проструја снажан налет емоција и нова
снага ме поново баци у вртлог. Дајем све од себе, кидам се, распадам се и поново
састављам. Остављам срце на подијуму, дајем себе до последњег даха готово сигурна да
бриљирам. Музика се зауставља. Поклањам се једном, други пут, трећи пут... Аплауз не
престаје. Моје име одјекује халом. Упијам позитивну енергију коју ми шаље публика. Од
среће, узбуђења, треме или ко зна чега још, неколико сузица скотрљаше се низ моје лице.
Осећај олакшања и растерећења ме целу обузе. Мисли и срце се примирише, али само на
кратко. Следи чин проглашења. Опет она иста олуја у глави, ноге и руке дрхте, мислим да
имам грозницу. Не чујем ништа! Кандидати се смењују. Треће место! Друго место!
Пошиње да ме облива хладан зној, то је то, све или ништа! У свом том хаосу одјекну моје
име. ЈА! НАЈБОЉА! ПРВА! Мој сан постаје стварност. Као незвани гости сузе радоснице
нагрнуше. Више нисам хтела да се суздржавам, а нисам ни могла. Златна медаља красила
је мој врат. Мој труд се исплатио.
Људи често говоре: „Није важно победити, важно је учествовати“. Можда то има смисла,
али верујте ми, победа доноси осећај који се речима не може описати.
ТИЈАНА ИЛИЋ 8/1, I награда на литерарном конкурсу поводом Недеље спорта
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 Зимске чаролије
Новогодишња приредба

Последњег дана 2018.године ученици 5. и 8. разреда наше школе су са својим
наставницима српског језика, музичке културе и верске наставе организовали
новогодишњу и ножићну приредбу.
Најпре су ученици 5. разреда извели скеч у коме су приказали шта деца најчешће желе
као новогодишње поклоне и раскорак између њихових жеља и стварних могућности. Лик
Деда Мраза увеселио је не само петаке, него и предшколце који су били специјални гости
приредбе.
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Ученици 8. разреда су извели скеч из „Аутобиографије“ Бранислава Нушића и тиме
радост и весеље пред новогодишње празнике подигли на још виши ниво јер је смех
одзвањао читавом сценом. Све је ово било употпуњено прелепим костимима глумаца где
је ипак лик Деда Мраза привукао највећу пажњу.
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СВЕТОСАВЉЕ
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 27.01.2019.год.
Школска слава ове године прослављена је у недељу 27.01.2019. Ученици су припремили
пригодан програм и извели у част првог српског просветитеља.

Наставници Небојша Стојановић, Драгана Ђокић, Бојана Цветковић, Ана Трајковић,
Зорица Пузић и Дејан Недељковић припремили су рецитал, драматизацију, певање и
ликовну изложбу поводом Савиндана.
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Традиционално сечење колача уз молитву, благослове и честике свим упошљеницима
спровео је протојереј Дејан Станковић.

Да се не заборави...
Овај датум значајан је и као Међународни дан сећања на жртве холокауста, па су наши
ученици издвојили омиљене цитате из Дневника Ане Франк:









„Свако у себи носи парче добрих вести. Добра вест је та да не знаш колико сјајан
можеш бити! Колико можеш волети! Шта све можеш да оствариш! И колики је
твој потенцијал!“
„Тешко је у ово време имати идеале, снове и гајити наду, само да би све то
срушила сива реалност. Чудо је што нисам напустила све своје идеале, који делују
тако апсурдни и непрактични. Ипак, држим их се чврсто јер још увек верујем,
упркос свему, да су људи у дубини душе уствари добри.“
„Оно што је учињено, не може се поништити, али се може спречити да се не
понови.“
„Не размишљај о својој беди већ о лепоти која и даље постоји.“
„Свако ко је срећан, усрећиће још некога.“
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СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ 20.3.2019.год.

Светски дан поезије дочекали смо са припремљеним омиљеним песничким одломцима
и делима у целини. Поезија као уметност осећања и речи је саставни део човековог духа,
уз њу се човек рађа, одраста, сазрева и проживљава, њоме се казује о оном неизрецивом.

По избору наших ученика најлепше песме су испевали Добрица Ерић, Мирослав
Антић, Моша Одаловић, Стеван Раичковић, Васко Попа, Матија Бећковић, Лаза Костић.
Казивани су омиљени стихови, чак је представљено и поетско стваралаштво талентованих
ученика. Од преписа и илустрација изабраних песама и састављених песама ученици су
начинили четири паноа којима су украсили школу.
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 Недостатак љубави ништа не може заменити. Али љубав замењује све
недостатке.
Отац Тадеј

ВАСКРШЊА РАДИОНИЦА 26.4.2019. НА ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК

Прославу празника над празницима
започели смо на Велики четвртак
26.4.2019.год, а наставили у својим
породицама. Ученици наше школе били
су вишеструко вредни учествујући у
радионици, на ликовном конкурску за
најлепши васкршњи рад и на конкурсу за
најлепше украшено јаје. Прослава је
почела наступом хора који похађа
веронауку и поделом васкршњих порука
– цитата из јеванђеља и мудрости
православних мислилаца.





Сечиво бола које нехотице заријеш у туђе срце, ући ће и у твоје срце, по строгом
закону узвраћања по делима нашим: каквом мером мерите, онаквом ће вам се
мерити. Ако не желиш бол, не наноси га другоме.
Свети Јован Кронштатски
Истрпи и биће мир. А ако будеш узвраћао злом за зло, мир ће одступити и Бог ће
те оставити.
Преподобни Анатолиј Оптински

У оквиру радионице одрађен је мултимедијални квиз који је тематски спојио веронауку
и књижевност. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда подељени у пет група
названих именима апостола: Марко, Матеј, Јован, Лука и Павле.
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ВАСКРШЊИ КВИЗ
ОШ“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ МАНОЈЛОВЦЕ
ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК, 26.4.2019.

Победила је екипа „Апостол Павле“ коју су чинили ученици: Теодора Митић, Милица
Цветковић, Марта Јовановић, Стефана Николић, Душан Спиридоновић и Далибор
Станковић. Они су добили пригодне поклоне од вероучитеља и захвалнице.
На ликовном конкурсу прва три места освојили су радови ученика: Теодоре Илић 5/1
(прво место), Андрије Лазића 5/1 (друго место) и Анастасије Стаменковић 8/1 (треће
место).

