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Вукову диплому заслужили су следећи ученици:
1. Наташа Дицић, 8-1, посебна диплома из ТИО;
2. Катарина Ђорђевић, 8-2, посебна диплома из ликовне културе;
3. Милена Стојановић, 8-2, посебна диплома из ТИО;
4. Давид Николић, 8-3, посебна диплома из ТИО;
5. Јасна Анђелковић, 8-4, посебна диплома из биологије;
6. Миљана Костић, 8-4, посебна диплома из француског језика;
7. Марко Костић, 8-4, посебна диплома из ТИО;
8. Милица Пешић, 8-4, посебна диплома из биологије;
9. Лазар Димитријевић, 8-4, посебна диплома из историје;
10. Тамара Митић, 8-4, посебна диплома из ликовне културе;
11. Сава Цветковић, 8-5, посебна диплома из ТИО;
12. Стефан Мичић, 8-5, посебне дипломе из историје и француског језика.
Посебне дипломе:
1. Голубовић Душан, 8-5, посебна диплома из ТИО;
2. Никола Н. Стојановић, 8-1, посебна диплома из информатке;
3. Милица Миловановић, 8-3, посебна диплома из музичке културе.
Двадесет осморо ученика осмог разреда је добило похвалнице за успех са просечном оценом
одличан (5,00).
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Знање је моћ!
Они су наш понос!









Ученици трећег разреда су постигли следеће резултате на такмичењима:
Андрија Лазић, Манојловце, 2. место на Општинском такмичењу из математике;
Богдан Горчић, Братмиловце, 2. место на Општинском такмичењу из
математике;
Душан Спиридоновић, Манојловце, 3. место на Општинском такмичењу из
математике.

Ученици петог разреда остварили су следеће резултате на такмичењима:
Стефана Николић, 5-1, 3.место на Општинском такмичењу из биологије;
Теодора Ђорђевић, 5-4, 2. место на Окружном такмичењу из математике и 2.
место на Окружном такмичењу из ТИО,
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Андријана Станковић, 5-5, 2. место на Окружном такмичењу из математике,
Душан Тодевски, 5-5, пласман на Окружно такмичење из математике;
Александар Марков, 5-5, пласман на Окружно такмичење из математике.










Ученици седмог разреда постигли су следеће резултате на такмичењима:
Андрија Ђорђевић, 7-4 пласман на Окружно такмичење из информатике;
Тијана Тасић, 7-5, 1. место на Окружном такмичењу из географије и пласман на
Републичко такмичење из географије;
Душан Здравковић, 7-5, 2.место на Окружном такмичењу из географије;
Анђела Васиљковић, 7-5, 3.место на Окружном такмичењу из географије;
Душан Симоновић, 7-5 пласман на Окружно такмичење из информатике;
Душан Здравковић, 7-5, пласман на Окружно такмичење из информатике;
Марко Стојановић, 7-5, пласман на Окружно такмичење из информатике.









Ученици осмог разреда остварили су следеће резултате на такмичењима:
Јасна Анђелковић, 8-5, 1. место на Општинском такмичењу из биологије;
Сава Цветковић, 8-5, 1. место на Општинском такмичењу из ТИО;
Душан Голубовић, 8-5, 2.место на Општинском такмичењу из ТИО;
Миљана Костић, 8-4, 3. место на Окружном такмичењу из француског језика;
Стефан Мичић, 8-5, 2. место на Општинском такмичењу из француског језика;
Лазар Димитријевић, 8/7, пласман на Окружно такмичење из историје.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
Тим за културне активности је са нашим вредним ученицима успешно започео школску
2016/2017.год. најпре топлим и пригодним дочеком ђака првака , а потом и трибином
посвећеном Европском дану језика. Српски језик припада групи јужнословенских језика,
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развио се из прасловенског који је потомак индоевропске језичке породице. Ово је била
добра прилика да се бавимо значајем очувања и познавања језика.

У програму трибине учешће су узеле наставнице страних језика које су читале књижевност
на језицима на којима предају: Сунчица Милошевић је казивала одломак из романа „Мали
принц“ Антоана де Сент Егзиперија, а Милена Миленковић је рецитовала песму „If“
Р.Киплинга. Библиотекарка Наташа Марковић читала је поезију А.С.Пушкина и Јесењина на
руском. Наставнице српског језика И. Вељковић и Ј. Коцић су говориле ученицима о значају
неговања и учења језика, о предности полиглота. Урађени су вишејезични панои.
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ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА СТАРИЈИХ ОСОБА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ
Месец октобар је месец солидарности са старијим особама, а 01.10.2017. – Дан старијих
особа био је одлична прилика да нагласимо редовну потребу да се старијим особама указују
пажња и захвалност за све што им дугујемо као потоње генерације приредбом за кориснике
Геронтолошког центра у
Лесковцу. Наши драги домаћини, које већ више пута посећујемо о празницима дарујући им
културно-уметнички програм, и овог пута су нас радо дочекали и уживали у садржајима које
су наши ученици приказали. Са нама су певали, смејали се и подсетили се неких лепших
времена и своје младости. Ми смо за њих казивали лепе стихове о бакама и декама, певали

етно песме, глумили о деки који је свом унуку оставио трешњу из перспективе дечака и
извели део епизоде из култне серије коју је наша публика пратила у време своје младости,
„Љубав на сеоски начин“ – Просидба.
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ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Као важан датум у календару школске године издвојили смо и 03. децембар – Дан особа са
инвалидитетом. Организовали смо трибину у којој су учествовали наставници српског језика
(Ивана Вељковић, Јована Коцић), грађанског васпитања (Предраг Станковић) и ликовне
културе (Владица Недељковић), психолог Ивана Јовић. Ученицима је представљен правилан
начин опхођења са особама са инвалидитетом и приближен им је начин живота којим живе
инвалиди. Потребно је да се сви ослободимо предрасуда и да схватимо да смо сви једнаки,
само неки морају да живе са много више потешкоћа. Инвалидитет се сваком може догодити.
Објашњени су проблеми са којима се особе са инвалидитетом сусрећу; притом не треба
доприносити да се та ситуација погоршава, већ им олакшати, учинити живот једноставнијим.
То значи да развијамо толеранцију, отвореност, пружимо подршку и разумевање, омогућимо
да особа која има ову врсту потешкоћа може да буде корисна, да доприноси и укључи се у
заједницу, ојача своје самопоуздање и достојанство. Старост сама по себи носи неку врсту
инвалидитета сваком човеку. Зато треба да помогнемо једни другима, да нисмо усредсређени
само на себе, помоћи немоћном да се осети прихваћеним. Ученици наставнице српског
Биљане Цакић из одељења 8/1: Наташа Дицић, Никола Н.Стојановић, Наталија Стојковић и
Марија Михајловић извели су перформанс који је осмислила наставница српског језика са
наставником грађанског језика Предрагом Станковићем. Они су на упечатљив начин указали
на погубне стереотипе, изазвали саосећајност према особама које су доживеле неку врсту
инвалидности и примерима из књижевности и савременог живота показали колико је битније
да не будемо ускогруди и саможиви, већ да развијамо осећај једнакости у праву на бољи
живот без обзира на појединачне могућности и ограничења. На зидовима су били изложени
ликовни радови који су ученици наставника ликовног Владице Недељковића радили на тему
како виде особе са инвалидитетом, како схватају овај проблем и на који начин могу да
допринесу да и те особе буду срећније, прихваћене и да се осете вољеним.
Један од највећих савремених научника, физичар Стивен Хокинг, је рекао: "Мој савет свим људима
са инвалидитетом је да се усредсреде на ствари за које их инвалидитет не ускраћује и да не жале за
оним стварима за које нису способни. Не патите од духовног, па чак ни од физичког инвалидитета."
Наша порука гласи:
Живот је само један и драгоцен је. Ту смо да помогнемо, олакшамо постојање једни другима и
омогућимо бољи живот. За то има много начина, само треба имати срца, љубави и жеље да боље
уредимо нашу заједницу и поштујемо међусобне различитости уз разумевање и несебичну помоћ.
Особе са другачијим потребама од нас имају право на лакши живот и остварење својих могућности.
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СВЕТСКИ ДАН ЉУБАЗНОСТИ

Светски дан љубазности обележили смо 13.11.2017.г. трибином на којој су учествовали
наставници српског језика и, наравно, ученици. Истакли смо значај правилног односа у
комуникацији, развијања толеранције и доприноса љубазности лепшем и квалитетнијем
животу.
Лепа реч и гвоздена врата отвара.
Наши ученици су имали прилику да супротставе и уоче особине љубазног понашања па су
тако закључили да је боље бити пријатан, сусретљив, ненаметљив, културан, отворен, са
поштовањем, са љубављу јер и сами желимо да се наше окружење према нама тако опходи.
Супротно понашање било би себично, дрско, грубо, саможиво, непријатно и такве људе баш
и не волимо да имамо крај себе. Зато је потребно да свесно изаберемо неговање љубазности
и пристојног понашања како бисмо улепшали и свој и живот људи око нас.
Није тешко бити фин!
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КРЕАТИВНОСТ И ОСЕЋАЈ ЗА ЛЕПО

На градском такмичењу „Цветне мајсторије“ одржаном 7.10.2016.г. у Центру за економику и
домаћинство „Даница Вуксановић“ наше ученице су освојиле треће место у изради икебане
од свежег цвећа. Идејама су помогле психолог Ивана Јовић, наставница музичке културе Ана
Трајковић и библиотекарка Наташа Марковић и реализација је била успешна. Циљ ове акције
био је развијање маште и креативности код деце која на оригиналан, креативан и маштовит
начин показују своје умеће аранжирања. Том приликом деца су се упознала са великим
бројем различитих врста биљака које се могу користити у изради аранжмана и
интердисциплинарно повезала знања из биологије, ликовног и техничког васпитања. Радове
је оцењивао жири у саставу: Ивана Момић дипл. инж. пејзажне архитектуре, Сања Бачевски,
дипл. инж. хортикултуре и Зоран Николовски, дипл. хемичар.
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НАШИ ТАЛЕНТОВАНИ УЧЕНИЦИ

Ученица Милица Миловановић је уз менторство предметне наставнице музичке културе Ане
Трајковић остварила значајне резултате у протеклој школској години наступајући у
категорији етно певање за ученике 5-8. разреда. Милица је учествовала на такмичењу
„Извор“ у певању изворне народне музике без инструменталне пратње у Дому културе у
Брестовцу новембра 2016.год и освојила 2. место, а на Фестивалу дечје песме у Вучју
3.12.2016.год. коју организују Пријатељи деце освојила је 1. место.
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СА РАДОШЋУ СМО НАЈАВИЛИ ДОЛАЗАК НОВЕ ГОДИНЕ ПРЕЛЕПОМ
ПРИРЕДБОМ
Ученици разредне наставе припремили су са својим учитељима пригодан програм за Нову
годину. Упутили су публици предивне жеље својим рецитацијама, драматизацијама,
певањем.

