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Сајам науке 

 

У децембру смо посетили Сајам науке у Београду. Наставници Ивана 

Лазић и Небојша Газдић организовали су ову посету. Видели смо много 

лепих ствари које до сада никада нисмо видели. Сви ученици су имали 

прилику да присуствују разним експериментима које су приказивани и 

да упознају неке нове ствари из света науке.  

Све ово је било једно велико и незаборавно искуство! 

 

                            Александра Ћирић 8-1 

______________________________________________________________ 

Новогодишњи сајам занимања 

 
27.12.2017. године од 16 до 17 часова се одржао Новогодишњи сајам занимања у нашој 

школи. Креативна радионица је у сарадњи са У. парламентом, а у склопу професионалне 

оријентације, организовала вашар занимања.  Разна занимања су приказана, а неки од њих 

су: фризер, биолог, кројач, столар, сликар, медицинска сестра, месар, аранжер, 

козметичар, посластичар, дизајнер, декоратер ентеријера, трговац и многи други. У неким 

занимањима су се ученици сами остварили. У склопу тога, продавани су новогодишњи 

украси које су правили ученици 8-1. Било је забаве, смеха, дружења, додатног образовања 

и експеримената.              
                                                                                             Софија Бурсаћ  8-1 

___________________________________________________________ 

Светски дан болести зависности 

Међународни дан особа са инвалидитетом 

 

       „То што си другачији од мене, мене не плаши, штавише, обогаћује ме”. 

Дана 01. 12. 2017. године чланови Ученичког парламента и ученици осмих 

разреда су посветили свој одмор особама са инвалидитетом и особама оболелим 

од АИДС- а. Они су путем презентације приказали својим другарима да, иако су 

те особе изгледом другачије од њих, да и оне имају своје вредности и да могу да 

обављају већину послова као и сви остали људи, а обавестили су све и који су 

симптоми и како се преноси болест АИДС. Надамо се да наши другари неће 

правити разлику између себе и оболелих особа и да ће у сваком тренутку имати 

воље да им помогну. 

8-1, 8-2 и 8-3 

Ученички парламент 



 

     

Интервјуисали смо Зорицу Јовановић, нашег педагошког асистента, у 

вези са вредностима које се негују у нашој школи. 

- На који начин се вреднују вредности у нашој школи? 

- У нашој школи се, поред стицања знања, негују и солидарност, поштовање, брига о 

другима... 

- Да ли нам можете рећи нешто више о томе? 

- Бринемо о деци из осетљивих група тако што нам запослени и родитељи 

достављају одећу и обућу коју ми донирамо ученицима којима је то потребно и 

који су слабијиег материјалног стања. Захваљујући томе, сва наша деца су уредна, 

чисто обучена...Наша драга директорка је обезбедила за децу бесплатне оброке у 

коме они уживају после наставе. Куварица увек има додатну ужину у случају да 

неко огладни, а нема довољно новца да купи. Такође, ми помажемо и родитељима 

тако што често разговарамо са њима о свакодневним животним проблемима. 

- Ко су носиоци свих тих активности? 

- Све активности су резултат тимског рада људи у нашој школи, на челу са 

директорком Наташом Мићић. 

- Да ли су ученици задовољни? 

- Ученици су задовољни, редовни, радо долазе у школу. Њихов осмех говори више 

од речи. Све што смо навели, а и низ других активности значе и нама јер ,,човек је 

срећан онолико колико је способан усрећити друге”. 

                                                           

                                                                                                           Лука Костић 8-3 

 

 



 

Били смо успешни на јесењем кросу. Освојили смо неколико диплома: 

Девојчице 

1. Ана Чобановић 

2. Лена Ђекић 

3. Исидора Инђић 

Дечаци 

1. Даријан Филиповић 

3. Јаков Радивојевић       I-2 

 

Волимо да пишемо 

Научили смо азбуку. Штампана слова пишемо и читамо, сви у нашем одељењу. 

