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Кад дођеш у било који град, ако тај град 

буде био Ваљево... 
 

М ој град није велики, али је посебан.... Зове се Ваљево. Кажу, име је добио по 
ваљарицама које су се налазиле поред реке и у којима се ваљало сукно. Ипак, ја 

верујем да је име добило по ваљаним, честитим људима и свему ваљаном што се налази 

у мом дивном граду и његовој околини. 
  

 Налази се у Западној Србији, у котлини, овенчаном венцом ваљевских планина. 
Кроз град протиче више река, али једна господари. То је Колубара која се домаћински 
башкари и дели град на два дела. Бисер мог града и наш понос је река Градац, 

најчистијаи најбистрија река у околини. 
 

 Ваљево има богату историју и много споменика културе. Има лепо шеталиште – 
Улицу кнеза Милоша, а једна од знаменитости и посебности мога града је стара градска 
четврт, Тешњар. У част Тешњара, у граду се већ годинама организују надалеко 
чувене     ,,Тешњарске верери’’. Тада читав град оживи, на све стране организују се 
представе, концерти, изложбе... Много волим тај период јер смо на распусту и дружимо 
се са породицом и пријатељима. Мој град има и велики, лепо уређени парк, Пећина. То 
је прави мали рај за децу и одрасле. У близини Ваљева, на планини Маљен, налази се 
висораван Дивчибаре, омиљено излетиште свих Ваљеваца. Највише волим Дивчибаре у 
зиму јер ту има снега и кад га у граду нема, па са родитељима идем на санкање и 

скијање. На летњем распусту често идем са другарима на базен ,,Петница’’. 
 

 Са родитељима често идем до манастира Ћелије, Лелић, Јовање и Пустиње, да у 

миру и тишини уживамо у породичном дружењу и природним лепотама. 
 

 Ваљево је миран град, људи су насмејани, љубазни и увек спремни да помогну. 
Много волим свој град! Ту сам рођена, у њему живим и идем у школу... Он поседује 
много занимљивости и лепота, можда и понеку малу ману, али све то заједно чини мој 

град мојим најдражим местом под сунцем. 
 

Тијана Илић, III-4 

Уредници: Мија Бојиновић, Снежана Јовановић 

  Техничка припрема: Биљана Арсенић 

Електронска припрема: Снежана Јовановић 
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 Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са циљем 
скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце 
у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим 

условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

 Наша школа има ту част да је ове године школа домаћин Дечје недеље, коју 
је  званично отворио Дејан Богојевић, члан Градског већа и председник Организационог 

одбора ове манифестације, а школи поклонио дигитални фотоапарат и штампач. 

 Након отварања манифестације, која је ове године са слоганом „Градимо мостове 
међу генерацијама – за радост сваког детета―, директор школе, Ненад Михалиловић 

се захвалио на поклонима, а присутнима обратио прикладним говором. 

 Програм је употпуњен  хором млађих и старијих разреда, 
скечевима  Бркови и Савремена породица,  рецитацијом ученице Магдалене Лазић и 

наступом фолклора Ваљарица. 

 Предвиђено је још низ активности које ће се реализовати током Дечје недеље, као 

што су: турнир у стоном тенису и разни спортски турнири, цртање кредама на платоу 

школе на тему „Градимо мостове међу генерацијама―, маскенбал,  представљање 

одељењских заједница ―Покажи шта знаш―,  јесењи вашар ―Научила ме бака―. 

  

дечија  недеља 
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 Основној школи „Десанка Максимовић― додељена је Архипастирска грамата за 
труд и рад наставника на пољу образовања и васпитања, за изузетну подршку верској 

настави и сарадњу са Црквом.  

У име Његовог Преосвештенства Епископа 
ваљевског Г. Милутина, грамату је 
директору школе Ненаду Михајловићу 
уручио архијерејски заменик протонамесник 
Филип Јаковљевић, у присуству свештеника 
Далибора Чкојића, секретара за верску 
наставу, наставника, ђака и драгих гостију. 
У својој беседи отац Филип Јаковљевић 
поздравио је ђаке и њихове наставнике. Он 
је позвао ђаке на још већи труд ка стицању 

знања, а посебно на труд на путу ка Богу. 

Свечаност је употпуњена пригодним 
културно – уметничким програмом, након 

ког је уприличена трпеза љубави. 

 Радионицу калиграфије са заинтересованим ученицима наше школе реализовали 
су  Дарен Миливојевић,  вероучитељ Мија Бојиновић и наставница српског језика 
Драгана Асановић. Ученици су имали прилику да виде како се некада писало, који су 
се материјали користили за писање и како су изгледала слова. У практичном раду 
учиници су увежбавали технику лепог писања. У току наредних недеља одржаће се још 

три радионице.  
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 Акција прављења пакетића за за социјално угрожену децу из наше школе и школа 

са сеоског подручја организована је и ове године. 