На такмичењу за најлепше украшено јаје победила је ученица 8/2 разреда Валерија
Коцић. Друго место заузела је ученица 8/1 Наталија Стојановић, а треће место Јована
Коцић ученица 8/1.
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Уз честитке наши ученици наставили су празновање најрадоснијег празника са својим
породицама пошто је уследио пролећни распуст.
 Где речи не вреде, музика проговара.
ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕВАЊУ ИЗВОРНИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА „ИЗВОР“
У организацији Дома културе у Брестовцу 30.11.2018.г. са почетком у 11 часова
одржано је традиционално такмичење основаца у певању изворних народних песама без
инструменталне пратње „Извор“ . Циљ овог такмичења јесте очување традиције и
вокалних облика изворног стваралаштва. Ове године учествовало је 10 школа. Ученица
наше школе, Анђела Станковић 8/2, чији је ментор наставница музичке културе Ана
Трајковић, такмичила се у категорији појединачно певање ученика и освојила друго место
(http://dnevnikjuga.rs/osnovna-skola-vasa-pelagic-iz-leskovca-pobednik-takmicenja-izvor/).

Анђела је добила плакату и наградно путовање у организацији Дома културе у Брестовцу
у Рашку област које је изведено 11.5.2019.г. – путевима Немањића – посета некадашње
моћне српске средњевековне државе. Награђени такмичари посетили су најстарију цркву у
Расу – Петрову цркву из 9.в, манастире Сопоћани и Ђурђеви Ступови који се налазе на
УНЕСКО-вој листи Светске културне баштине, а обишли су и културно-историјске
знаменитости Новог Пазара.
22

Петрова црква, 9.век

Сопоћани 13.век

Ђурђеви Ступови 12.век

При сусрету са игуманом манастира Ђурђеви Ступови, Анђела је отпевала такмичарску
песму са којом је наступала на такмичењу „Извор“ .
(https://www.youtube.com/watch?v=L7LgGITo93I)

Награђени такмичари обишли су знаменитости Новог Пазара:

Хамам из 16.века

Шедрван (чесма)
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Алтун-алем џамија, 16.в.

 Знати, мислити, сањати.То је све!
Прослављамо 141. рођендан школе (15.5.2019.године)

Дан Основне школе „Радоје Домановић“ обележен је пригодном приредбом ученика
истуреног одељења у Братмиловцу који су драматизовали одломак из комедије Јована
Стерије Поповића „Покондирена тиква“, казивали текстове на енглеском и француском
језику и хора из Манојловца. Просторију за приредбу украсили су учесници школског
ликовног конкурса који су тематски обрађивали лик Радоја Домановића и своју школу.
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Директор школе Горан Гроздановић похвалио је ученике који су остварили запажене
успехе на такмичењима различитих нивоа и садржаја – од спортских активности до
историје и хемије.

Поводом обележања дана школе, Актив наставника српског језика расписао је
литерарни конкурс и то у две категорије, за ученике од 1. до 4. разреда на тему „Од
свитања до сванућа школа ми је најмилија кућа“ и за ученике од 5. до 8. разреда на тему
„Прави пријатељи су попут бисера – вредни, ретки и драгоцени“. Било је много лепих и
квалитетних радова, али је ипак одлучено да прво место у категорији нижих разреда
припадне ученицима 4. разреда из Братмиловца који су са својим учитељем Небојшом
Стојановићем написали прелепу песму о међусобном дружењу и љубави према школи. У
категорији ученика од 5. до 8. разреда прво место припало је Алекси Магдаленићу
ученику 6/2 разреда. Радови су награђени књигама и похвалницама.
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Награђени радови истакнути су на школском паноу.

Од свитања до сванућа школа ми је најмилија кућа

Ветар дува, шуморе врбаци,
воле школу баш сви добри ђаци,
а и оним лошијим по мало,
и њима је до ње ипак стало.

Из облака тмурних киша лије,
ђак жели све знање да упије,
зато хита својој драгој школи,
и више је и од куће воли.

Када певац запева на плоту,
у свитање понови ту ноту,
ђак устане и у школу пође,
учитељу, знању, друштву дође.

Прве ласте с југа када дођу,
сви проблеми ђачки тада прођу,
симпатија нека тада се и роди,
то је, ваљда, и сада у моди.

Бити школарац, осећај је фин,
школа нас меље као жито млин,
али и одвоји мекиње од брашна,
да нам будућност не буде страшна.

И кад сунце немилице пржи,
ђак се и тад своје школе држи, у хлад
седне, са друштвом чаврља,
тражи савет, да шта не забрља.

Школско друштво, љубави и везе,
анегдоте, закони и тезе,
теореме незнане и знане,
све се учи, и ту нема мане.

И снег бели кад покрије поље,
и кад није баш најбоље воље,
ђак и онда својој школи жури,
јер пред знањем неће он да жмури.
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И викендом, кад не ради школа,
окупи се барем друштва пола,
па од јутра, до вечери ране,
дечја граја не жели да стане.

свима је драга, волим је ја!

Ученици 4/2 разреда у Братмиловцу

Зуји пчела, шуморе врбаци,
шта би школа да јој нису ђаци?
Сунце греје, цветају тополе,
шта би ђаци да им није школе?
И све тако, и све се понавља,
само други ђак се сад ту ставља...
У школи се прави живот проба,
најлепше је свима ђачко доба.
Школа нам је као кућа друга,
у њој ретко преовлада туга,
за цео живот основу нам да,

ОД СВИТАЊА ДО СВАНУЋА
ШКОЛА МИ ЈЕ НАЈМИЛИЈА КУЋА
Од свитања до сванућа
Школа ми је најмилија кућа.
Нема мени веће среће,
него да ми друштво буде веће.

Сваког јутра ја се будим.
Облачим се, књиге спремам,
да не касним ја се трудим,
ал узалуд ја још дремам.