Учитељ Југослав Ђорђевић припремио је са ученицима луткарску представу о чудесној
шуми.

Учитељ Небојша Стојановић је припремио праву глумачку дружину која је извела скеч о
(Не)дедамразици и победи добра и лепоте над злом. Програм су обогатиле садржајима
наставница музичке културе Ана Трајковић и наставнице српског језика Ј. Коцић, И.
Вељковић, Б. Цакић.
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Ученици 7/3, 8/1 и 8/2 су ликовним радовима декорисали салу за приредбу.

Лабуд, оригами техника
Сава Цветковић, 8/5
Братмиловце

Прегршт лепих мисли и жеља за добро здравље, вредно учење, успех у свему што будемо
радили разменили смо, тако да смо на леп начин испратили стару и одбројавали сате до нове.
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БОЖИЋНА ПРИРЕДБА
Најрадоснији хришћански празник најавили смо приредбом и подсећањем на обичаје које
поштујемо за Бадње вече и током наредних дана божићњег празника. Програм је настао у
сарадњи наставници веронауке Сање Горчић са наставницима разредне наставе и
наставницама српског језика Јованом Коцић и Иваном Вељковић.
Хор ученика је певао духовне песме. Глумци су представили и објаснили симболику
празника Детињци, Материце, Празника очева, поста, чеснице, бадњака, положајника,
молитве. Смисао овог празника носи јаку поруку о потреби за љубави, слогом и миром у
души, о важности породице и поштовања правих вредности. Славило се и на приредби и
радовало рођењу Христовом који је дошао међу људе да би их спасио и који сваке године
изнова подсећа људе да започну другачији живот, мирнији, уз више љубави и обзира према
ближњем и обећава награду онима који такав начин одаберу.

На Материце (2.недеља пред Божић) деца симболично везују мајку и пуштају је тек када их
дарује поклонима исто као што су мајке то чиниле на Детињце (3.недеља пред Божић) и то
опет чине деца и мајке недељу дана пред Божић везујући оца, на Очеве. Одвезујући чвор
честита се празник и дарују укућани и на тај начин се „дреши“.

Уз уједначен поздрав „Мир Божји, Христос се роди!“ и одговор „Ваистину се роди!“ честитали смо
једни другима предстојеће празнике и отишли радујући се малом одмору који ћемо провести у
топлини најлепшег породичног празника са најближима.
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ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ – СВЕТОГ САВЕ

27. јануар у нашој школи био је посвећен обежавању школске славе поводом које је био организован
квиз знања за ђаке о Светом Сави, свечана академија и резање колача. У Кумареву ученици истуреног
одељења и предшколци одевени у народне ношње припремили су приредбу са својим учитељима и
одржали је у Храму свете Петке након литургије у присуству верника и породица. Од директора
школе најмлађи су добили пакетиће. Наш први српски просветитељ је много задужио српски народ
својим животом и радом, поставио нам је темељ на коме и данас почивамо.

За ученике је припремљен квиз у коме се прожима знање из историје, веронауке, српског
језика и књижевности, грађанског васпитања који су осмислили наставници. Било је
седамнаесторо учесника, а победници су Стефанос Митровић 7/3, Димитрије Михајловић 7/3
и Теодора Ђорђевић 5/4 који су добили на поклон похвалнице и књиге.

Приредбу су припремали ученици старијих разреда из школе у Манојловцу са наставницима, хор из
Братмиловца и ученици учитеља Томислава Симоновића. Уз химну и свечани тон подсетили смо се
колико је великих дела учинио Свети Сава и били поносни што имамо такву прошлост. Уз његово
име везује се почетак просвете у Србији, организовање цркве и њено осамостаљивање, прве болнице,
изградња манастира и цркава, почетак књижевности на српскословенском језику, зачетак права. Све
што данас имамо започео је Свети Сава знајући да ћемо само тако и опстати. Образован, духован,
изабран да буде најбољи, оставио је своје племићке привилегије, изуо се и кренуо бос трновитим
путем духовног уздизања. Далеки 12. век приближили су нам наши ученици који су са љубављу
говорили о највећем српском имену, о његовом подвизавању, храбрости, одлучности и
пожртвованости за свој народ.
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ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Са ученицима смо обележили и светски Дан матерњег језика 24. фебруара 2017.год. Језици нестају
свакодневно у свету нестајењем њихових говорника. Битни су јер нису само средство споразумевања,
већ помажу у изражавању културе, историје и порекла заједница људи. Спречавање изумирања језика
је важно да би се очувале традиције. Сви утичемо на развој језика, сви смо „позвани да будемо
творци и чувари језика“ (Андрић). Мање бројне језичке заједнице прелазе на доминантније,
раширеније у употреби и тиме њихов језик изумире.
УНЕСКО ради на томе да подигне свест о нестајању језика, прати промене које се дешавају у Атласу
угрожених светских језика и ради на примерима добре праксе као што је присуство језика на
интернету да би били доступни за учење.
Препорука нашим ученицима јесте да сазнају више о очувању језика, да уче о језику и култури који
су другачији од њиховог, да сазнају има ли других језика у њиховој говорној заједници и да подрже
организације и акције које се баве очувањем језика и културе.
У подизању језичке културе и писмености школа има значајну улогу.
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ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТИО
Ученици наше школе освојилу су запажено место на традиционалној Општинској смотри АМСС
„Шта знаш о саобраћају?“ одржаној 22.4.2017.год. у ОШ“Вожд Карађорђе“ у Лесковцу. Учествовао је
61 ученик из 11 лесковачких основних школа. Своје знање о саобраћајним правилима и вештинама
показали су најпре теоретски, преко тестова, а потом на школском полигону, где су уместо
аутомобила препреке савладавали бициклама.

Победници су се пласирали на Окружно такмичење, а међу њима су били Вељко Милошевић у екипи
Б дечаци 2. место и Давид Николић, 3. место.

Недељу дана касније, 29.4.2017.г. одржано је Окружно такмичење, опет у ОШ“Вожд Карађорђе“, а
наш ученик Вељко Милошевић пласирао се на 3. место. Радујемо се оваквим активностима и
честитамо на оствареном успеху.
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ДАН ШКОЛЕ
Дан Основне школе „Радоје Домановић“ обележен је недељом спортских активности, а на
сам дан прославе финалним утакмицама у фудбалу за 4. и 8. разред, такмичењем у одбојци за
девојчице 8. разреда, утакмицом фудбала за ученике 8. разреда,такмичењем у етно фризури
за девојчице до 4. разреда, такмичењем у елементарној игри „Између две ватре“ за девојчице
4. разреда, такмичењем за најлепшу кућицу за птице за ученике 5-8 разреда и свечаном
приредбом. Место свих ових дешавања било је у матичној школи у Манојловцу. Међу
ученицима развио се спортски, такмичарски дух у борби за своју екипу, а то је била лепа
прилика да се окупе ученици из истурених одељења наше школе и да се друже међусобно
посматрајући организоване догађаје и учествујући у њима.

.
Наставници ликовног организовали су спојили практичну и естетску идеју и организовали
ликовни конкурс на тему „Еко корпе за одлагање рециклажног материјала“.
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Ученици 5-8. разреда су својим радовима осмислили ликовно решење за ову идеју с обзиром
да то и јесте потреба наше школе – прикупљање отпада, његово правилно одлагање у сврху
поновне употребе, тј. рециклаже.

*

Наши спретни ученици потрудили су се да направе креативне
кућице искључиво од природних материјала које чекају своје
нове станаре у Парку борова у дворишту школе у Манојловцу.
Ово су неки од прелепих модела за наше мале пријатеље станарице и селице. Наставници техничког и информатичког
обаразовања Драган Радивојевић и Ивица дали су оцене и
изабрали као најбоље кућице Теодоре Ђорђевић 5/4 и Дарка
Рајковића 6/1.
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У изради кућица за птице учествовали су и ученици креативне учитељице Свемирке
Филиповић.
Ученици старијих разреда такмичили су се и у што бољем исцртавању портрета чувеног
сатиричара чије име наша школа носи:
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Приредбу су припремили ученици школе у Братмиловцу са својим наставницима
А.Димићем, Сенком Тасић Нешић, Аном Трајковић и Драганом Гичић. Након изведене
химне евоцирана је биографија Радоја Домановића.

Подсетили смо се тешког времена и јадног стања у држави када се глас интелектуалаца и
народа није поштовала, већ је владала класа чиновника - неписмених, безидејних и штетних
људи. Поруке сатира у којима се писац јетко смејао оваквим друштвеним појавама су
свевремене и треба их увек имати у виду. Уследили су духовити скечеви на рачун
неспособности савремених чиновника и њихове умишљене самовладе.

Потом су наши талентовани ученици Миша Јашаревић, Александар Николић и Анђела
Јовановић извели неколико музичких тачака и подигли расположење публици.

20

Изведен је и хумористични скеч на енглеском језику, пародија „Лесковчанин у Лондону“
коју је осмислила наставница енглеског са својим ученицима 5-ог разреда из Братмиловца, и
засмејали публику.
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Школа у Манојловцу је основана крајем 19.века и представља старо здање о коме се сви
бринемо и одржавамо како га не би оштетио зуб времена. У овој школској години доста је
урађено и на подизању нивоа безбедности ученика. Постављени су нови громобрани на
згради у Манојловцу. У плану је замена прозора, столарије ПВЦ столаријом

.