Срећни смо због тога. Нашу срећу делимо са вама. Погледајте наше свеске. 

      Данило, Лана, Јаков, Кристина, Урош I-2 

 

Чепом до осмеха 

Хуманост је велика врлина. Требало би да свако буде хуман. Доброта много зна и може, а 

говори само осмехом. Не смемо изгубити веру у хуманост. У нашем одељењу учимо да 

будемо хумани.     

Бошко, Лука, Милица, Сара, Марко I-2 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
          Учимо ромски језик 

 
Nevo Brs thaj ivend 

 

Areslo o Nevo brs, 

trujal amende dol o iv. 

Aven chavorralen te chelamen, 

pe ivendesko parmnipe te vijosaramen. 

 

O Nevi brs sa parnjarda, 

amare droma harnjarda. 

Aven chavoralen avri inken, 

ivendesko parnipe savrre astaren. 

 

Ivendeja lache te aves, 

amendje ciknendje kaj lachares. 

Lungo trajila amaro ivendipe, 

chavorrendje ciknendje baro lachipe. 

 

 

Nova godina i zima 

 

Stigla je Nova godina, 

oko nas pada sneg. 

Dodjite deco da se igramo, 

na snezni pokrivac da se vijamo. 

 

Nova godina je sve pobelela, 

nase poslovne puteve skratila. 

Dodjite deco izadjite napolje, 

da zajedno uhvatimo snezni pokrivac. 

 

Zimo dobro nam dosla, 

nas male da usrecis. 

Duga ce nam biti ova zima, 

sto decu donosi veliku radost. 

 

                                                                                                  Ana Jovanović V-1 

 

 



  

WORD SEARCH         Author: Emina Zeković IV-2 

B I B O R A N G E B D Y Y K U Y B 

L R B S C U S C M S V I E U C K R 

C A O B L U S B L I U W T L T L O 

K A S W T U T H R S R T L D L S T 

T E M S N M D A D G V S D K D O N 

S U B E B E L V G U G O O D Y O W 

E M U U R S A E D O R I S O S N E 

M L D I S A D A S D E S M E M B D 

E S I S T E R G G I E D C U L T K 

V M I E D B D R G S N E B E M H S 

L A W D C Z R C A I G S D R N I K 

S I K T T K E K T S M N B S L C E 

C L C O M P U T E R I S S I I K C 

B C O C W H I T E L R I K Y G L W 

S C L U R R B T A C E D C U L E L 

B S B S B S H A S K A N I E D S U 

Find the words: 

1. BIG 

2. BROWN 

3. CAMERA 

4. COMPUTER 

5. GOOD 

6. GREEN 

7. HAVE 

8. ORANGE 

9. SISTER    

10. SMALL 

11. THICK                                                          

12. WHITE 

13. YELLOW 



 

WORD SEARCH        

 

S N A K E B K G E B D Y Y K 

H I B S C U C C M R U I E U 

M D  O B L I O W L A U D T L 

O I S W T U W H R B R T G D 

U M M S N M I A D B V S D K 

S Y B E F I S H G I G O O D 

E B U U R S S E D T R I S O 

M H D I D A D A S D E S M E 

E A I S T G R G G I E D C U 

V M I E P B I H O R S E B E 

L S W D C I A E A I G R D R 

S T K T T K D K T T M N A S 

C E C O M P U E E R I S S T 

B R O C W H I T R L R I K Y 

 

Find the words: 

1. BUDGIE 

2. COW 

3. FISH 

4. HAMSTER 

5. HORSE 

6. MOUSE 

7. RABBIT 

8. RAT 

9. SNAKE 

10. SPIDER



 

OUR CROSSWORD PUZZLE 

 

CLUES: 

1. You play games on it. 

2. The famous detective's surname. 

3. You take photos with this. 

4. The day before the weekend. 

5. Your parents’ daughter is your ___ 

6. When you are cold you wear a ___ 

7. The first day of the week. 

8. A pet. 

9. The last day of the week.              FIND THE MISTERY WORD! 

AUTHORS:  