Немања Тодоровић, 4. разред, Горње
Крајинце

Књиге су ми јако тешке,
ал је игра мени лака.
Кући идем с друштвом пешке,
памтим све као филмска трака.
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ОД СВИТАЊА ДО СВАНУЋА ШКОЛА МИ ЈЕ НАЈМИЛИЈА КУЋА

Први сунчев зрак –
да пођем у школу то је знак.
Кад испред школе стигнем ја
тамо мене чека моја армија.
Моја школа је пуна ђака
од првака до осмака.
Моји другови и ја стојимо у реду
и чекамо звона глас
да у школу уђемо и да почне час.
Стичем знање ја у мојој школи
И зато свако дете треба да је воли.
У њој сам научио да пишем и бројим
Да нацртам птицу, а и кућицу да обојим.
Да разне приче и лекције учим
И да много песмица изучим.
Најлепше другарство у школи се рађа,
Паи прва симпатија у њој се догађа.
И зато од свитања до сванућа
Мени је моја школа најмилија кућа.
Андреј Стојмировић, 3/3
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Прави пријатељи су попут бисера – вредни, ретки и драгоцени
Алекса Магдаленић, 6/2
Замислите само човека који живи сам, без игде икога. Ја не могу. Навикао сам да поред
себе увек имам пуно других људи, пуно пријатеља и да се дружим. Нема лепшег осећаја
него када знате да негде припадате, да сте вољени, заштићени, схваћени и да увек имате
ослонац.
Данас има много такозваних „пријатеља“. Они су углавном ту када се слави, иде у
школу, на игралиште, ... али нису крај вас када вам је тешко и када вам не иде најбоље. На
први знак ваше несигурности, болести, туге или било чега другог што може непријатно
задесити човека, они себи траже ново друштво. Ретки су они који су уз вас стално, у добру
и злу. Лако је бити са неким и дружити се када је све у реду. Прави пријатељ је као кров
изнад вас. Штитиће вас, бранити и чувати уз себе. Смејаће се са вама, делити и лепе и
ружне тренутке, ћутаће са вама јер некад и ћутање све каже. Не мора све да се изговори на
глас. Довољно је само погледати се у очи и видети да је он ту за вас да вас саслуша,
утеши, подржи, да вас не криткује и не осуђује. Сви ми знамо да судимо другима, али
ретко признајемо истину себи. Право је богатство наћи и имати у свом животу пријатеља.
Верног и искреног. Многи дођу и оду, али када наиђе онај прави, одани, онда треба дати
целог себе и градити пријатељство. Зидати га камен по камен сваког дана да би једног
дана постао несаломив и неуништив потпорни зид. Потребно је пружити му много
љубави, нежности и обавијати га поверењем. Пријатељство које се тако гради је трајно
целог живота. Тај пријатељ је ваша друга половина, оно што вас чини потпуним и
срећним. Наћи таквог пријатеља јее тако тешко. Када нађете особу са којом можете и да
плачете и да се смејете, да ћутите и да разговарате, онда је пригрлите уз себе. Немојте се
љутити ако вам указује на грешке јер вам мисли добро, него јој се захвалите на
искрености. Будите и ви његова половина.
Пливати кроз живот је као пливати у најдубљим водама. Никад не знате колико су
дубоке и шта вас тамо чека. Када дођете до дна и нађете шкољку са бисером, онда знате да
сте нашли нешто вредно, посебно и драгоцено. Тај бисер је ваш пријатељ, ваше богатство
и ваша посебна особа. Зато свим људима овог света желим да пронађу свој бисер.
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ПРАВИ ПРИЈАТЕЉИ СУ ПОПУТ БИСЕРА – РЕТКИ, ВРЕДНИ И ДРАГОЦЕНИ
Душан Спиридоновић 5/1
Прави пријатељи су ретки и вредни, али да ли они, заправо, постоје?
Данас о пријатељству више слушамо од својих родитеља, баке, деке, старије браће и
сестара. Такве пријатеље је увек било тешко пронаћи, као иглу у пласту сена. Зато такве
људе треба чувати као оно мало воде на длановима. Нажалост, моја генерација је
генерација компјутера. Чини ми се да нема правих пријатеља. А ко су ПРАВИ
ПРИЈАТЕЉИ? По мом мишљењу прави пријатељ је онај који ће ми помоћи у невољи,
позвати ме телефоном и рећи ми шта имам за домаћи када нисам био у школи, позвати ме
да се играм игара које и он и ја волимо. Небитно је да ли је старији или млађи, леп или
ружан, битно је, бар за мене, да поштује оно што сам и што желим бити. Како растем и
постајем део одраслог света, увиђам да је истина да су прави пријатељи попут бисера –
вредни, ретки и драгоцени. Моји отац и мајка имају пријатеље које су стекли још у
основној школи, са којима се често виђају и друже. И ја бих волео да сви ми овде једнога
дана ову школу зовемо другим домом и својом породицом.
Надам се да ћу и ја једнога дана имати о чему да причам својој деци и унуцима када ме
буду питали које су ми највредније успомене доживљене са пријатељима.

ПРАВИ ПРИЈАТЕЉИ СУ ПОПУТ БИСЕРА – ВРЕДНИ, РЕТКИ И ДРАГОЦЕНИ
Ходам непознатим путевима бесконачне маште. Разгледам све око себе и као да
погледом тражим нешто одређено. Осећам необичну усамљеност, тако честу појаву код
нас младих, код тинејџера.
Нас, мале људе, муче проблеми исто као што они постоје у животу одраслих. Мучи нас
пубертет. Расту нам бубуљице на лицу. Некако се често осећамо несхаћеним. Тај осећај
ме гуши. Покушавам да задржим дах, да ме прође, али узалуд, слане сузе често провале
низ лице. Погледам око себе и угледам њу како ме дозива. Моја другарица која је често на
правом месту када ми је потребна. Она уме да заустави мој плач, не жели да ме повреди.
Када ме заглуши бука, неразумевање међу људима, када свако виче, а нико никога не
слуша, препознам њено лице које је другачије и које занима јесам ли добро. Тада схватам
да нас повезује језик без речи, а то је права реткост. Такве особе су мелем за моје срце и ја
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желим да им узвратим на исти начин. Пријатељство је драгоцен однос међу бићима.
Састоји се у припитомљавању и осећају да некоме припадате. Прави пријатељи су попут
огледала у којима можеш видети какав си. Може се поломити врло лако уколико одраз
није добронамеран и нема љубави и искрености да другом бићу буде добро. Тако
искидано пријатељство се тешко саставља. Можемо саставити крхотине поново, сакупити
и најмање делиће тог двостраног огледала, сложити их у целину и сакрити најмање
пукотине, али нећемо успети да излечимо и уклонимо камен који је био главни разлог због
којег је разбијено. Без њега је много теже тражити пут кроз будућност. Несугласице
настају онда када затворимо своју душу и не желимо да видимо како је оном од кога
очекујемо да нам буде прави пријатељ. Лепо је када се потрудимо и нађемо неког сличног
нама и препознамо доброту у очима. Очи не лажу. Оне су огледало душе и зборе све оно
што срце вели. У животу такви људи су драгоцени, ретки попут вредних бисера.
Да душа може без очију, доказ су слепи људи. Нажалост, очи без душе су чест случај. У
очима наших правих пријатеља види се добродошлица на путу до њиховог срца.
Валерија Коцић, 8/2