ПРОСЛАВИЛИ СМО И ПРАЗНИК НАД ПРАЗНИЦИМАХРИСТОС ВАСКРСЕ! –
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
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Највећи хришћански празник који слави васкрсење Господа прославили смо приредбом,
изложбом ускршњих јаја и ликовних радова. Приредбу је осмислила наставница веронауке
Сања Горчић, а учествовали су ученици наставница српског језика Иване Вељковић, Јоване
Коцић и Б. Цакић.

Драматизован је сусрет жена Мироносица са Архангелом Гаврилом на Христовом гробу.
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Након приредбе деца су послужена воћем и офарбаним јајима уз радостан поздрав „Христос
васкрсе!“ и још радоснији одговор „Ваистину васкрсе!“.

ТРИБИНА

24.маја 2017. у школи у Манојловцу је одржана трибина посвећена Светој Браћи, светом
Ћирилу и светом Методију. Тог дана и остали словенски народи обележавају Дан словенске
писмености.
Творци првог словенског писма, најписменији људи 9. века у Византијској царевини,
омогућили су просвећивање и прихватање покрштавања код Словена. Тиме су словенски
народи најпре слушали божанску реч на разумљивом језику, а потом и стварали своју
културу која је до тада била само усмена. Развој културе, препознавање сопственог
идентитета, изградња националног бића довешће врло брзо и до стварања заметака, а потом
и правих држава ових народа који прелазе из варварства у цивилизацију будући да су преко
писма и писмености баштинили културу не само Византијског царства, већ и Европе.
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На трибини приказана је презентација уз предавање ученицима које су одржале наставнице
Б.Цакић и Сања Горчић уз асистенцију Јоване Коцић и Јулијане Стојановић. На крају
трибине урађен је и пано посвећен Ћирилу и Методију и овом делу историје нашег
књижевног језика.

У знак сећања на велико дело Ћирила и Методија, прво словенско писмо и почетке словенске
писмености и културе ученици су урадили пано:
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ЕТНО КУТАК У НАШОЈ ШКОЛИ

У школи у Манојловцу постављен је етно кутак, део
простора у коме ће бити излагани стари предмети и на тај
начин сачувати сећање и познавање прошлости и начина
живота нашег народа. Тим за културне активности је уз ову
поставку покренуо ученике на истраживачки рад који ће
прикупљати речи локалног говора, призренско-тимочког
дијалекта. Као резултат појавиле су се прве стране речника
дијалектизама овога краја који чека наредне генерације да
буде допуњен и обогаћен. На тај начин се буди љубав према
сопственом језику, уочавање његове разноврсности и
посебности у односу на књижевни језик, као и откривање
његове лепоте.
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.
ТАТА

МАМА

Све одавде па до мора,
нигде нема таквог створа,
нигде нема таквог злата,
као што је мој тата.

Увек си била уз мене
и ниси дозволила да венем,
ниси ми дала да патим никад нећу моћи то да ти вратим.

Он је зора и свануће,
он је моје небо плаво,
он је чувар наше куће,
он је увек оно право.

Кад је лоше било,
имао је ко да ми пружи руку.
Нешто јако у нашим срцима се крило,
имала сам у твојој души луку.

Кад се смеје, небо бруји,
кад говори, цвеће цвета,
а кад пева, то славуји
лете преко целог света.

Ниси ми никад дала да плачем,
твоје речи ми највише значе,
увек си ми љубав пружала
у сваком трену на мене си мислила.

Зашто то да кријем,
кад и ви то знате,
баш је лепо бити
дете мога тате.

Доказала си да си мајка права,
будна и брижна кад цео свет спава,
крај тебе се увек тужно брише,
мајка човеку вреди највише.
Ема Миловановић 6/3

ЉУДИ
Сви смо ми исти
Сви смо ми људи
И нико по изгледу
Не треба да суди.
Није битно које си боје
Важно је да имаш најмилије своје
Да увек имаш нечију руку
Да обрише сваку твоју муку.
Ема Станојевић
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ДОЛАЗАК ПРОЛЕЋА
Док пупољци мајске трешње
Чекају последњи мраз да прође,
У јазбини лењо се протеже пролеће,
Хоће ли више да дође?
Иако је сунце још зубато,
Висибаба из снега провири.
Почеле да зелене ливаде,
Почела зима с крајем да се мири.
Ласте окренуле леђа југу
Безглаво набујали потоци јуре,
Сунце полако облаке раздваја,
Сви на пролећни бал журе.
Ема Станојевић
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У свету постоји једно царство…

НАЈБОЉА ДРУГАРИЦА
Моја најбоља другарица зове се Нађа. Она има светло браон косу и тамно браон очи. Мени је
она драга, јер воли са мном да се дружи. Кад год нисам ишла у школу, она ми је преносила
шта имам за домаћи задатак. Тако бих ја описала укратко моју најбољу другарицу.
Ена Б. Стојковић, 1. разред
МОЈА ДРУГАРИЦА
Моја другарица је лепа, вредна и паметна. Име јој је Ена, а презиме Стојковић. Кад изађемо
испред табле, она све зна и не рачуна на прсте, него памти. На тестовима добија петице. Лепо
изгледа, учи. Добра је другарица, као прави друг помаже у свему. Воли да се дружи са свима.
Она увек жели да буде прва, али не пише лепо, мада то се може научити. Много брзо трчи. У
вртићу је био крос и она је била прва. У свему је најбоља. Ако се питате ко је, то је Ена
Велика.
Мартина Лазић, 1. разред

СУНЦЕ
Сваког дана када идем у школу, мој верни друг Сунце ме прати. Без Сунца на Земљи нема
живота. Некада буде облака између нас, али Сунце нађе начин да ме огреје. Оно је велико и
испод њега има места за сву децу на свету. Када Сунце на небу изађе, оно нас пробуди, а
када крене да спава, и ми спавамо. Док има Сунца, биће и живота на Земљи!
Нађа Лазић, 1. разред, Манојловце
МОЈ БРАТ
Мој брат се зове Страхиња. Он има браон косу и браон очи. Мало је виши од мене, има осам
година. Иде у школу „Радоје Домановић“ исто као и ја. Он иде у други разред, само је годину
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дана старији од мене. Мој брат воли да једе воће и поврће, а највише воли да игра фудбал. Ја
и мој брат проводимо време заједно тако што се играмо, дружимо, идемо и враћамо се
заједно из школе. Иако се понекад посвађамо, ја мог брата волим највише на свету.
Данило Костић, 1. разред, Манојловце
МОЈА ДРУГАРИЦА
Моја другарица се зове Неда. Она има сестру близнакињу која се зове Нађа. Неда има плаву
косу и браон очи. Сваког дана идемо заједно до школе и враћамо се кући. После школе, када
се одморимо и урадимо домаћи задатак, изађемо напоље и играмо се. Причамо о свему,
делимо тајне и она увек зна да ми помогне када ми је то потребно. Са њом се лепо играм,
причамо о школи и шалимо се.
Неда је стварно добра другарица и ја је много волим.
Јана Марковић, 1. разред
МОЈА НАЈБОЉА ДРУГАРИЦА
Моја другарица се зове Јана. Она има смеђу косу и плаве очи. Ја волим да се играм са њом.
Налази се у мом комшилуку и идемо заједно у школу. После школе ја и она се много лепо
играмо. Ја је зовем на мој рођендан и она мене. Када сваког дана ја и она идемо заједно у
школу, мени то причињава велику радост.
Неда Лазић, 1. разред

МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ
Кроз наш читав живот упознајемо неке људе који нам се емотивно вежу за срце, сваког дана
све више се везују за нас, а ми их отворених руку чекамо.
Сваког дана срећемо нове људе, којих се као кроз маглу сећамо касније, али оне драге људе
које познајемо од детињства, сећамо се тачно скоро свих тренутака проведених са њима.
Свог друга, саветника, а најпре брата, познајем од кад знам за себе. Он је стално био уз мене
и увек ме подржава у свему.
Име мог верног и најбољег друга је Дарко. Рођен је 19.августа 2004.год. Има смеђу косу и
браон очи. Да није њега, била бих сасвим друга особа, али он је ту и због тога сам веома
срећна. Највеће тајне поверила сам њему. Било је малих свађа које су трајале врло кратко.
Његов омиљени спорт је фудбал, може га играти цео дан и никад му не досади. Храну коју
воли је пица, а највише воли да пије сок. Облачи се како му је удобно. Најчешће носи
тренерке, јер се у њима осећа пријатно. Има старију сестру Марију коју много воли и
поштује. У школи је одличан ђак. Воли да чита, пише и да на сваком часу добије што бољу
оцену. Наших шала и играња никад није доста. Увек ме насмеје, чак се смеје мојим шалама
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које су понекад досадне. Увек је ту за мене и у добру и у злу. Његово место нико не може да
заузме.
Како пролазе године, тако сам и ја везанија за мог друга. Мислим да нам предстоји дуго
дружење које нико не може покварити. Надам се да, када одрастемо, нећемо окренути један
другоме леђа, већ ћемо бити раме уз раме читавог живота.
Јулија Нешић, 6-4, Братмиловце

ДРУГ ЈЕ ДРУГУ ДРУГ
Друг је другу друг
кад се лепо слажу,
друг је другу друг
када се помажу.
Другарство је тако
највеће богатство
које се памти
и у добру и у злу.
Другарство је букет цвећа,
у другарству је љубав највећа.
Другарство је као птица раширених крила,
другарство је као мајка мила.
Огњен Крстић, 1/8
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ШКОЛА
Кад у школу идем ја,
скоро увек сам насмејана!
Волим своју школу
А понајвише учитељицу моју.
И кад нисам насмејана,
у школу идем ја.
И највише волим кад на врата њена
летњи распуст покуца!
Наталија Димитријевић, Кумарево, 1-8

ДРУГАРСТВО
ВАЖНА СТВАР

Другарство је нешто најлепше,
уз другове се срећно расте.
Друг са другом другује,
И кад треба искрено тугује.