SEKCIJA ZA STRANE JEZIKE   

Ružica Dragaš, Emina Zeković, Milica Rašić, Luka Topić, Teodora Šolić   
 

     ¹           

     ²           

 ³               

   ⁴             

   ⁵             

⁶                

     ⁷           

    ⁸            

     ⁹           



 

                   

 

Чланови: Ружица Драгаш, Емина Зековић, Лука Топић, Милица 

Рашић, Теодора Шолић IV-2 

 

 

 



 

 
 

 Решења су ти на дну стране. На крају провери да ли си 

открио право значење ребуса. 

 

 

 

Аутор: Младен Живановић II-2 

         *РЕШЕЊЕ: ПОКЛОН, СУНЦЕ 



 

Време је за смех... 

  

Уписао се Перица на пливање и каже тренеру после неколико минута: 

- Идем ја кући. 

- А зашто? 

- Па, нисам више жедан. 

______________________________________________________________ 

Каже мама Перици: 

- Сине, хајде мало учи, остави тај телефон. 

Перица одговара: 

- Али, мама, знам све. 

Мама га пита: 

- Како се зове кула у Паризу? 

Перица: 

- Ајфонова кула. 

________________________________________________ 

Зашто балерине ходају на прстима? 

Да не пробуде публику. 

________________________________________________________________ 

Кад медвед види Чак Нориса, прави се мртав. 

________________________________________________________________ 

Човек први пут пали ауто и неће да упали. Пали други пут и неће да упали. Пали трећи 

пут и упали из прве. 

_________________________________________________________________ 

Зашто плавуша носи пушку у продавницу? Зато што на вратима пише ВУЦИ. 

__________________________________________________________________ 

Чак Норис је једанпут дошао двапут. 



 

БАБА И ПЕРИЦА 

Ишли баба и Перица улицом и нађе Перица 50 динара.  

Пита он баку:,,Бако, могу ли да узмем ових 50 динара?”  

Бака рече:,,Не синко, ништа се не узима са земље.”  

Наставили они даље и нађе Перица 200 динара.  

Пита он баку:,,Бако, могу ли да узмем ових 200 динара?” 

 Бака рече:,,Не синко, ништа се не узима са земље.”  

Перица је ипак узео тај новац и купио банане, а онда је кору од банане бацио. 

Бака се саплела и пала.  

Бака:,,Хајде, синко, помози ми да устанем!”  

Перица:,,А нееее бако, ништа се не узима са земље”. 

Аутори вицева: Алекса Радивојевић, Софија Бурсаћ, Милица Бурсаћ, Нина 

Јеремић, Јелена Ћурчин VIII-1 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Наставница српског језика: ,,Децо, колико има до звона?” 

Ученици: ,,Још 2 минута”. 

Наставница српског језика: ,Добро, отворите 133. страну, радимо још”. 

 

 

                                                                                       Аутор: Нина Јеремић 8-1 



 

 

 

 

      

                 Новогодишња јелкица од картонских кутија за јаја  

У сусрет новогодишњим празницима, у празничној атмосфери и празничног духа, 

удруженим снагама и у слози са другима, постави и и украси новогодишњу јелку. 

Ове зиме, предлажемо да поставиш ручно израђену, притом, еколошку, јелку.  

За израду ти је потребно: картонске кутије за јаја, маказе, лепак, темпере или водене 

боје, различити материјали (за рециклирање) за украшавање исте. 

Уколико Вас ради више, Ваше мини јелкице могу да „израсту“ у једну макси јелку! 

    СРЕЋАН РАД! 

__________________________________ 

1)Исеци кутију од јаја тако да ти остану калупчићи. 

 

Боравкаши 



 

2)Од калупа састави јелку: 3-2-1 и залепи на подлогу

 

 

3)Обој температа или воденим бојама

 

 

 

 



 

4)Остави да се осуши. Јелкицу окити украсима 

 

 

5)Украшене јелке исеци. 