ослонимо. Много је важно имати правог
пријатеља, али њега не можемо купити,
већ га морамо заслужити.

Прави пријатељи су попут бисера –
вредни, ретки и драгоцени
Пријатељство је највеће богатство. Када
се каже богатство, људи одмах помисле
на новац, јер се њиме све може купити.
Међутим, постоји нешто што се новцем
неможе купити - то је пријатељство.

У житоту постоје многе стуације које не
можемо превазићи сами – тада су
пријатељи ту да са њима поделите и
добро и зло.

Сви имамо пријатеље који су уз нас
само у добру, а у злу нам одмах окрену
леђа, али то није прво пријатељство.
Право пријатељство је када је пријатељ
уз нас и у добру и у злу. Пријатељство је
као звезда која небо краси, коју морамо
чувати да се не угаси, јер ако се угаси
остајемо потпуно сами са тугом у срцу и
души. Тужно је немати пријатеље, јер
онда немамо са ким да поделимо велике и
мале тајне и све оно што нас чини и
срећним и тужним. Ако имамо
пријатеље, онда никада нећемо бити сами
и увек ћемо имати на кога да се

Теодора Илић, 5/1
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Прави пријатељи су попут бисера – вредни, ретки и драгоцени
Ретко ко има правог пријатеља, пријатеља који је искрен, веран и драгоцен. Они не знају
за љубомору, себичност и за друге лоше емоције међу људима.
Пронашла сам свог правог пријатеља, пронашла своју најбољу другарицу Јану. Наше
пријатељство је незаустављиво, без свађа, љубоморе, себичности, без лажи. Увек смо
једна уз другу и у добру и у злу. Јана је ведра, радознала, лепа, паметна и мудра. Када сам
тужна, нико не може да ме орасположи осим ње. Не кријемо ништа једна од друге.
Напротив, ми немамо тајне, јер верујемо једна другој. Пријатељство искључиво зависи од
нас самих, јер свако за пријатељља бира особу која нам је најсличнија. Надам се да никада
нећу изгубити таквог пријатеља. Такође, никада нећу заборавити њену искреност, верност
и љубав према мени.
Она и ја нашу зајеничку љубав и прјатељство чувамо у својим срцима и никоме их не
дамо.

Кристина Крстић, 5/2

 Кроз таму векова у светлост
ДАН СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ И ПИСМЕНОСТИ 24.5.2019.год.

Од ове године Дан словенске писмености постао је званично државни празник иако га
наши ученици са наставницима већ неколико година уназад обележавају пригодним
активностима као дан сећања на Солунску браћу, просветитеље Ћирила и Методија. У
матичној школи у Манојловцу одржан је час посвећен равноапостолним просветитељима
на коме су интегративном методом повезани садржаји српског језика и веронауке.
Наставник веронауке Марко Ристић је са наставницом српског језика Биљаном Цакић у
школској медијатеци одржао интерактивни час на коме се уз мултимедијалну
презентацију говорило о раду првих словенских просветитељаи њихових настављача,
ступању Словена на културну мапу Европе и значају мисије за хришћанство, писменост и
културу словенских, дакле, и српског народа. Трибина је названа „Кроз таму векова у
светлост“, а у радионици су учествовали ученици 7/1 и 7/2 одељења. Ликовне радове су
припремили наставници ликовне културе Зорица Пузић, Маја Јовановић и Дејан
Недељковић са својим ученицима.
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Ученици су обновили и проширили знање о историји српског језика, писали краће записе
глагољицом, истраживали о почецима писмености и континуитету развоја српског језика
у ширем контексту с обзиром на то да се ради о словенским народима данашње Европе
који насељавају око 35% укупне површине Старог континента. Мисија је имала
далекосежне последице које су се огледале у учвршћивању хришћанства и то под утицајем
Византије чије су тековине културе Словени на Балкану баштинили преко словенског
језика и источног (грчког) хришћанства. Пут од политеизма до хришћанства не би био
могућ без разумљивог језика и просвећених и посвећених учитеља.
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На свом језику српски народ је градио своју културу о чему сведоче бројни материјални
извори међу којима су и преписи богослужбених књига, документи, оригинална књижевна
дела и записи на српскословенском и народном језику.

НОВИ ИЗГЛЕД НАШЕ ШКОЛЕ

У пролеће 2019.год. обављени су радови на замени дотрајале столарије матичне школе у
Манојловцу под покровитељством Града Лесковца и Одељења за друштвене делатности.
Тиме су вишеструко побољшани енергетска ефикасност и услови за боравак и рад наших
ученика. Следећи корак у остварењу постављеног циља јесте сређивање фасаде.
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Од школске 2019/2020.године наша школа прелази на дигитализовани ситем што
подразумева коришћење ЕС дневника. Наставно особље се труди да бољим методама
наставе и коришћењем нових средстава за рад осавремени наставу и процес учења
прилагоди генерација које долазе у складу са захтевима које нам развијена технологија и
услови живота траже.