Пријатељство није мала ствар
то је, у ствари, прави дар!
Пријатељство је облак бео и леп,
али, нажалост, он није такав увек.

Кад се смејемо,
то радимо заједно.
Другови су сложни
и у несташлуцима.
Сваки мали корак другарства
чини га бескрајно лепим.

Пријатељство није мала ствар
то је, у ствари, прави дар!
Као што после кише дође дуга,
тако нам и прође туга.

Димитрије Игњатовић, 1/8

Та туга, она нам срце рани,
али ту је, прави пријатељ да нас од ње
брани.
Пријатељство није мала ствар,
то је, у ствари, прави дар!
Анђела Гичић 6/4
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У свом послу је
професионалац прави,
труди се да од нас
борце кроз живот направи.

ПЕСМА О УЧИТЕЉИЦИ
Мојој учитељици
Сузана је име,
њен сам ђак
и поносим се тиме.

Наша учитељица је фина
има баш доброг стила.
Она је најлеша учитељица на свету
као што је леп лептир на цвету.

Питате се ко је
учитељица наша,
о њој би могло
да се спева најлепша песма!

Труди се да нас на прави пут изведе
и учи да волимо друге и себе.
Њена мисија није лака:
треба да научи сваког ђака.
Велику жељу она има
да помогне свима
понекад и викне мало,
јер је њој до нас стало.
Иначе је лица ведра,
сваког свог ђака мило гледа.
Мајчинско срце она има
и дели га свима.
Волимо је много
и чак и кад изгледа строго.
Милица Димитријевић, 4-7, Кумарево

Њени су ђаци
најбољи у свему,
у сваком домаћем одговоре на тему!

УЧИТЕЉИЦА СУЗАНА
Наша учитељица је фина,
паметна, добра и мила.
Она је наше пролеће,
ново путовање у свет знања.
Има добру тактику
како да научимо математику.
Знање нам је пренела,
зато јој мног ХВАЛА!
Анастасија Радивојевић, 4-7 Кумарево
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КРАЈ ЈЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Крај је школске године, нарочито ова на крају четвртог разреда буди одређена осећања. У
нама се мешају сећања на пријатне шетње и безбрижне дане, дружења, прве симпатије и
љубави која ћемо дуго носити у себи.
Ако ме питате шта је другарство, одговорићу вам: то су Милица, Теа, Ђорђе, Душан… А ко
су они? – запитаћете се. То су моји другови из одељења. Сада смо у четвртом разреду. Са
свима њима сам заједно четири године, са некима делим добро и лоше још од најранијег
детињства. Неки су се на часу дописивали из математике и српског језика, једни другима
помагали и бодрили једни друге. Понекад смо правили несташлуке и сви заједно погнутих
глава трпели критике и укоре. Ако неко не зна моје тајне, нека пита Милицу, ако не зна она,
нека пита Теу, наравно, уколико оне буду желеле да то поделе са вама. Остали су лепи дани
и ми у њима. Али свима нама су остала другарства склапана све ово време откада смо
заједно. Нека другарства која ће дуго потрајати. Нека од њих живеће у нама, у нашим
срцима, кроз безброј лепих успомена. А нека ће се можда наставити и пробудити, прерасти у
јака пријатељства и љубав, за сада не знам.
Нажалост, дошла је последња година дружења, у истом школском друштву са истим и
различитим мислима и жељама. Можда се више не деси да своје тајне поверим Милици и
Теи, можда више никада не загрлим учитељицу Сузану. Можда ћемо се растати заувек,
збуњени, отићи путевима који нас воде даље. Али заувек ће ми остати у памћењу лепи дани
школског живота.
Анастасија Радивојевић, 4-7 Кумарево
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СЛИКЕ ПРОЛЕЋА У МОЈИМ ОЧИМА
Пролеће, то раздрагано и неуморно годишње доба, својим ведрим зовом буди
природу пред мојим очима. Око мене све се помера, мења, рађа се и цвета. Топли сунчеви
зраци нежно милују моје лице и тело. Осећам ту топлоту и неки живот у себи. Желим да
попут пробуђене природе и сам кренем из почетка.
У ноздрвама осећам благи мирис цвећа. Желим да осетим њихов живот и чујем како
поток жубори у свом кориту. Срећан сам и моје срце брже куца јер се свуда око мене рађа
нови живот пун шареног и безбрижног света. Видим како бели цвет јабуке поред пута мами
поглед пролазника. Из зелене траве стидљиво вире плаве љубичице. Беле раде и жути
маслачци раширили су своје латице и на ливадама извиру прелепе шаре. Плави зумбули и
жути нарциси у баштама цветају поред куће. Друштво им праве руже на чијим трновима
ничу нови пупољци. У дну дворишта мога комшије на листовима још увек непроцветалог
божура лежи његов стари дебели мачак. Око њега лете шарени лептири. Све око мене је
чудесно и радосно, јер је дошла пролећна срећа.
Свако следеће пролеће је за мене нова радост, јер се преда мном рађа прегршт нових
прилика да се радујем животу и будем сведок лепоте живљења. Волим пролеће зато што тада
све оживи и процвета у најлепшем издању.
Јањић Ђорђе, 4-7, Кумарево
ДРУГАРСТВО
Он решење с тобом тражи
и помаже да не грешиш.

Као цвркут птица
к'о јабука са гране,
друг је увек ту,
стоји с десне стране.

Друг је увек спреман
за смех и за шалу
и свака је свађа
проглашена за малу.

На улици и у школи,
добар друг те цени, воли.
Даје лопту, даје савет,
да помогне даје завет.

А када си тужан,
друг те насмеје,
помогне у невољи,
прихвата идеје.
Душан Димитријевић, 4-7 Кумарево

Ако имаш бригу неку,
он помогне да је решиш.

35

НЕДОВРШЕНА ПРИЧА
Да је пас најбољи човеков пријатељ, уверио се неколико пута. „Само пси“, мислио је,
„могу овако да воле – несебично, пожртвовано и безусловно.“ Често је говорио: „Благо
ономе ко има пса, а тешко ономе који га је имао, па изгубио.“
Истина, нико га није толико стрпљиво слушао док говори о својим малим, а великим
проблемима, који муче једног дечака од десетак година. Кад год зашкрипи капија, мали
Луња би дотрчао да поздрави свог плавокосог друга, раздрагано машући репом. Знао је да ће
га дечак тога да извести у шетњу или с њим трчати док се обојица не уморе. Пресвега и
изнад свега – знао је да су најбољи другови, заувек.
Једног топлог пролећног јутра дечак се пробудио раније него иначе и одмах истрчао у
двориште. Желео је да се најпре игра са својим малим псом, па да га потом изведе у шетњу.
У дворишту га је сачекало непријатно изненађење – Луње нигде није било. Дозивао гаје,
тражио по скривеним местима, али узалуд. Очајан и забринут, одлучио је да га потражи…

био је почетак приче коју су наши ученици завршили на свој измаштан начин на
школском литерарном конкурсу „Недовршена прича“ који је одржан 16.12.2016. у
Манојловцу. У наставку вам доносимо неке од најлепших наставака.

…
„Где је сада Луња? Да ли му је хладно? Можда је гладан? Да ли је тужан и уплакан као ја?“,
питао је дечак самог себе, али није могао да да одговоре. „Тако ми недостаје. Дружили смо
се осам година. А сада можда спава са очима изнад сваког зла. Био је љубимац, прави, кућни,
правцати. Пријатељ који нас у дому весело дочека, који је ту када плачемо, када смо тужни.
Пријатељ уз кога су дани били лепши и радосни. Прошли смо све заједно: нападе агресивних
паса, сваки трк за лоптицом, наше шетње и сваку вечеру брижно спремљену. После њега није
све исто. За сада замене нема. Његово место је у срцима свих укућана. Молим вас, људи,
птице, ветре, разгласите на све стране: „НЕМА МОГ ЛУЊЕ! ЛУЊА, ВРАТИ МИ СЕ!
МОЛИМ ТЕ, БОЖЕ, УСЛИШИ МОЈЕ МОЛИТВЕ! ПОМОЗИТЕ МИ СВИ!“ Дечаку су ове
мисли личиле на изговорене речи. Луња је чуо дечаков позив, јер пси разумеју наш говор
тела и емоције, али изнад свега, безусловна љубав и спремност да нас прате до последњег
даха је оно што их чини посебнима.
Луња му се вратио! Речи су сувишне. Њихов загрљај је све рекао.
Катарина Стоиљковић, 2/2, Братмиловце

…
Прво је кренуо у парк на њихово омиљено место за игру. Без даха је трчао до парка и надао
се да ће га тамо пронаћи, али његов пријатељ није био тамо. Затим је одлучио да иде до
оближње реке, где су заједно трчали обалом све док се не уморе. Брзим корацима стигао је
до реке, дозивао га, али узалуд, Луње нигде није било. Након узалудног дозивања, дечак је
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схватио да пса мора потражити на месту којег се највише бојао, а то је била оближња шума у
коју није никада залазио.
Иако га је подилазила језа док је лаганим корацима залазио у шуму, знао је да то мора да
уради за свог пријатеља. Убрзо је чуо неко шушкање иза жбуна. Скупио је храброст и
завирио. Његовој срећи није било краја када је углеао Луњу. Луња је био уплашен исто
колико и дечак, али, када је угледао дечака, скочио је и одмах почео да маше репом, јер је
схватио да је спасен.
Обојица су били пресрећни што су опет заједно, опрезно су изашли из шуме и вратили се
кући.
Група аутора 4/1 из Манојловца: Николина Стојанов, Ване Маџуновски, Јован Костић
и Михајло Митровић