 

6) Од јелкица састави јелку, па постави на зид, хамер, пано. 

 



 

БОРАВАК       ИСТРАЖИВАЛИ СМО... 

Боравак наше школе реализовао је истраживање на тему „Љубазан/толерантан (не) 

знам бити?!”. У сарадњи са одељењима 2/1, 3/2, 4/1, 4/2 и 7/2, спроведено је 

анкетирање ученика о овој теми. Наш циљ је био испитати који степен 

(не)љубазности, (не)толеранције, међусобног (не)уважавања и (не)поштовања, 

(не)примерног понашања је присутан међу ученицима и који облици датих понашања и 

изражавања се најчешће појављују међу ученицима. Анализом обрађених података 

дошло се до следећих запажања: 

- Више од 90% ученика изјаснило се да су се вршњаци радо играли, дружили са 

њима, а најмање им се дешавало да добију нешто на поклон од вршњака; 

- Највише испитаника рекло је да им је, бар једном седмично, узето нешто без 

питања; на другом месту нашла се ситуација „рекао ми је нешто ружно, 

безобразно, непристојно“ а на трећем „лагао ме је“; 

- Ученици нису доживели да неко тражи новац од њих, да их претњом наговара 

да повреде друге, нити да ураде нешто против своје воље; 

- 85% ученика каже да се осећа одлично или углавном добро у школи. Разлог због 

ког се тако осећају је због  дружења са вршњацима. Нико се од ученика не осећа 

уплашено, а појединци у разредној настави кажу да се осећају тужно само када 

добију слабију оцену; 

- Врло мали проценат ученика је „признао“ да је било ситуација када су 

повредили, увредили, растужили вршњака исмевајући га, говорећи му ружне 

речи... 

- Вршњака, који се углавном истиче по нетолерантном, непримереном понашању, 

већина испитаника је описала као неког ко воли да исмева друге, назива их 

погрдним именима, псује, омета час, виче, али уме и да, како они то називају, 

„ћушне“ вршњака; 

- Више од половине ученика се обрати некоме у школи када доживи ситуацију да 

се вршњак лоше понаша према њима или другима. Ученици који не пријављују 

насиље не желе да се тужакају, а мало њих каже да не пријављују из страха; 

- 50% ученика каже да малтретирање престане када се обрате некоме; 

- Већина испитаника наводи „кажњавање“ као могуће решење за ружно 

понашање. 

На основу резултата закључујемо да су наши испитаници веома љубазни и 

толерантни, да је ненасилна комуникација ретко присутна, да и те како поштују и 

уважавају једни друге! Браво! 

 

Са тим у вези, Боравак за крај поручује: 

 

„Тужном другару уз осмех понуди топлу реч, усамљеном своју пажњу и позив у 

игру, вршњака који се непримерено понаша „излечи“ својим примером лепог 

понашања! Колико год знања да имаш, колико год да си у нечему талентован, о 

теби – какав си, највише говори начин на који се опходиш према другима! 



 

 

Еко-кутак  

Даброви 

Значај очувања јединствених екосистема, животињских и биљних врста 

који су на неки други начин изумрли или угрожени враћа нас на причу о 

нарушавању равнотеже која је изузетно важна у природи. Овога пута реч 

је о једној необичној врсти која је скоро изумрла у Србији. Реч је о  

дабровима.  

У првој половини 19. века даброви су били широко распоређени дуж 

речних сводова Саве, Дунава, Мораве и других мочварних подручја. Данас 

их скоро нема, јер су много истребљивани и ловљени. Прве године 20. 

века даброви су готово ,,протерани” из Србије, па су након три године 

враћени на север Мачве у специјални резерват природе ,,Засавица”, уз 

помоћ Баварске владе, која је нашој земљи поклонила 31 глодара. 

Детаљније о овоме можете погледати овде: https://youtu.be/DGkc9c3vUBI. 