 Акција са слоганом ―Наше мало неком значи много―, је почела у новембру, а 
одазвао се велики број ученика. Ученици су вредно доносили играчке, слаткише, књиге 
и новац, свако према својим могућностима, како би обрадовали своје другаре. Посебно 
задовољство су изразили при куповини, паковању и подели пакетића. Направљено је око 

сто пакетића који су подељени ученицима неколико школа. 

 Одељење 7-3 је изразило жељу да заједно са одељењским старешином обаве 
куповину и направе пакетиће на часовима одељењског старешине. Ту се и родила идеја 
да међусобно једни другима приреде новогодишње изненађење и обрадују једни друге 
поклонима. Свако од ученика је извукао папирић са именом друга или другарицу којем 

је требао приредити изненађење на новогодишњој журци. 

Хуманитарна  акција 

http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3368
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3374
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3375
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3376
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3377
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3370
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3369
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3372
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3373
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 Наша школа је у суботу, 27. јануара 2018. обележила школску славу у част првог 
српског архиепископа, просветитеља и творца законодавства, Светог Саве. На Савиндан, 
традиционално, нема наставе, али ученици и наставници организују приредбу и, заједно 

са гостима, присуствују резању славског колача.  

   Свети Сава 
 
Учитељ је био 
први,  српски,  знај! 
И његовој слави 
неће доћи крај. 
 
Могао је дворе 
имати за себе, 
али сам је изабрао,  
срце га одведе. 
 
Замонашио се, 
посветио Богу, 
и ширио веру, 
и љубав,  и слогу. 
 
Он је био Растко, 
ал' постаде Сава 
 када му се отворише  
манастирска врата. 
Постао је монах, 
нови живот има, 
остао је упамћен 
као Сава свима. 
 
И данас га славе 
српске цркве, школе,  
Светитељу Сави 
сва се деца моле. 
                                                                   
Мина Симић V-1 

 

 

          Свети Сава 
 
Да се Божија љубав света 
пречиста ко небо плаво, 
настани у нашем срцу, 
помози нам Свети Саво. 
 
Поведи нас пут спасења  
нек осмех нам лице краси, 
и од греха и злих мисли, 
Свети Саво ти нас спаси. 
Покажи нам куда ићи 
кад се туга с нама сроди, 
кад нам сузе вид помуте, 
Свети Саво ти нас води. 
 

Марија Марковић IV-1 
 

 

 

Молитва Богородици 
 
Богородице,   
чија је вера као чисто злато, 
помози нама 
 и свим живим бићима, 
да васкрсну и победе смрт. 
 
Пречиста, помози нам,  
да нам жито роди, хлеба да 
имамо,  
драга Богородице, 
отерај нам тугу из куће, 
нек'  се свуда ори песма и 
весеље. 
 
Богородице,  Ти  наша мала 
срца 
обавиј  топлим зрацима 
Сунца. 
Чувај нас,  и Ти,  као анђели 
чувари, 
 они нас пазе  
од злих ствари. 
 
Богородице,   
Ти нам љубав пружи, 
учини нас срећним 
 и обасјај здрављем вечним. 
Амин. 
            Тамара Тешић VIII-2 
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 У оквиру стручног усавршавања, у недељу 10. децембра 2017. одржан је семинар 
са темом ―Оснаживање наставника за васпитни рад―. Семинару је присуствовало 

тридесетак наставника наше школе, психолог, педагог и библиотекар. 

 Општи циљ програма је повећање компетенције наставника за превенцију и 

решавање васпитних проблема у складу са  ЗОСОВ. 

 Специфични циљеви програма су: повећање знања о Законској  регулативе 
васпитног рада са ученицима и родитељима; обогаћивање знања наставника о 
моделима превентивног васпитног рада; развијање вештина потребних за светодавни 
и инструктивни рад и коришћење језика позитивне дисциплине; познавање како 
незадовољене потребе ученика утичу на понашање у школи; овладавање вештинама 
коришћења стратегија у васпитном раду; стицање вештина за партнерску сарадњу са 
родитељима у решавању проблема и овладавање вештинама решавања васпитних 

проблема. 

 Очекивани ефекти примене програма у паркси 

 

Код ученика: 

-развијање комуникацијских вештина и коришћења језика позитивне 

дисциплине; 

-стицање вештина ненасилног решавања сукоба; 

-развијање толерантности, емпатије, уважавање потреба других; 

-повећање осећања сигурности и безбедности у школи 

 

Код родитеља: 

-већа сигурност родитеља да је школа безбедно окружење за ученика; 

-повећан степен спремности родитеља за сарадњу; 

-стицање и развијање социјалних и комуникацијских вештина. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3291
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3292
http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=3293
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 У оквиру стручног усавршавања, у суботу 13. јануара  и недељу 14.јануара 2018. 

године, одржан је семинар са темом ―Обука наставника за решавање дисциплинских 

проблема у настави“. Семинару је присуствовало тридесетак наставника наше школе, 

психолог, педагог и библиотекар. 