....
Луња је пратила дечака свуда где је могла. Кад би дечак пошао у школу, Луња би
скакала уз њега од изласка из куће до улаза у школу. Док је дечак био на часовима, пас
би га чекао испред школе и није долазио кући све док не би угледао свог пријатеља.
Дечак би делио своју ужину са њим сав радостан што пас ужива у слатким залогајима.
Често би му гладио главу обема рукама говорећи му: "Мило моје! Злато моје! Предобри
мој псићу! Како су ти лепи плишани образи!"
И раније се догађало да несташни пас обиђе ближу околину, али се увек брзо
враћао и чекао испред капије да му неко отвори. За то време би седео на улици и на
најмањи шум скакао увис начуљених ушију и молећивим звуцима се трудио да га неко
од укућана примети. Овог пута пса није било дуже време. Идући улицом дечаку су
почеле да се врзмају разноразне мисли у глави. У стомаку му се накупљало клупко
бриге и нестрпљења. Дозивао га је, тражио по скривеним местима, али није било
одговора. Ослушкивао је да ли ће бити одазива. Надао се да ће однекуд чути Луњине
шапице које ритмично лупкају о тло док муњевито јури. Очајан и забринут упорно га је
тражио. Ушао је у двориште свог најбољег друга да пита. Није било одазива. Изашао је
Марко и рекао да није видео пса. Дечак се тужан враћао кући. У близини је промукло
заграктао гавран. Хладна зебња се увукла у дечакове груди. Сузе су му навирале на очи,
јецај му је потресао тело. Љут и болан осећај гризао му је врат. Ушао је у двориште своје
куће и кренуо ка улазним вратима. Мучан осећај савладао је дечакову снагу, али
неверица и нада која је полако ишчезавала су га још држале у уверењу да није све
коначно. Али, драге њушкице ниоткуда није било.
Тако је било и следећег дана, и следећег ... Дани су се низали, а празнина због
Луњиног нестајања је помрачивала дечаково расположење. Он се сећао свог друга од
дана када га је први пут угледао, кад га је први пут загрлио, како га је чувао, како су се
једно другом радовали и делили најлепше тренутке. У њему је имао утеху кад би га
старији изгрдили или када нешто не би добро урадио, пас се никада није на њега
љутио. Ако би био нерасположен због лоше оцене у школи, Луња би га посматрала са
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разумевањем, саосећала у ономе што преживљава и дечаку је бивало лакше. Пас му је
много значио, ослобађао га је страха, несигурности, самоће, туге. Волео би да се пас
опет појави, да трчи са њим по пољу, радује малим стварима и грли свог меканог
пријатеља који се увек веселио кад су били заједно.
Дечак је, тек када је одрастао, схватио да су растанци у животу неизбежни и да
се са тим морамо мирити. Исто тако схватио је колико му је племенита Луња значила и,
што је више упознавао људе, све му је дража била успомена на ову животињу. Успомена
на безрезервну љубав према овом бићу била је лепа и дуго ју је носио у свом срцу.
Марта Костић, 7/3

...
У тражењу је срео свог друга Андрију и питао га да ли је видео његовог пса Луњу. Он му
одговори да га није видео, само што је изашао из куће. Дечак је био забринут, тужан и
очајан. Отишао је у парк и сео на клупу. Онда је изненада чуо лавеж пса и устао је да
види да ли је то његов пас Луња или неки други пас. Ходао је дуго и дошао до неке куће.
Надао се да ће угледати свог пса Луњу, али је видео другог пса. У повратку је срео своју
маму и питао је да ли је видела његовог пса. Она му одговори да је видела неког пса у
центру града. Дечак је пожурио до града и затекао свог пса Луњу како се игра са једним
псом. Одвео га је кући у своју топлу собу и ставио га на кревет. Онда му је рекао: «Ти си
мој најбољи пријатељ. Да сам тебе изгубио, ја не бих живео, у мом срцу би био лед.»
Понекад мислимо да је пас обична животиња, али није. Пси су наши најбољи пријатељи
и вернији су од човека, што ова прича доказује. Да не постоје пси, не бисмо знали шта су
то љубав, храброст и верност. Верујем да према псима треба да будемо љубазни и
пажљиви, јер им у срцу остају наша пажња, љубав и поштовање према њима.
Теодора Коцић, 5/2
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Наташа Марковић, библиотекарка

КЊИГА ЋЕ МИ СВАШТА РЕЋИ
На полици мога стана
стајала је дуго сама
стара књига бледих кора
рече дека:“Да се чита мора!“
Стихови су текли лако
као рекао што зна тећи.
„Читај, драга, читај, драга,
књига ће ти свашта рећи!“
Ту је књигу моја бака
добила од своје маме
и беше јој једном рекла:
„Не читају се књиге саме.“
Рекла ми је лепе речи
неке које нико не говори,
а дека се само смешка:
„Реко сам ти, чак и књига зна да збори!“
Стихови су текли лако
као река што зна тећи.
Сад знам да је добро читати
књига ће ми свашта рећи!
Теа Марјановић, 4/7 Кумарево
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Није тешко заљубити се, тешко је то рећи!
ПЕСМА…
1.
Не, не,
лажу те.
Бескрајна је
љубав моја,
до краја живота
бићу само твоја.
А.Т.
2. Мени су у животу потребне
три ствари:
сунце, месец и ти.
Сунце дању,
месец ноћу,
а ти заувек.
А.Т.
3. Научили су ме да:
један дан траје 24ч,
научили су ме да 1ч траје 60минута,
научили су ме да 1 мин. траје 60 секунди,
али ме нису научили
да један трен без тебе
траје читаву вечност.
А.Т.
4. Ако умре љубав,
умру и снови.
И чамац без воде
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не може да плови.
К’о небо без сунца,
к’о месец без ноћи,
тако и ја без тебе
нећу моћи.
А.Т.
5. У сновима те имам,
а у стварности те губим.
Не могу да те заборавим
док те не пољубим.
А.Т.
6. Волим само тебе.
Опрости, али стварно је тако.
Лудујем за тобом
и не могу више овако.
Мислим на тебе
То само моје срце зна.
Ево, још једном
Волим те ја!
А.Т.
7. Црна марама
са белим рубом
најслађа је љубав
са школским другом!
А.Т.
8. Моје срце још увек те воли
још за тобом честе су боли.
Твоја љубав јесте слатка,
зашто беше тако кратка?
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А.Т.
9. У моје снове сваку ноћ свратиш
и тако, на даљину на трен се појавиш,
ал’ у срцу вечно боравиш,
немој то никада да заборавиш.
А.Т.
10. Волим слово А што се лепо пише,
волим само …….. и никога више!

Братислав Радивојевић, 7/3 Манојловце

ТВОЈ ДОДИР
Брзим ходом ходам
тим ходницима маште
па ти ходници често
уназад ме врате.
У једној секунди сећања
главом ће да пролете
једна младост, једна љубав
кад си била дете.
Зато ове ноћи буди крај мене,
ја не желим на даљину,
већ пољупцем да осетим тебе.
Милош Димитријевић, 8/1
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ДРВО НА КОЈЕ СЕ НАСЛАЊАМ

Човек има највише сличности са дрветом. Има грање којим шири своја знања и своја умећа,
као и лишће које представља његове потомке и све његове животне слике. Стабло је чврст
оклоп човеку. Јако је попут буздована, јаче је од песнице. Та јачина влада током читавог
човековог живота.
„Дрво“ на које се ја ослањам је мој отац. Има јако стабло које из дана у дан јача. Једну једину
грану на том дрвету представљам ја. Лишће чини то дрво посебним, зато што оно означава
све очеве карактерне особине. Поред љубави коју ми пружа, шири и поштовање према
осталима, међу којима се истичу остали чланови моје породице. На грани међу лишћем
чувам све моје драге успомене које дубоко струје у мом срцу. Памтим их и чуваћу их до оног
трена када ће нешто јаче потиснути сећања. Цвеће око тог дрвета и по њему представља мир
и ужитак. О гране овог дрвета окачена је љуљашка која представља моје безбрижно
детињство. Сваки пут кад помислим на детињство, јавља се мисао:“До јуче бејах дете, а од
данас већ човек…“ Како време пролази, у нама остају само трагови у виду успомена.
Највише ми навиру кроз памћење очеве речи због којих ми често пођу сузе јер ми много
недостаје.
Крошња овог дрвета чини га више него посебним, чини га храбрим и издржљивим. Једини
потомак овог дрвета расте у близини. То посебно дрво је јабука. Висока је колико и мој отац,
полако почиње да шири гране и баш тако замишљам себе. Полако схватам да ћу и ја бити
некоме дрво под којим ће желети да се склони или одмори, из кога ће добијати снагу,
заштиту и радост. Успомене се дуго памте, али живот непрестано бразда нашу кору која тиме
постаје јача и чува сваки рез. Наше корење нас везује и спаја са прошлошћу, а наши врхови и
гране стреме у будућност. Захвалан сам мојој породици што су ме припремили да и ја
раширим своје гране и наставим тамо где ће они стати.

Стефанос Митровић, 7-3, Манојловце
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ЗБОГОМ, ДЕТИЊСТВО – ЗДРАВО, МЛАДОСТИ!
Школа, то је место где смо провели најлепши део нашег живота. Ту смо научили да
пишемо, читамо, ту су нам се десиле прве љубави, свађе, прво бежање са чаова, разне дечије
вратоломије које ће имати посебно место у нашим срцима.

Године пролазе као откуцаји сата. Још мало и завршавамо осми разред. Свако од
нас ће поћи својим путем и ко зна да ли ћемо икад поново да се окупимо. Ове четири године
су биле дивне, толико тога се издешавало. Наше екскурзије, излети, бежање са часова,
гађање папирићима на часовима математике, толико лепих тренутака, а толико мало времена
да их што боље упамтиш. Надам се да ме другови неће заборавити за десет година када се
сви будемо променили. Неко ће постати новинар, неко доктор, неко стјуардеса, неко
наставник. Надам се да ће разредна бити поносна на нас када чује шта смо све постигли.
Мислим да још нисам спремна да завршим осми разред, толико тога још ћелим да урадим са
друговима из одељења, а свесна сам да имамо још само недељу дана. Недостајаће ми сав онај
смех у одељењу када неко каже нешто смешно, онај страх од наставника да не прозове на
испитивање, гледање на свака два минута на сат да видимо када ће проћи вечност од часа и
да се огласи звоно, па оне свађе са наставницима због смеха у задњој клупи. Да имам
времеплов и да могу да вратим време, ништа не бих мењала. Ко зна где ћу се даље уписати
ради даљег школовања. Искрено, плашим се промена. Можда нећу моћи да се уклопим у
ново друштво или ме не прихвате као моје старо одељење? Они су били уз мене и у срећним
и у тужним тренуцима. Драго ми је било што сам била део те јединстене екипе 8/2.
Ове школске године смо стекли много лепих успомена које ћемо памтити дуго. Ако нисмо
били несташни као млади, онда немамо чему да се смејемо када остаримо!