             Марко Шуша 6-1 

 

 



 

 

 

Душко Попов рођен је у Тителу, 1912. године, у богатој породици. Његова 

породица се преселила у Дубровник када је био мали. Похађао је најбоље 

школе у Дубровнику, али је убрзо послат у интернат у Енглеској. Ипак, 

средњу школу је завршио у Паризу. Право је завршио у Београду, а 

постдипломске студије у Фрајбургу 1936. Захваљујући томе, врло рано је 

савладао француски, немачки и енглески језик. За време школовања страст 

су му били брзи аутомобили и жене, а стекао је и велик број пријатеља 

који су касније дошли на високе положаје.  

У Хамбургу је упознао Јохана Јебсена, богатог младића који му је постао 

најбољи пријатељ. У Немачкој су у то време почели прогони Јевреја што је 

ужасавало Попова. Попов и Јебсен су пркосили нацистима и пили кафе у 

јеврејским локалима. Дан пошто је докторирао, одали су га и Гестапо га је 

ухапсио. Душков отац је чуо вест о синовљевом хапшењу и потегао везе у 

влади Краљевине Југославије. Нацисти су ослободили Попова, који је 

протеран из Немачке. 

 После избијања Другог светског рата, и Немачка и Уједињено Краљевство 

су почели да регрутују тајне агенте широм Европе. Попов је за то време 

водио адвокатску фирму у Дубровнику. Након примљеног телеграма, 

Попов се састао са Јебсеном у Београду где му је пријатељ саопштио да је 

постао двоструки агент који номинално ради за Абвер, немачку војну 

обавештајну службу, а заправо за британски МI6 и позвао Попова да му се 

придружи. Попов је понудио своје услуге Британцима у британској 

амбасади у Београду. Ту су га послали у службу за издавање пасоша, која 

је, заправо, била штаб МI6 који је два дана испитивао Попова док га нису 

прихватили.  На првом састанку са Абвером, Попов је лагао да има 

утицајне познанике у Енглеској. Абвер му је организовао фиктивно 

предузеће за трговину Југославије са Уједињеним Краљевством и 

поставио Јебсена као Поповог руководиоца. Задатак Попова је био да 

извештава о снази и моралу британске војске. МI6 је пружао Попову 

лажне извештаје које је он даље прослеђивао Абверу. Абвер је без његовог 

знања врбовао и дугогодишњег шофера његове породице да прати Попова. 

Знало се да је возач лењ и Попову је било сумњиво што се он добровољно 

јавио да га вози. Након што је Јебсен открио да је возача врбовао Абвер, 

Попов је био принуђен да га убије, да његова двострука одлука не би била 

откривена. 



 

Попов је стекао поверење Абвера, који је одлучио да га у новембру 

пошаље у Лондон да прошири мрежу немачких агената, која је требала да 

олакша планирану немачку инвазију Велике Британије. Пре него што би 

дошао у Лондон, морао је да оде у Лисабон, који је тада био жив центар 

шпијунаже. Њихове међународне пословне активности обезбедиле су му 

параван за посете неутралној Португалији, који је био повезан са Великом 

Британијом слабашним цивилним ваздушним саобраћајем скоро све време 

рата.  

Пре одласка у САД, Попов је последњи пут ступио у контакт са Јебсеном, 

који му је открио да је Абвер у име Јапанаца тражио да оде у луку Таранто 

у Италији и сазна зашто је британски напад на Таранто из ваздуха био 

врло успешан. Испоставило се да је то био први напад са носача авиона у 

историји. Пошто су Немци тражили детаљне податке о америчкој 

морнаричкој бази Перл Харбор, Попов је схватио да Јапанци планирају 

напад на Перл Харбор. Чим је стигао у Вашингтон, Попов је отишао у 

седиште FBI-ја да их обавести о нападу на Перл Харбор. Шеф је сматрао 

Попова непоузданим због његове двоструке улоге и одбио је да га прими. 