 Оно што води и вуче свет, нису локомотиве, него идеје!
ЛИТЕРАРНИ КУТАК

Ово су ученици 2.разреда у Манојлоцу
са својим учитељем Југославом
Ђорђевићем и они обожавају да пишу
саставе.
Предстаљамо вам неколико њихових
радова.
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ПРОЛЕЋНО ЈУТРО У МОЈОЈ УЛИЦИ

Свако јутро носи своју лепоту.
Посебну лепоту у мојој улици носе
пролећна јутра.
Сваког јутра, после буђења гледам кроз
прозор и посматрам сунце како својим
зрацима пролази кроз облаке, као сејач
златних нити. У дрвореду моје улице
чује се опојни цвркут разиграних птића,
који својом песмом најављују весео дан, док ласте лете тамо, амо.
У нашем дворишту се трава сва зелена окупала у јутарњој роси, па је сва чиста ко мала
беба која је кренула да расте. Отворим прозор, а прелепи мирис цвећа и тек расцветалог
дрвећа улази у собу. Лепи мирис бујног јутра окупирао је сву моју собу.
Пролеће је свуда око нас, а његова лепота се шири у нашем срцу и души.
Нина Срећковић,ученица 2. разреда у Манојловцу

ОВО МИ ЈЕ ИСПРИЧАЛА БАМБИЈЕВА МАМА
Шетајући шумом на једном зеленом пропланку, видела сам Бамбијеву маму. Пришла
сам јој са осмехом на лицу и замолила је да ми исприча какав је њихов живот.
Поче причу мени Бамбијева мама да је живот у шуми леп, али и тежак. Шума је лепа,
пуна је веселог цвркута окупљеног хора разних птица. Прелепе боје разнобојних лептира
чине шуму још лепшом. Свуда се шири опојан и свеж мирис дрвећа и свих биљака што
расту у шуми. Када наступе хладни дани и дође зима, ова чаролија нестаје јер око нас је
лед и снег.
Хране је све мање, а ловци вребају на све стране.
Нина Срећковић, ученица 2.разреда у Манојловцу

37

КИША

КАКО МЕ ИЗНЕНАДИЛА

Прелеп сунчан дан. Решили смо да прошетамо поред реке. Напољу је било
топло и лепо.
Док смо шетали реком, одједном, ниоткуда се створио један
облачић. Киша је почела да ромиња, а онда да пљушти. Били смо
мокри до голе коже. Баш ме је изненадила ова киша. Док сам
журила са другарицама ка кући онако мокра, облачић је нестао и
грануло је опет сунце. Покисла у лицу и одећи због облачића
остала сам кући.

Нина Срећковић, ученица 2.разреда у Манојловцу

ПРОЛЕЋНО ЈУТРО У МОМ СЕЛУ
Момчиловић Стефан, ученик 2.разреда
Стигло је пролеће, сви смо радосни јер
дани постају топли и пријатнији.
Сунце се појављује и греје нас, дрвеће
добија своје нове зелене хаљине са
разнобојним цветићима. Птице полако
певају своје песме. Деца су у мом селу
сва весела и срећна јер се радују пролећу,
облаче своје лагане ствари и играју
фудбал. Вредни људи крећу на своје
њиве и чује се бука трактора.
Сва жива бића се у мом селу радују
доласку пролећа и сви су весели и
срећни.
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ПРОЛЕЋНО ЈУТРО У МОЈОЈ УЛИЦИ
После хладне и дуге зиме, пролеће се нечујно увукло у моју улицу.
На ведром плавом небу сунце је сада једини господар. Његови зраци нежно милују тек
пробуђену природу. Лагани јутарњи поветарац дува кроз гранчице које вире из дворишта.
Златни зраци сунца пресијавају се на јутарњој роси док се деца узбуркано окупљају у
мојој улици спремајући се за школу. Опојни мирис зелене траве шири се улицама, док
врапци заносном песмом прослављују пролеће. Ласте су се вратиле са југа и поново праве
гнезда.
Пролећно јутро у мојој улици је баш као у чаробној бајци.
Лазић Душан, ученик 2. разреда у Манојловцу

ЕКОЛОШКА ПЕСМА
да је чиста природа богатство наше
и да нам чист ваздух много више паше.

Када би наша планета била већа,
да ли би на њој било више смећа?
Било би на њој места за више смећа
Али то не би била никаква срећа.

Сунчеви нам зраци кроз чист ваздух стижу,
сваког живог створа они нежно дижу.
Али ако горе много дима има,
озонска ће рупа наштетити свима.

Ако правимо смеће више и више,
можда ће једном црно да нам се пише,
а то никад нико од нас не би хтео,
јер тад би и мајку природу проклео.

Океани, мора, језера и реке,
и планинске воде, и водице неке,
остаће чисти за покољења наша
ако их сачувамо од кеса и флаша.

Природа драга ту ништа није крива,
било да јесте или није жива,
она је створена и снажна и чиста,
и баш зато природа треба да блиста.

Оранице црне и земљишта плодна
нека буду чиста јер су тако згодна.
Буду ли се она тровала без мере,
Неко ће морати здравље да нам пере.

А да је наша планета мало мања,
да ли би дошло до погоршања стања?
Од толиког смећа из целога света
малој планети нанела би се штета.

Је л` то значи да је Земља таман нама,
и док је нас, она неће бити сама?
- Еколози прави, ал` и они мали,
труде се планети да ништа не фали.

Природа и људи, фауна и флора,
уредним и чистим држати се мора,
иначе ће светом болест да завлада
и због немара живи свет да настрада.

Питања таква многу децу муче,
али нису ни деца више „од јуче“;
нису ни дечица к`о с крушке пала,
природу воле иако су мала.