Катарина Нешић, 8/2
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ЗАХВАЛНА САМ ШТО СМО ИМАЛИ ВУКА КАРАЏИЋА
Српски народ изнедрио је многе великане који су својим делима задужили човечанство. Они
су оставили дубок траг и поставили смернице које су путоказ ка новим местима. Један од
таквих горостасних ликова сигурно је и Вук Караџић.
Родио се у сиромашној породици. Детињство је провео чувајући стоку у окружењу
неписмених људи, али његова жеђ за знањем је била толико јака да је срушила све препреке
и предрасуде које су га спутавале. Оно што је он успео да постигне је достојно дивљења.
Засејао је зрно семена на камену, вредно сакупљао храну и брижно га неговао, заливао
знојем и грејао га топлином свог великог срца. Из семена се развила крхка биљка коју је
читавим својим бићем штитио од непогода које су претиле да униште читав његов труд.
Биљка је ојачала, сазрела и дала ново семе. То семе расејао је по Србији. И, коначно, могао је
да ужива у плодовима свога рада. То семе постало је основна храна младим нараштајима
који су стремили ка новим циљевима.
Захвална сам човеку који је омогућио да на темељима које је сам поставио могу да градим
сопствену грађевину. Он је светионик чија ће светлост вечно бити путоказ ка светлијој
будућности.
Наташа Дицић, 8/1

ЗАНИМЉИВ ДОГАЂАЈ ИЗ СЕДМОГ РАЗРЕДА
Свако дете у школском добу доживи нешто незаборавно. Ја сам у седмом разреду стекла
занимљиве и лепе успомене везане за ђачко доба.
Велики траг је на мене оставила екскурзија на којој смо били са одељењем. То је наша
последња екскурзија са наставницом Биљаном. Било је незаборавно и узбудљиво. Ишли смо
на путовање на два дана. Преноћили смо у хотелу у Пожеги, лепом месту у Западној Србији.
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Пут је био дуг па смо правили паузу у Врњачкој бањи. Моји другови и ја смо отишли да
возимо бицикле за више особа. Сели смо на седишта и започели узбудљиву вожњу. Било је
необично и забавно. Када је требало да паркирамо бицикл, изгубили смо контролу над
чудесним возилом и ударили у дрво. На срећу, нико није био повређен, само је бицикл био
оштећен. Дошао је вланик бицикле и тражио да платимо насталу штету, а потом је отклонио
једним покретом руке. Платили смо и наставили путовање. Након одмора у хотелу, вечере и
спремања, отишли смо у дискотеку. Тамо нам је било много лепо. Сви смо играли и били
весели. Тамо смо купили енергетска пића па нам их је натавница Ана вешто одузела.
Вратили смо се у хотел око 23ч. Играли смо се картама, играли смо разне друштвене игре,
окупљали се по собама, све нам је било ново и занимљиво. Нисмо допустили наставницама
да спавају… Ујутру смо се ја и другарице из моје собе успавале сат времена пре нго што су
нас наставнице пробудиле за доручак. Када је наставница упла у собу и почела да нас буди,
ја сам јој рекла: „Да ли морамо да устајемо? Па тек смо заспале!“, али наставница се
насмејала и била неумољива. Изашла је, а ми смо се спремиле и отишле на доручак прилично
уморне. Потом смо наставили програм путовања.
Овај догађај ћу памтити зато што сам се лепо провела и целог дана сам се смејала а
разредном и друговима, тако да је ово била баш лепа екскурзија!

Марта Костић 7/3
МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ

Ја имам много другова који живе у истој улици где и ја, који иду у исту школу као ја. Али, за
разлику од познаника, имам много мање пријатеља. Пријатељ је веома јака реч и тешко је
пронаћи такву особу у данашње време. Постоји неколико пријатеља у мом селу којима могу
да кажем све што желим, а мој најбољи пријатељ, уједно и брат, је Марко Марковић.
Идемо у исто одељење, живимо у истом селу недалеко један од другог. Он често долази код
мене, а и ја код њега. Много времена проводимо заједно, играмо игрице, фудбал, излазимо
заједно, идемо у школу заједно и делимо своје тајне међусобно. Марко је мало повученији од
мене. Имамо доста тога заједничког, али смо, уствари, доста различити. Марко је
дружељубив, воли да се шали, заједно вежбамо у мојој малој теретани, често причамо преко
скајпа и играмо игре. Он воли народну музику, да игра кола и да пева. Заједничко нам је то
што су нам симпатични исти несташлуци које смо заједно смислили и извели, али о томе не
причамо никоме.
Волим Марка зато што је по много чему посебан. Надам се да нас године неће изменити.
Волео бих да останемо добри пријатељи и касније у животу, да будемо један уз другог у било
ком тренутку када имамо проблем.
Марко Стевановић, 7/3
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ПРОЛЕЋЕ БУДИ У МЕНИ…
Пролеће у мени буди осећања која не могу увек описати речима. У пролеће почињу нове
љубави, рађа се нови живот, имам утисак да се све око мене мења. С пролећем долази срећа
и жеља за животом.
Током дана, док смо у гужви и када су људи око нас, не размишљамо о стварима које нам не
дају мира, већ их свесно потискујемо у најдубље делове наше душе. Кад падне ноћ, те мисли
почињу да нас прогањају и не дају нам мира до дубоко у ноћ. Тек тада видимо све оно
процветало дрвеће и цвеће које нисмо могли да приметимо раније. Често се деси да ми мира
не дају крупне плаве очи са дубоким погледом. Те очи су моје надахнуће за све што радим,
јер знам да, колико год се трудим да избегнем размишљања о њему током дана, ноћ учини да
све то исплива на површину. Онда размишљам да ли су неке друге очи лепше од очију
вољеног бића. Нису само очи те о којима стално размишљам. Ту је тај прелеп широк осмех и
плава коса какву нема ни један други дечак у школи. Лепота није та која пресуђује о некоме.
Није битно како неко изгледа, већ какав је у души. Ми девојчице смо склоне маштању па
тако проводимо по читаве сате размишљајући о томе како би нам било да смо заједно,
правимо разне комбинације са нашим именима и презименима. Ми смо сад у тим „лудим
годинама“. На одмору, када га видим, истопим се од радости и добијем жељу да му приђем.
Када ме погледа, имам осећај као да његов поглед постоји само за мене.
Док пролазе сати у маштању, схватам да на свету постоје многе горе и теже ствари од
неузвраћене љубави и дубоких плавих очију које ми не дају мира. Зато у себи помислим
колико сам срећна што ноћ, у ствари, постоји да ми покаже колико је добра пријатељица јер
ми дозвољава да се изнова враћам на оно што ми не да мира и да то чувам дубоко у себи.

Mилица Стојановић, 7/3
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СТАРА КУЋА МОГА ДЕДЕ

Мој деда звао се Драги и живео је једном селу поред Јелашнице. Његова кућа је јако стара и
више нико не живи у њој.
Тамо сам била само једном, али је то било довољно да запазим много лепоте тог краја. На
путу до села има доста дрвећа са густим крошњама, накривљених старих стабала које се
наслањају на нагнуту ограду која као да жели да загрли домаћинство које уоквирује. Пут до
куће води преко брда и, што сам прво осетила, кроз пределе са свежим ваздухом. Куће у том
селу су разбацане по засеоцима и делују усамљено. Поред деда Драгијеве куће пролази река
која се улива у Јужну Мораву. Брза је и бистра, вода је хладна и весело жубори док јури
преко камења. Кућа је веома стара, преко сто година, и изграђена је од блата, дрвета и
камена. Прозори су оронули, без завеса, искривљених дрвених и избледелих оквира. Зидови
су испуцали, љушти се бела боја у њеној унутрашњости. Плафон је низак, али просторије
делују топло.Под је земљани. Кућа је подељена на пет соба. Покушавам да замислим како су
овде живели моји преци, чему су се радовали и како је изгледао њихов живот, бриге и важни
моменти. Испред куће је огроман храст под којим је деда много волео да проводи време, а
данас се тамо скупљају деца и играју се. Кућа је, кажу, најлепша у пролеће јер тада све цвета
и буја око ње.
Жао ми је што више никог не греје њене зидове својим дахом, што не пуцкета весело
ватрица кад наступе хладни дани, већ тако суморно ћути и чува успомене. Волела бих да се
та кућа очува јер ме подсећа на мог деду који је био добар и насмејан према мени. Желим да
опет одем тамо поново оживим кућу и двориште.