Уместо тога, послао је екипу агената да га испита. Разочаран због 

америчког неповерења, Попов је у потпуности занемарио главни задатак – 

снабдевање Абвера лажним подацима и препустио се боемском животу. У 

Њујорку је поново срео Симон Симон, холивудску звезду, коју је упознао 

у Паризу пре рата. Са њом је отпочео везу, али полако је остајао без новца 

који су му Немци дали, а она је финансирала његов животни стил. 

Абвер је желео више информација о бофајтеру, новом лажном британском 

ловцу, па је Попов константно живео на релацији Лондон–Лисабон и 

користио прилику да Абверу достави што више лажних информација. У 

Лисабону његов пратилац је био Ијан Флеминг који је касније сусрете 

Попова са немачким агентима у казину хотела Паласио искористио као 

једну од инспирација за лик ЏЕЈМСА БОНДА. Попов је добио нов 

задатак да скупи информације о САД и оснује шпијунску мрежу. Пошто је 

убедио Абвер да у Енглеској постоји мрежа немачких агената које Попов 

финансира из свог џепа, Абвер је пристао да надокнађује његове 

трошкове. Попов планира да тај новац ,,опере” и пошаље МI6, чиме би 

Абвер посредно финансирао акције својих непријатеља. Овај план је 

назван операција Мида. 

Душко је умро 10. 08. 1981. После завршетка Другог светског рата, Попов 

је престао да се бави обавештајним радом. Имао је тајно име Трицикл, али 

се истовремено тако називала и шпијунска мрежа у коју је био укључен. 

Према Н. Инквајеру, аутор Ијан Флеминг по угледу на њега засновао је 

познати лик тајног агента Џејмса Бонда.      
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                                                                  Деда Мраз 

Цртаћа много о њему има, 

уживамо да их гледамо  када дође зима. 

Црвену капу он на глави има, 

и црне чизме, да му не буде зима. 

Среће и чаролије у новогодишњој ноћи има, 

због тог милог Деке, што поклоне дели свима. 

Кад он селом прође, све се забели, 

та слика ујутру  сву децу весели. 

Запевајмо заједно, 

нека чују сви,  

да долази овај Дека стари, 

и много поклона доноси! 

 

Милица Рашић и Ружица Драгаш 4-2 

 



 

Тара 

Учитељица драга наша,  

када крене да испитује,  

сви се редом тада уплаше и узбуде. 

Једино ученица Тара  

храбрица буде права. 

Она вредно учи, 

нема предмета који њу намучи. 

За Природу и друштво,  

Тара је увек спремна, 

и ту нема дилеме, 

учитељица буде поносна, 

како одлично она савлада све теме. 

Учитељица Тару похвали, 

што се она добровољно јави, 

и на учитељичино питање свако, 

увек одговара брзо, тачно и лако. 

              Лука Росић  4-2 



 

Школа 

У школу када дођеш, 

ухвати те трема, 

уплашиш се одговарања и лоших оцена. 

Када о томе мислиш 

и наставника видиш, 

контролни да радиш не можеш, 

 у несвест би пре да паднеш. 

Наставници буду и строги, 

помисле тада ђаци многи: 

„Јој, мајко мила, ка јединици ово води!“ 

Четврти разред, 

тешко је бити у школи, 

од Природе и друштва, 

глава те заболи. 

Математику, што је тек тешко научити?! 

Ђаци је не могу, ни дан-данас,  

схватити и савладати.    Лука Росић 4-1 

 

                          



 

Диносауруси 

У митологији,  

у времена давна, 

постојали су диносауруси, 

бића велика и снажна. 

Ловили су они свашта, 

све што су пожелели, 

многи су их се плашили, 

и од њих бежали. 

А онда... 

Астероид  јурну ка Земљи, 

Сваки диносаурус је мислио: 

„Јаој мени, јаој мени!“ 

У глас су онда викали:  

„Јаој нама, нестаћемо, 

са ове планете?!“ 

Тако је и било, 

но тада, настао је човек, 

дете се родило!       Никола Вујновић IV-1 

 



 

Виолина 

Инструмент са четири жице 

привлачнији је од сласне пице. 