Да не би дошло до погоршања стања,
треба да схватимо, и то без морања,
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Знају и да сваки ђубре ђубре није,
зато нема шта ту сада да се крије,
одавно знају за рециклирање сви,
да од тога може и да се заради.
Одговоре праве сва дечица знају,
Зато чисте, не прљају по свом крају.
Секундарне сировине нису им смор,
Уз паролу: „НЕ ПРЉАЈ, НЕМАШ
ИЗГОВОР!“
Ученици 4/2 и учитељ Небојша
Стојановић

У ГОСТИМА КОД РОБИНЗОНА
Волим чудна и тајанствена места и људе које срећем спонтано и неочекивано.
Била сам са баком у једном граду на путовању. С обзиром да је тај град пун лепих и
чудних места, а нас две радознале, свакога дана смо их обилазиле. Последњих дана бака је
хтела да иде у обилазак једног острва које се налази у близини. Како ми је рекла то острво
није још увек сасвим истражено. Била сам, наравно, превише уморна и није ми било до
обиласка неког тамо напуштеног острва, али бака ме је молила и молила говорећи ми да
ћу се покајати ако не одем, а ја сам јој рекла како би последњи дан требало да буде дан за
уживање. Наравно, она се разочарала, а ја нисам хтела да ми се наљути па сам мрзовољно
пошла са њом.
Изгледа да се све дешава са разлогом, као и увек, тако је било и овога пута. Када смо
стигле на острво, није било много људи, а и они су убрзо отишли јер није било водича
који би их повели у обилазак. Тако смо на острву остале само бака и ја. Шетале смо и
шетале. Нигде није било ниједног живог бића, све је било пусто.
Одједном се зачуо неки шум. Много сам се уплашила јер није било никога, па сам
се запитала ко би то могао бити. Заинтересовала сам се па сам пошла да видим ко је то.
Угледала сам неког човека како ради нешто око свог шатора. Био је удаљен па није ни
чудо што га нико није видео.
Боже, зашто ми овај човек личи на Робинзона? Ма није, нисам ја те среће да га сретнем рекох себи.
Пришла сам и питала га да ли му треба помоћ. Најпре је био зачуђен што ме види, а онда
смо започели причу како сам ја дошла овде, а како он.
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Кроз причу сам схватила да сам била у праву и да то јесте Робинзон! Јако сам се
обрадовала и почела да га зовем по имену, њему је то било чудно и рекао ми да се он
заправо зове Александар. Стварно неочекивано, али знао је српски! Није ни знао да се о
њему толико прича и пише. Увео ме је у шатор, прошли смо ходником до дневне собе.
Баш лепа соба. Интересантно ми је било што је све урадио својим рукама. Послужио ме је
неким чудним грицкалицама које су се мени јако свиделе. Рекао ми је да се праве од траве
која се налази на острву и у мору. Био је јако гостољубив и љубазан према мени. Намештај
је направио од дрвета и камена, а покрио га лишћем са околног дрвећа. Поклонила сам му
књигу коју сам понела на летовање да би имао чиме да се забави.
Био је ово један леп сан, али било ми је драго што је толико личио на стварност.

Милица Миљковић, V/3

ЈАБУКА НА ДРУМУ

Људи на овом свету су све безобзирнији. Толике године живим, а ово још нисам видела.
Живим на једном друму, сама, без игде икога. Некада горим због јаког сунца, а некада се
смрзавам и квасим од снега и кише.
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Долазе људи и ломе моје гране, а то су ране које највише боле. Узимају моје незреле
плодове и тако им скраћују живот јер они без мог стабла не могу. Грицну их, схвате да су
кисели и баце. Гађају ме и вређају мислећи да је лако издржати тај терет. Покидају ми
листове и цветиће, а то ме у срце рани. Не знају да им ја својим плодовима, који су пуни
витамина, продужавам живот.
Капљице сјајне смоле моје су сузе, али они то не схватају, нити ће. Такав је живот бог
подарио мом стаблу, живећу и даље сама на крају друма док не исеку мој корен.

Јелена Станковић, VII/4

МОЈА ПОРОДИЦА
Породично презиме моје породице је Тасић. Имам родитеље, брата и сестру који су
старији од мене и сестрића који је зврк, али га обожавам. Имам и баку и деку.
Често размишљам о својој породици. Многе ствари не разумем, много пута сам
збуњена, некад срећна, некад тужна. То је ваљда и разумљиво јер сам само дете. У мојим
годинама је разумљиво да су ми осећања узбуркана, помешана и да различито реагујем.
Моји родитељи не живе заједно. Због тога сам тужна и разочарана. Али то су
њихови животи и ја ту не могу ништа. Иако живим са оцем и осталим члановима
породице, мајка ми јако недостаје. Волим је много, волим и оца, волим и остале у својој
породици.
Свака породица има своје лепе и лоше тренутке. У свакој кући долази до несугласица
и свађа, тако је и у мојој породици. Ја имам свој кутак, понекад волим да се осамим и
слушам музику или се дописујем са другарима.
Мене у кући сви воле, знам то. Знам да ме и отац и мајка много воле и да брину за
мене. Има дана када ми се баш прича са људима и дана када ми више прија самоћа. У
кућним пословима не учествујем много, поштеђена сам, а мени то у овом периоду
одговара.
Мој отац ради у школи, сестра и брат су такође запослени, а бака и дека се баве
пољопривредом. Свако oд нас има своје обавезе зато понекад имамо мало времена једни
за друге, али кад год ми је потребно, мој тата је за мене ту.
Надам се да ће ми живот донети пуно радости и задовољства јер и ја људима желим да
буду здрави и весели.
Породица је битна, пружа мир и сигурност зато је треба неговати и чувати.