Братислав Радивојевић 7/3

Сара Пешић, 7/3
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МОЈА ДОМОВИНА
Где год да се човек роди, у било којој земљи, сиромашној или богатој, он ту земљу зове
својом домовином.
Србија је земља у којој сам рођена. Србија је моја домовина. То је земља богата шумама,
равницама, рекама, њивама, а понајвише људима који су племенити, вредни, напаћени, али
добри домаћини и, пре свега, добри људи.
Не тако давно да тлу моје домовине је беснео рат. Искривљена слика моје земље је путовала
светом. Људи су стекли погрешно мишљење о мом народу. На срећу, сада се све мења.
Странци све чешће посећују Србију и одушевљени су њеним лепотама, али и љубазним
људима који их дочекују и испраћају.
На северу су простране равнице засејане житом и сунцокретом, али и пашњаци и ливаде. На
југу – језера и прелепе шуме, у којима је много дивљих животиња. Велики број река протиче
кроз моју земљу. Много је лепих градова који туристима, али и нама, пружају уживање на
сваком кораку у храни, пићу, а посебно у домаћој ракији. Србија је позната по музичком
фестивалу „Егзит“, где се окупљају познати бендови, али и по традиционалном такмичењу
познатог српског иннструмента, трубе, који се одржава у Гучи. Позната је и по многим
спортским такмичењима, као што су тенис, рвање, кошарка... Изузетној лепоти доприносе и
бројни манастири и цркве, у којима се свако од нас осећа спокојно.
Много лепих ствари има да покаже моја домовина. Она је најлепша на свету. Њена су
богатсва огромна. Могу много тога да кажем о својој домовини, али је најбоље да људи дођу,
посете је и увере се у њене лепоте.
Стефана Николић, V1
ПРОЛЕЋЕ У МЕНИ И ОКО МЕНЕ

После дуге и хладне зиме стигло је пролеће. Пробудило је дрвеће, ливаде, паркове, животиње
и људе. Зимску тишину заменили су раздрагани дани пуни живота.
Белину зиме, фијукање ветра и промрзла лица заменило је нежно пролеће. Оно у мени буди
лепа и раздрагана осећања. Волим пролеће. Волим када ме ујутру пробуди сунчев зрак који
најављује леп дан. Претходне недеље киша је често падала, али пролеће увелико влада у
сваком кутку мог дворишта, села, моје улице. Доста ми је седења поред топле пећи!
Пролећни сјај ме мами да изађем напоље. Волим мирис зелене траве, када са друговима
трчим по ливади ишараној цветовима белих рада и жутих маслачака. Небо је плаве боје,
сунчеви зраци нас греју, чује се зујање инсеката, док пчеле сакупљају мед. У мом дворишту
већ почиње да зри трешња. Сваког дана после школе она ме прима у своје крило. Пролеће
доноси право уживање у животу, док се лагани поветарац игра са дечијом косом.
Весео сам и уживам у сваком дану са својим вршњацима. Пролеће је јединствено годишње
доба. У њему се све буди и доноси нам наду у боље сутра.
Данијел Стаменковић, V
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ЈЕДНО ЗАМИШЉЕНО ПУТОВАЊЕ

Волим да путујем. До сада сам углавном путовао по Србији, а посетио сам и неке од
суседних земаља – Македонију и Црну Гору. Најчешће путујем са родтиљима, а неколико
пута сам ишао са одељењем на екскурзију.
Волео бих да одем на неко необично место, некуд куда бих ишао сам и да то моје путовање
буде објављено на свим телевизијама. Учећи сада, у петом разреду, географију, често
замишљам планете на које бих желео да одем. Иако је на Месецу већ био астронаут Нил
Амстронг, гледајући фотографије, замишљам путовање. Облачим се у посебно одело. Око
мене су веома образовани људи који ми дају упутства шта и како треба урадити. Кренуо сам
на Месец. Стално затварам и отварам очи. Био сам у свемиру. Где? Не знам ни сам. Изашао
сам и закорачио на небеско тело са којег могу видети Земљу. Планета на којој живим је тако
мала. Овде не могу да шетам, већ лебдим. Мркли мрак око мене, нигде никога нема. Само
прашина и неки кратери. На себи сам имао опрему и у џепу сат. Прошло је тридесет минута.
Кренуо сам назад. Гледао сам, али ништа нисам видео. Стигао сам на Земљу. Излазим из
ракете. Окупљени људи ми аплаудирају и диве ми се.
Искуство које сам доживео биће историјски тренутак за Србију и цео свет. Увек ћу чувати у
срцу ово замишљено путовање.
Данијел Стаменковић, V1
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ПУШЕЊЕ

Ал Марген, „Пушач“

Пушење дувана представља велику опасност по здравље човека. Пушењем се сматра и
активно и пасивно удисање дуванског дима који настаје непотпуним сагоревањем дувана.
Ова штетна навика потиче јод од 5000 до 3000 г.п.н.е. У Европи и Азији је ова биљка стигла
у 16.веку и врло брзо постало популарно њено конзумирање. Почетком 20. века откривена је
веза између рака плућа и пушења дувана, тада су започете и прве кампање против пушења.
Међутим, и поред доказа о повезаности пушења и дуванским димом изазваних болести код
човека, велики је број пушача, а пушење представља све већи здравствени проблем.
Штетност пушења дувана потиче и отуд што се у процесу производње дувану додају разни
адитиви за поспешивање приноса, промену боје, мириса, лакшег сагоревања, итд. чиме се
још више повећава токсичност ове биљке. Приликом пушења дим који се ствара сагоревањем
таквих супстанци, заједно са дуванским димом, удисањем доспева до плућних алвеола, преко
чијих зидова се никотин и остале штетне материје уносе у крвоток. Као последица штетног
дејства дуванског дима у организму расте крвни притисак, брзина откуцаја срца и бројни
други органски и психички поремећаји. Организам у контакту са никотином производи
хормоне допамин и ендорфин који се повезују са осећањем задовољства и стварањем
зависности код пушача.
Како се постаје пушач?
Активни пушачи пуше дуван удисањем дима директно стављањем једног краја цигарета у
уста или преко муштикле, луле и наргиле. Један крај цигарете се запали, потом он тиња, а са
друге стране се дим удише преко уста до плућа.
Разлози за пушење налазе се у бесмисленом доказивању себи и околини да је особа одрасла,
да може чинити нешто што је забрањено, или се то испробава због ината или због
радозналости, или због идентификације са неким пушачем. Ова навика се брзо стиче, као
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што се брзо јављају и штетне последице: кашаљ, финансијски трошак, тешкоће када се не
пуши. Неки мисле да цигарета смирује и да се уз помоћ ње превазилази стрес, али то је
заблуда.
Економски аспекти
Држава има значајне приходе од продаје цигарета и наплате пореза. Од производње и
продаје дувана имају користи и пољопривредници и радници у дуванској индустрији.
Међутим, лечење оболелих који су изгубили здравље пушењем је све скупље и дуготрајно,
тако да то превазилази значај зараде од дувана.
У Србији је пушење забрањено у појединим институцијама и то у потпуности (државна
управа, локална самоуправа, здравствене установе, све просветне установе, установе
социјалне и дечје заштите, културе, на спортским објектима и свим местима где се људи
окупљају и где се одржавају састанци, као и у јавном превозу, у радном простору свих
медија). У осталим установама је дозвољено отварање посебне просторије са видљивим
назнакама за пушење. Донет је закон којим се забрањује произвођачима дувана да ставе у
промет резани или на други начин уситњени дуван (необрађени дуван) и забрањена је
продаја цигарета и других дуванских производа малолетним лицима.
Треба имати у виду да је пушење у присуству других један вид насиља.
И поред подигнуте свести о штетности пушења дувана по здравље расте број пушача у свету,
самим тим и епидемије рака плућа на планети Земљи. Расте производња цигарета, а расте и
укупан број умрлих од других врста цигаретама изазваних болести. Од њиховог проналаска
до краја 20.века цигарете су највероватније изазвале смрт више од 100 милиона људи.
Смртност пушача се повећава. Пушење је повезано са настанком многих болести: рака плућа,
усне, језика, гласних жица, једњака, желуца, грлића материце, бешике и др, акутних и
хроничних болести дисајних органа, астме, упале грла и средњег уха, срчаног и можданог
удара, болести крвних судова, импотенције, шкоди трудницама и неповољно утиче на
лодност код мушкараца и жена.

Пушење изазива зависност и за одвикавање од пушења потребна је стручна помоћ. На
пушаче се гледа као на кужне зависнике. Начин живота (стрес, недовољно кретање, алкохол,
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брза храна, гојазност) доприносе високом проценту обољевања. У Србији је рекламирање
цигарета забрањено тек почетком 21. века.
Особе које не пуше, ако много времена проводе у затвореним просторијама са пушачима,
готово у истом обиму су изложени ризицима обољевљања од истих обољења као и пушачи,
то је тзв. секундарно пушење.

За одвикавање од пушења потребна је одлука и јака воља, као и стручна помоћ и лекови да се
преброди зависност од никотина. У цигаретама има састојака који поред никотина изазивају
зависност, па пушачка криза траје дуже него што би требало да је само никотин у питању.
Остављање пушења методом смањивања цигарета не даје резултат, већ пушење треба
прекинути одједном у потпуности. У поступку производње цигарета користе се следећи
отровни материјали: сумпор, препарати на бази олова, антифриз, титан диоксид, азбестна
влакна, радиоактивни полонијум.

Катарина Нешић, 8/2 Манојловце
Наставница биологије: Драгана Тричковић
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Интервју са библиотекарком школе
12. 6. 2017.
Интервју су радили ученици седмог разреда (7/1) на часу Српског језика у сарадњи са
предметним наставником, Јулијаном Стојановић.

Ученици: Ви сте, пре посла библиотекара, предавали руски језик и књижевност?
Библиотекар: Да, тако је.
Ученици: Да ли бисте могли да нам кажете ''Добар дан, ученици'' на руском језику?
Библиотекар: Наравно. ''Добри ден'' или ''Здравствујте, ученики!''
Ученици: Како је текла Ваша каријера библиотекара?
Библиотекар: Завршила сам Руски језик на Филолошком факултету, група Славистика и
радила сам као наставник руског језика. Раније се, у школама, учио и руски језик, поред
енглеског и француског. Будући да је интересовање за изучавање руског језика опало, а
постојала је библиотека у школи, прешла сам да радим у библиотеци. Већ 18 година сам на
том радном месту.
Ученици: Да ли бисте се, да сте имали прилике, бавили неким другим послом?
Библиотекар: Не, не бих, зато што много волим свој посао.
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Ученици: Да Вам неко понуди да одете у иностранство због посла, да ли бисте пристали?
Библиотекар: Не бих прихватила такву понуду. Волим свој посао овде и школу у којој
радим.
Ученици: Какав је библиотекачки фонд?
Библиотекар:

Библиотека

располаже

великим

бројем

књига.

Има

око

7.