Када ја засвирам 

као да снивам. 

Вукосава, друго ми је име 

због мене и моје виолине. 

ФА ,,Дукат” заволела сам ја 

феномен прави смо виолина и ја. 

       

     Бојана Милановић VIII-1 

 

 



 

 

 

Посетили смо радионицу Новинарске секције. Свидело нам се много. 

Допало нам се то што ученици пишу текстове, цртају, интервјуишу, 

извештавају „са терена“ и сл, све то за њихове новине, које излазе на 

сајту школе. 

И ми смо пожелели да будемо чланови Новинарске секције, тј. да 

будемо новинари. Сада, средом, одлазимо на њихове часове.  

Мислимо да је најбоља секција, јер нуди пуно занимљивих 

активности.  

Леп је осећај када ти текст изађе у новинама, радујемо се сваком 

задатку. 

Срећни смо што маме и тате могу да читају дело наших руку. 

 

Ања Врачевић и Матеја Обреновић 4-1 

 

 

 

 



 

 

 JJJLLJUUKK 

Љубав према контрабасу 

Љубав према контрабасу се створила још кад сам имала девет година. 

Често сам ишла на јавне часове на слушам брата како свира гитару и 

тамо сам и видела и ТАЈ инструмент. Одмах ми је привукао пажњу, 

јер је огроман наспрам осталих инструмената.  У Музичку школу 

идем већ једанаест година. У почетку ми је било тешко, али сада са 

задовољством и љубављу свирам. Ишла сам и на разне концерте. 

Прошле године сам била на Међународном такмичењу у Митровици и 

освојила сам друго место. На то такмичење сам врло поносна. Уз то, 

одличан сам ђак у Музичкој школи, сваки разред сам положила са 

петицом. Основну (нижу) школу завршавам ове године и баш сам 

срећна због тога. Вероватно ћу уписати и Средњу музичку школу у 

Земуну, јер после оволико труда и успеха било би штета да било ко 

одустане, а не само ја.  

         Невена Кепић VIII-2 

 

 



 

 

 

Имам шест коња. Од малена гајим љубав према коњима, јер ме је тата стално 

водио код својих пријатеља да јашем. Никада нисам мислила  да ћу имати свог 

коња, али ме је тата једном изненадио када је видео моју љубав према овим 

животињама.  

Након толико времена, дошао је  и тај дан. Тата ме је одвео код једног човека и 

рекао: ,,Иди иза куће и види ко те чека”. Када сам отишла, затекла сам ждребе са 

машном. Била сам изненађена и мало збуњена. Од тога дана тата и ја све своје 

слободно време проводимо са коњима. Данас их имамо шест и имамо велики број 

пехара које смо освојили на разним фијакеријадама. Сваки дан тренирам са њима 

и спремам их за нова такмичења.  

Мој циљ  је да након једног дана отворим школу јахања да би сва деца имала 

могућност да боље упознају ове животиње и науче да јашу. 

 

                                          Кристина Ковачевић VIII-2 

 

 



 

 

,,Лепотица и звер” 

Сви знају за бајку ,,Лепотица и звер”, која је први пут 

приказана у облику цртаног филма у 20. веку. После доста 

година,  Волт Дизни је 16. марта (Србија)/17. марта (САД) је 

,,избацио” ново филмско остварење популарне бајке која је 

свима обележила детињство.  Фантастична сценографија је 

све одушевила, али и чаробни костими и кореографије. Ема 

Вотсон, популарна глумица, коју сви знамо из многобројних 

наставака филмова о Хари Потеру као Хермиону Грејнџер, 

бриљирала је сада у улози Бел, младе независне жене која 

по сваку цену жели да оде из малог провинцијског места у 

коме ју је разумео само Морис, њен отац. 

Осим лепоте филма, сам филм носи важну поруку која је 

сушта супротност осталим бајкама – девојке не могу све 

решити удајом, а осим тога, ово је једна од ретких бајки у 

којима девојка спасава принца. 