Јана Тасић, VII/4
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ЧИТАЈУЋИ ПУТУЈЕМ
Када сам се једног предивног јутра пробудила и схватила да тога дана не идемо у
школу, ускликнула сам од радости и дохватила своју омиљену књигу.
Боже, колико ли је само прашине сакупила током ових неколико дана! – рекох.
''Робинзон Крусо'' се већ неколико дана одмарао на полици запостављен због географије,
историје, математике...Јаднога Робинзона сам прошлога пута оставила усред страшне
олује на узбурканом мору јер је досадна географија упорно захтевала моју пажњу. Тројка,
нажалост, неће сама да се поправи.
Обрисавши прашњаве руке о прекривач, са нестрпљењем сам отворила књигу и утонула у
Робинзонов свет. Осећала сам се као да ме је књига увукла у себе. Следећег тренутка
осетила сам како ме сунчеви зраци милују по лицу. Отворила сам очи и схватила да се
налазим на неком непознатом месту. Осврнула сам се око себе и видела море, песак и голе
стене. Видех једног човека како лежи на песку док га таласи прекривају попут плавог
прекривача. Ја брзо притрчах и почех да га дрмусам.
Господине, господине, да ли сте добро?! – упитах га.
Човеково лице обрасло црном брадом било је десном страном залепљено за песак док су
леву страну запљускивали таласи. Он отвори очи, зачуђено ме погледа и поче да кашље.
Помогла сам му да устане и одвела га на суви део плаже.
Био је то човек густе црне косе и браде. Био је бос и носио је поцепане панталоне до ниже
колена и кошуљу чији су рукави до лаката били исцепани.
Чим је дошао до даха, упитао ме је:
Ко си ти и одакле си се створила?
Не знајући шта да одговорим, почела сам да муцам:
Ја, ја сам Миљана, али... ја...ја нисам сигурна како сам овде доспела.
Човек ме збуњено и помало уплашено погледа.
А Ви, ко сте Ви? – упитах ја, а он одговори:
Ја сам Робинзон Крусо. Нисам ни ја одавде, већ су ме бесни таласи бацили на ово тло.
Робинзон Крусо!! Па то сте Ви!! Невероватно, баш сам сад читала о Вама!
Ја ускликних од среће, а он ме погледа као да сам пала с Марса.
Читала си о мени?! Стварно?! Зар људи знају где сам? Зар новине пишу о мени?!
А ја, полако, смирујући га :
Не, не, господине! Пре доласка овамо, читала сам роман о Вама, али сад ми је ипак жао
што га нисам прочитала до краја јер не знам шта ће даље бити са Вама.
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Човек само што не паде у несвест, није ни помислио да постоји читав роман о њему. Док
се он смиривао, ја у себи помислих како је овај човек неустрашив, какав је он јунак. Све
ово што ми се дешава сувише је добро да би било истинито!
Захваљујући томе што смо били на дохват врелим сунчевим зрацима, Робинзон се осушио
и лепо загрејао. Морали смо одмах да се бацимо на истраживање овог места да бисмо
видели где се налазимо. Устали смо и кренули у потрагу за нечим што ће нам бити
корисно. Били смо гладни и жедни, а нисмо имали ни воде, ни хлеба. Све време сам
покушавала да се сетим овог места из романа, али, авај, само сам знала да је ово било
острво, па сам му то и рекла. Успаничено сам превртала џепове у потрази за телефоном
како бих позвала родитеље, али сам пронашла само кутију шибица и папирне марамице.
Дивно, остаћу овде као храна дивљим зверима!
У једном тренутку запазили смо разбијен пиратски брод који је био близу обале.
Изгледало је да је и он преходне ноћи доспео ту. Одлучили смо да одемо до њега и да
видимо има ли штогод што би нам помогло. Од комада Робинзоновог брода направили
смо сплав. Тај сплав нам је био од велике користи. Отишли смо њиме на брод и видели да
има много тога. Брзо смо узели ствари које ће нам бити корисне, као на пример секиру,
неку одећу, даске, пушке и пушчани прах, некакав тврд црни хлеб и још много тога. Све
смо то у неколико наврата морали брзо да однесемо на обалу јер смо се плашили да ће
брод да потоне.
Када смо последњи пут отишли на брод да видимо има ли још нечега, видела сам у
унтрашњости брода једну жену која се тресе од страха и хладноће. Ја сам јој полако
пришла, узела је за руку и рекла јој да слободно пође са нама, ништа јој се лоше неће
догодити. Жена је устала и рекла нешто на свом језику који ја нисам разумела. Када је
видела да јој нећемо ништа, пошла је са нама на сплав којим смо отпловили до обале.
Била је то жена плаве косе и плавих очију у дугој хаљини која је била изгужвана, прљава и
исцепана. Схватила је да хоћемо да јој помогнемо и почела да разговара са нама мислећи
да је разумемо. Тек сам тад приметила да жена говори енглеским језиком који сам ја
помало разумела. Некако смо успеле да се споразумемо, рекла је да се зове Ана и да је из
Енглеске. Гусари су напали њихов брод, а њу отели, али убрзо их је снашла страшна олуја
и једино је она преживела.
Да бисмо преноћили, Робинзон је од ствари које смо нашли на броду направио шатор за
нас две, а он је спавао испред шатора са пушком поред себе чувајући нас од дивљих
животиња. Нисмо знали чега све ту има. Када је свануло, појели смо мало оног тврдог
црног хлеба и кренули у потрагу за водом. Морску воду нисмо могли да пијемо јер је
слана и било би нам лоше. Признајем, много нас је било страх и све време смо се нас две
криле иза Робинзона. Он је са собом носио пушку, за сваки случај. Том пушком је и убио
једну птицу и донео је до шатора. Пошто нисмо нашли слатку воду, Ана ју је опрала
морском, а захваљујући шибицама и марамицама које сам пронашла у џепу, Робинзон је
наложио ватру, настављао суво грање, и ставио један камен и некако испекао месо. Кад се
само сетим како мама дивно спрема пилетину! Ух!
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Није било могуће оволико место обићи за један дан, па смо данима истраживали да бисмо
видели где смо то доспели и има ли какве опасности. Шетајући тако видели смо шуме
пуне огромног разгранатог дрвећа, много цвећа и разних, нама непознатих биљака, и
много животињица. Видели смо пуно дивљих коза и много птица и њихових јаја, па смо
схватили да ипак нећемо умрети од глади. Успут смо пронашли и речицу са хладном
чистом водом и скакали смо од радости због тог открића.
Пошто смо се уверили да је ово предивно острво безбедно, почели смо да правимо и боље
место за спавање од шатора. Ана и ја смо помагале Робинзону, он је секао младо дрвеће да
од њега прави стубиће, а ми смо их преносиле. Забио их је у земљу, а одозго наређао даске
и грање тако да је све то личило на неку стару шупу, али штитило нас је од кише и ноћне
хладноће. За себе је у близини направио исто такво склониште. Током свих наших
пустоловина дивно смо се проводили, забавно је било док је Ана покушавала да се
споразуме са мном. Робинзон је неким чудом говорио српски језик, али и енглески.
Пошто су обоје говорили енглеским језиком, смејали су се и шалили. Ја сам се понекад
дурила јер их нисам разумела, а они су покушавали да ми објасне шта су рекли. Требало је
будем пажљивија на часовима енглеског! Приметила сам да се поред Робинзонове
неустрашивости крије и велика доброта према нама двема јер нам није давао да се
уморимо или радимо тешке послове. Поред толико тешких послова и после толико мука,
он је свакога дана правио резове у једној стени да би тачно знао колико дана смо ту. Ја се
тога никада не бих сетила!
После неколико дана проведених на острву, већ сам имала опекотине од сунца јер у џепу,
нажалост, није било креме за сунчање. Иако сам се спријатељила са Аном и Робинзоном, и
била срећна што доживљавам овакву пустоловину (како ће ми само другари завидети кад
им испричам, наравно, ако икада одем одавде), јако сам желела да се вратим кући јер су
ми недостајали родитељи и мој мали брат. Проблем је био што нити знам како сам овде
доспела, нити како да се вратим кући.
Једне ноћи страшно је грмело и севало. Ја се много бојим грмљавине и зато сам чврсто
затворила очи. Кад сам их отворила, видела сам да се налазим у својој соби. Врата су се
отворила и у собу је утрчао мој мали брат који ме је позвао да идем на доручак. Пружајући
му руку запитала сам се шта се овде дешава и где су нестали Ана и Робинзон. Онако
збуњена отишла сам са братом на доручак. Одмах после доручка хитро сам отишла до
собе и вратила се књизи. Схватила сам да у књизи уопште нема Ане! Била сам радосна
што сам се вратила кући, али ми је ипак било жао што сам Робинзона оставила самог на
оном острву. Надала сам се да ће убрзо проћи неки брод који ће га одвести кући. Када сам
књигу прочитала до краја, схватила сам колико се Робинзон намучио и колико времена му
је било потребно да се врати кући. Погледала сам своју породицу и схватила колико сам
срећна.
Миљана Стевановић, V/3
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Људи треба да чувају природу, а не да је загађују и уништавају. Под природом
сматрам и стабло јабуке. Не разумем инжењере који планирају ауто-пут који би је
уништио.
Ова јабука је јако стара и треба је одржавати. Она је много помогла људима, а они су њој
на јако суров начин узвраћали. Зато ја редовно долазим да обиђем јабуку.
Док је пролазници уништавају, ја је лечим.
Док они кидају гранчице, ја је заливам и лечим јој поломљене гране.
Деца јој кидају незреле плодове, а ја убирам само зреле. Они који уживају у њеном хладу
узимају камење и гађају сироту јабуку. То је неправда! Чиме је то јабука заслужила?! Да
ли је заслужила тиме што им је давала свој плод и хлад?
Када је ја обиђем, повадим јој мотке из грана, нежно јој превијем ране и тугујем са њом
док седим у хладу и једем њен плод. Семе садим поред ње да би остале младе јабуке. Она
трпи све немилосрдне људе и још увек цвета и рађа дивне плодове.
Њено лепо стабло прекривено је многим неприметним сузама које само ја могу да видим.
Анђела Миљковић, VII/4