000

најразноврснијих књига из свих области. У њој се налазе лектире, романи, стручне књиге,
енциклопедије, лексикони, речници...
Ученици: Посећују ли ученици школску библиотеку како би узели књиге на читање?
Библиотекар: Долази велики број ученика и то ученици петог и шестог разреда. Од седмог
разреда се тај број знатно смањује, јер се деца окрећу интернету на коме читају препричане и
скраћене верзије лектира.
Ученици: Да ли волите да читате?
Библиотекар: Увек сам волела да читам. Раније су, на крају школске године, приликом
поделе ђачких књижица, ученици са одличним успехом били награђивани књигама од стране
школе. Када бих добила неку од тих књига на поклон, одмах бих је прочитала, па чак и
неколико пута, ако би ми се књига свидела. У петом разреду сам прочитала Толстојев ''Рат и
мир'', врло обимну књигу која има много података. С једне стране књига прати период рата, а
с друге свакодневни живот у тадашњој Русији. Упркос њеној обимности, било је занимљиво
читати је.
Ученици: Колико књига сте прочитали до сада?
Библиотекар: Много, не бих могла да наведем тачан број прочитаних књига. Нешто сам
морала да читам, али много је књига које сам читала по сопственом избору и са великим
задовољством.
Ученици: Која осећања се у Вама буде приликом читања?
Библиотекар: Читање код мене изазива најлепша и најдивнија осећања. Књига човеку
пружа могућност да уплови у свет маште. Читањем може да се отпутује у сваки предео,
сваку епоху, не постоје временска и просторна ограничења. Може се пустити машти на вољу,
може се замишљати, сањарити.
Ученици: У којим жанровима највише уживате?
Библиотекар: Уживам у свим жанровима, али највише волим књиге са историјском и
љубавном тематиком.
Ученици: Која Вам је омиљена књига?
Библиотекар: Издвојила бих ''Рат и мир'' Лава Николајевича Толстоја.
Ученици: Који Вам је омиљени руски писац?
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Библиотекар: На првом месту је свакако Лав Николајевич Толстој. На другом месту се
налази Достојевски. Толстој је, за мене, неприкосновен писац. Издвојила бих још и Ги де
Мопасана, Флобера, Емила Золу, али ми се Мопасанов стил писања највише допада.

Ученици: Које књиге бисте нам препоручили за читање?
Библиотекар: Има много књига које бих препоручила. Од домаћих аутора препоручила бих
вам Стевана Сремца и његову ''Зону Замфирову''. Навела бих и ''Ромеа и Јулију'' Виљема
Шекспира, будући да следеће године идете у осми разред, а то је предвиђена лектира. Од
страних аутора, издвојила бих руске писце, Толстоја и Достојевског, јер много волим руску
књижевност. Препоручујем ''Ану Карењину'' и ''Рат и мир'' Толстоја као и ''Злочин и казну'' и
''Идиота'' од Достојевског. Руске бајке су познате по својој лепоти, зато препоручујем
Пушкинове бајке. Он је писао бајке у периоду свог раног стваралаштва, а тек касније је
почео да пише дела других жанрова. Познати су његови романи у стиховима, а најпознатији
је, свакако, ''Евгеније Оњегин''. Издвајам његове бајке ''Прича о цару Салтану'' и ''Бајка о
рибару и рибици''. На мене је најјачи утисак оставила бајка ''Сибирка'' коју и дан-данас
памтим. Реч је о бајци мање познате руске ауторке Лидије Чарлскаје. Не поседује је школска
библиотека, али може се наћи у градској библиотеци. Топло вам је препоручујем.
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Ученици: Будући да су Руси познати по томе да своја књижевна дела екранизују веома
детаљно, шта је, по Вашем мишљењу, боље, књига или филм снимљен по књизи?
Библиотекар: Увек је књига боља. Читалац је тај који је сам и сценариста и редитељ и
главни глумац радње књиге коју чита. Он на свој начин тумачи књигу, учествује у изградњи
света књижевног дела, а филм је увек неко други замислио, представља наметнуто тумачење
одређеног дела. Најбоље је увек прво прочитати књигу, а затим одгледати њену
екранизацију.
Ученици: Шта бисте, на крају овог интервјуа поручили деци и омладини? Зашто је важно
читати?
Библиотекар: Књиге оплемењују, буде у човеку најплеменитија осећања, чине да он буде
бољи, и према себи, и према другима. На тај начин се човек облагороди, оплемени себе,
развија позитиван став према себи, свету и животу. Сви смо сведоци дешавања у савременом
друштву. Много је насиља, лоших дешавања, а путем књига човек може отићи у свет маште,
у неки лепши и срећнији свет и тако побећи од неретко сурове реалности. Књиге обилују и
лепим мислима, цитатима... Истакла бих још једну важну улогу књига. Читањем се богати
фонд речи, што доприноси лепом изражавању. Дакле, децо, читајте књиге!
Ученици: Хвала Вам на овом дивном интервјуу, на овим дивним речима и порукама.
Библиотекар: Хвала и вама!
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Колико језика знаш, толико људи вредиш!

Les mots croisés
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Milica Nedeljković, Teodora Pešić, Milica Stanković, Djordje Cvetković V3
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Наставница француског језика: Сунчица Милошевић

Mon école
Mon école est un bâtiment comme n’importe quelle autre école, il y a des classes, dans les
classes des chaises, des bancs et un tableau. Sur ce tableau on a appris à écrire les premières
lettres et les premiers numéros.
À l’école j’ai trouvé de bons copains et de bonnes copines. Ce sont eux et mes professeurs
qui font mon école particulière. Quand j’entre dans l’école je ressens la chaleur et
l’agréabilité dont elle brille. Dans chaque banc et chaque classe il y a un secret bien gardé.
Pendant le jour la classe ressemble à une ruche pleine d’intelligentes et de travailleuses
abeilles. Pendant la nuit elle ressemble à un château sombre et abandonné qui attend
impatiemment ses habitants. Les curieuses abeilles écoutent attentivement leurs professeurs.
Chaque jour à l’école est différent et plein de nouveautés.
Je sais bien qu’un jour je sortirai de cette école et que j’irai dans une autre, mais celle-ci
c’est l’unique qui restera pour toujours dans mon cœur.
Mitrović Kristina VII1

УЧЕНИЦИ НА РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ
Дана, 01.04.2017. ученици из Доњег Крајинца 2. разреда (5 ученика), из Кумарева 3.
разреда (7 ученика), из Манојловца 3. разреда (11 ученика) и 4. разреда (9 ученика) кренуло
је на рекреативну наставу на Копаонику, у место Брзеће, у трајању од 7 дана - укупно 33
ученика и 4 учитеља.
Из Манојловца смо кренули у 9 часова и 30 минута правцем Лесковац - Прокупље Блаце - Брус - Копаоник. Имали смо једну паузу у трајању око 15.минута у месту Конџуљ.
Деца су се освежила и без икаквих проблема смо наставили пут ка Копаонику.
У 12 и 30 стигли смо у апартман хотела "Копаоник", особље хотела је изнело ствари
из аутобуса до соба ученика. Ученици су били распоређени по собама, имали смо кратко
упознавање са особљем хотела, а после ручка састанак са персоналом хотела, где смо добили
план активности за време боравка на Копаонику.
Собе су биле двокреветне, трокреветне и четворокреветне. Прве вечери аниматор је
упознао ученике са планом активности за време боравка од седам дана. Те вечери деца су
имала забавни програм – диско вече.
Другог априла после доручка, по плану рада аниматора имали смо преподневну
активност у времену од 10 сати до 12 часова, излет са пешачењем до спомен обележја палим
борцима у Другом светском рату око 1,5км.
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После поподневног одмора и ручка, од 15 часова били смо на спортском терену у
подножју хотела "Копаоник" са аниматорком која их је анимирала разним елементарним
играма, а после вечере са припремљеним програмом вече "Лудих фризура". Дан је протекао
без проблема, деца су уживала у догађајима.
Трећег априла, уследиле су планиране преподневне активности, а после паузе и
одмора, поподневне и вечерње. Планирана активност "Покажи таленат", код деце је изазвала
велико инересовање. Ученици су имали симпатичне идеје и показали велику маштовитост.
Четвртог априла посетили смо извор реке Топлице на 2км од одмаралишта.
Рекреативно пешачење и стално поподневно вежбање код деце су развијали још боље
дружење и јачање солидарности са другим ученицима. У вечерњим сатима аниматор је
реализовао "Игру без граница" која је одушевила све учеснике.
Петог априла кренули смо на излет са пешачењем до оближњег села на око 2,5км од
пансиона, видели смо воденице поточаре, и шта се налази у њима. Разговарали смо о
традицији и начину живота нашег народа у прошлости.
После поподневног одмора уследиле су спортске активности, а у вечерњим сатима забавно
вече "Караоке".
Шестог априла после доручка, кренули смо на краћи излет са пешачењем до
споменика палим борцима у Другом светском рату, на истом месту које смо раније посетили
због влажног терена, а по повратку у пансион, ученици су имали задатак да нацртају оно што
су уочили на излету.
Те вечери аниматор је поделио дипломе ученицима као подстрек и награду за учешће
у свим активностима.
Последњег дана нашег боравка на Копаонику, ученици су се спремили за повратак
кући и кренули смо ка Лесковцу сви срећни и задовољни у 10 часова, а стигли смо у 13 и 30
часова.
Боравак од 7 дана "Школе у природи" био је одличан, деца су била задовољна, већина
је одлично поднела боравак и одсуство од куће, није било никаквих физичких повреда. План
активности је остварен у потпуности. Са ове рекреативне наставе понели смо много лепих
успомена и фотографија.

Копаоник, 01.04.2017. Рекреативна настава, ученици 4.раз. у Манојловцу
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ВАТРОГАСНИ КУРС ЗА НАЈМЛАЂЕ
Дана 25.05.2017. године, ватрогасна екипа града Лесковца, одржала је едукацију о Заштити од пожара
ученицима 3. и 4. разреда ОШ "Радоје Домановић" у Манојловцу.
Показали су практично на возилу опрему коју користе, од каквог је материјала и које врсте
пожара могу све да угасе. Едукација је била занимљива свој деци, деца су постављала разна питања, а
командир је одговарао. Говорио је о узроцима пожара, опасностима и мерама које треба предузети да
би се заштитили, а нарочито о штетностима пиротехничких средстава као што су петарде, које су у
великој мери узрочник пожара, а уједно могу да изазову и велике здравствене проблеме.
Након презентације, деца су разгледала возило, улазила у њега и облачила део ватрогасне
опреме.

Учитељ Југослав Ђорђевић
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