 

     Теодора Николин VIII-1 

 

 

 

 



 

 

 

ИНТЕРВЈУИСАЛИ СМО ЈЕДНОГ ПЕСНИКА... 

 

Прошле недеље смо интервјуисали Михајла Екмеџића, ученика осмог 

разреда, који у последње време пише прелепе песме, па смо га мало 

испитали: 

- Када си почео да пишеш песме? 
 

- Ја сам одувек волео да римујем, а да пишем песме ми је дошло 

изненада. 

 

- Где налазиш инспирацију? 

 

    -  Нигде, обично стварам када сам на часу и када ми је досадно. 

 

- О чему најчешће пишеш? 

 

- О младићу који је заљубљен. 

 

- Да ли су песме посвећене некоме? 

 

    -  Не, нажалост. 

 

- Да ли си размишљао да објавиш прву збирку песама? 

 

- Нисам, али звучи врло примамљиво. 

 

- Од кога имаш највећу подршку? 

 

- Од самог себе. 
                                                                                                         

 

П. С. У овом броју налазе се 

неке Михајлове песме. Његов 

псеудоним је М.Е. 
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Волим                                 

Волим да читам разне књиге, 

јер због њих заборавим све бриге. 

И када читам волим да мислим 

шта ћу слатко кад да слистим. 

 

Волим да лежим и размишљам ноћима 

О твојим дивним сјајним очима, 

а пошто си украла срце моје 

можеш ли да ми даш своје? 

 

Волим да гледам твоју дугу косу 

и твоје слатке пегице на носу 

и како у том дивном заносу 

дајем ти ружу розу. 

Хајде сад искрено, 

рећи ћу ти смислено: 

Много ствари волим ја, 

али највише тебе, душо моја!    М.Е.   14. 12. 2017. 

 

 



 

Зима        

Напољу је мећава   

скоро као тврђава 

снег је све покрио, 

али је у мени нешто открио. 

 

Напољу је хладно, 

а мени је вруће, 

читам твоје писмо гладно 

као да је ручак од јуче. 

 

Напољу се погоршава 

све је јача кошава, 

али мене, драга моја, 

греје љубав твоја. 

     М. Е. 

 

  



 

 

ТИ 

Ти си та мала 

што брдо будала 

покушава да обори с ногу, 

а ја знам да то могу. 

Знаш да не можеш против мога лепог лица, 

па шта што је пуно бубуљица?! 

Твоје очи сјајне 

крију многе тајне. 

Хајде, реци ми коју 

да погледам у душу твоју. 

Твоје усне ме привлаче 

као дроге најјаче. 

 

Када ме ти загрлиш, 

моје срце урла 

као слоновска сурла. 

,,Пољуби је будало”, 

                                    И ја те цмокнем мало.                           М. Е. 



 

 

Ликовно 

Ликовно је тај час      

што извлачи уметнике из нас. 

Када је палета пуна боја 

и четкице стоје мирно као из строја. 

Наставник радове прегледа строго. 

Ех, када би нам петице поделити мог'о,  

али то не би била фора, 

јер радова има више него мора. 

Цртање није баш за све 

То важи и за мене. 

Пре бих руски усавршио 

Него рад честито завршио. 

         М. Е.  

 

 



 

Српски језик 

Свеска, оловка и књига 

то је све што нам треба 

за овај час пун брига 

којих има до неба. 

Творба, корен и настанак речи 

може сваког ђака успешно да спречи 

у намери тој, 

да у дневнику буде неки други број, 

осим броја један. 

Писмени, контролни, песмица, одговарање 

на часу српског не пролази изговарање. 

Лектира забавна, ал' тешка, 

увек треба прочитати је, 

јер то није нека грешка, 

тако је забавније.                         

    М. Е. VIII-1 

 

Српски језик 

Српски је језик наш 

због разредне волимо га баш, 

a и због Вука још више 

oцене иду на ниже.      Бојана Милановић VIII-1 

 

 



 

 

 

Новогодишње жеље 
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