ПОРТРЕТ ДРАГЕ ОСОБЕ
Свет је пун људи, али само једна особа заузима посебно место у вашем срцу. То је особа
која је увек уз вас и жели да вас разуме, саслуша, посаветује, похвали. Њу не може да
замени ни хиљаду пријатеља јер пријатељи дођу и оду, а она остаје увек са вама.
Моја мама је изузетна особа. Она има плаву косу као Златокоса, крупне браон очи у које
кад погледате, можете да видите сјај, искреност, чистоту... Има веома изражајне црте
лица. Зове се Далиборка и има тридесет четири године. Воли да се дружи, шета, воли
природу, али највише од свега воли књижевност. Воли да каже како књига може да каже
више искрених речи него било који човек. Она је мене, моје сестре и брата водила сама
кроз живот. Све што сада имам, имам захваљујући њој. Знам да би она можда хтела да
имамо и више од овога, али хвала јој на свему што нам је омогућила. Знала је много пута а
заспи уплакана јер сутрадан можда не бисмо имали шта да једемо, али она би и тад нашла
решење и ујутру нас дочекала са пуним столом хране. Како је то успевала и шта је све
радила да би дошла до онога што нам је потребно, то само она зна. Моја мама је веома јака
жена и ја сам срећна што имам такву мајку.
Не постоји реч која може описати моју маму и наш живот пун успона и падова. Захвална
сам Богу што ми је она мајка, увек ћу са поносом причати о њој.
Николина Стојанов, 6/1
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 Учење је као веслање узводно; чим се престане – крене се уназад!
Међународни дан књиге за децу

Сваког 2. априла у години обележава се Међународни дан књиге за децу, који је
установљен 1967.године на основу одлуке Унеска, како би се деци слала порука о
важности читања књига и развијању љубави према писаној речи. Тим поводом су
ученици 5/2 разреда са наставницом српског језика уредили у својој учионици кутак
књига са циљем да шире љубав према читању.
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Њихова препорука за читање су следеће књиге:


Аги и Ема – Игор Коларов

Аги је усамљен деветогодишњак чији
родитељи никад немају времена за њега.
Ема је ведра и радознала старица која
разуме Агијеву усамљеност и даје му оно
што му је у том тренутку најпотребније потпуно пријатељство. Она живи у
старој, расклиманој кући, коју је Аги
назвао „Зачарани замак“. На врло
креативан и маштовит начин она извлачи
Агија из света самоће и уводи га у
занимљив свет маште.



Неко се уселио у ону стару вилу – Урош Петровић

Ко се уселио у ону стару, мистериозну,
застрашујућу, необичну вилу? Какве
тајне се скривају унутар те старе куће?
Проживите ову напету авантуру са
Луном, Лиром и Велом, децом чудних
нарави из још чудније Улице љуљашки.
Пред читаоцима се налази пуно
изненађења и чак тридесет загонетки и
мистерија које не дају мира док се не
реше.
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Уредници: наставнице српског језика и
књижевности Драгана Ђокић и Биљана Цакић
Насловна страна: цртеж Ене М. Стојковић, 3/1
Литерарне и ликовне радове припремили са
ученицима учитељи и наставници предметне
наставе.
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