Општи циљ програма је повећање компетенције наставника за превенцију и решавање за 

решавање дисциплинских проблема у настави у складу са  ЗОСОВ. 

Специфични циљеви програма су: Дефинисање дисциплинског проблема; Разликовање 
дисциплинских од других (развојних, мотивационих) проблема; Упознавање са врстама 
невербалних интервенција и начин њихове примене; Овладавање вербалним 
интервенцијама и начин њихове примене; Упознавање суштине, врста и начина примене 
логичке последице; Освестити значај адекватног руковођења одељењем као начина 
предупређивања и решавања дисциплинских проблема у настави; Разумевање и 
схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може 
предупредити појава многих дисциплинских проблема; Упознавање са техникама 
посматрања и евидентирања промена у понашању ученика; Решавање практичних 

примера дисциплинских проблема из праксе учесника семинара. 

Тема програма: Дефинисање дисциплинског проблема; Различита реаговања на исти 

дисциплински проблем; Теоретска обрада теме, руковођење одељењем; Типична 

ометања наставе, невербалне интервенције; Вербалне интервенције; Логичка 

последица; Превенција дисциплинских проблема; Посматрање и бележење промена у 

понашању ученика. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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 Ученици петог и шестог разреда наше школе, као и представници Ученичког 
парламента и Савета родитеља, заједно са психологом школе Данијелом Обрадовић, 
похађали су обуку за вршњачку едукацију на тему ―Превенција ризичних понашања-
избор здравих стилова живота― у Дому здравља Ваљево, 20.11.2017. године.Обуку су 
водили представници патронажне службе, развојног саветовалишта, Завода за јавно 
здравље и Црвеног крста, као и вршњачки едукатори Ваљевске гимназије, Медицинске и 
Пољопривредне школе. 
 Током обуке ученици су имали прилику да обнове и прошире своја знања о здравим 
стиловима живота, о правилима здраве исхране, о ризичним облицима понашања 
(пушење, алкохолизам, наркоманија, опасности на интернету и интернет зависност). 
 Кроз једну интересантну радионицу, ученици су се упознали са принципима родне 
равноправности и стекли нова знања о значају волонтеризма. 
 Задатак наших ученика, сада обучених вршњачких едукатора, јесте да на часовима 
одељенског старешине пренесу стечена знања другарима из одељења. 
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 У оквиру програма Основe безбедности деце ових дана ученицима четвртог и 
шестог разреда одржана су предавања са темама: Безбедност деце у 
саобраћају, Полиција у служби грађана и Насиље као негативна друштвена појава. 

Предавања су одржали припадници МУП-а,  један од 
предавача била је  Јелена Филиповић, школски полицајац 
задужена за нашу школу. 
Програм Основе безбедности деце ће се реализовати током 
целе године и обухвата области: безбедност деце у 
саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као 
негативна појава; превенција и заштита деце од опојних 
дрога и алкохола; безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине 
људима; заштита од пожара и заштита од техничко-
технолошких опасности и природних непогода. 
Циљ програма Основe безбедности деце је стицање нових 
и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика и да свако дете које прође кроз овај програм 

 Планинарски савез Србије, уз подршку Министарства омладине и спорта, наставило 
је реализацију пројекта „Пешачење и планинарење― започетог 2014. године, па је и ове 
године, 16.09. одржан „Дан пешачења― у свим градовима Србије.  
 У нашем граду, ова акција одржана је трећи пут. Учесници манифестације могли су 
да одаберу једну од три стазе. За све три стазе, ПК Повлен је ангажовао своје водиче. 
 У овој манифестацији учешће су узели и ученици одељења VII3 наше школе у 
пратњи одељенског старешине Иване Пецикозе. 
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 Наша школа је и ове године учествовала у Европској недељи програмирања, 
односно кодирања, која је реализована од 9. до 20. октобра 2017. године. 
 Недеља програмирања (Code Week) je Европскa иницијативa коју су 2013. 
године покренули млади саветници европске дигиталне агенде, са циљем да се 
програмирање учини видљивијим и доступнијим свим грађанима и да им се приближе 
програмирање, информатичка знања и вештине. 
 Наставници наше школе, који су учествовали у овом пројекту, одлучили су да 
ове године за потребе кодирања користе мБот роботе, који су добијени као донација 
од Фондације Фонд Б92, преко пројекта Битка за знање. Наставници су настојали да 
анимирају што већи број ученика да у недељи кодирања у контакту са роботима и 
програмом за кодирање Мблок освесте потребу за учењем програмских језика и 
паметном употребом нових технологија. 
 Ученици су упознати са значајем манифестације „Европска недеља кодирања―, 
начинима како се обележава, дигиталним вештинама, укључујући и програмирање за 
различите циљне групе и о потреби да се програмирање изучава у основној школи. 
Реализоване су радионице у којима су ученици кроз игру у програму мБлок 
самостално креирали програме за кретање мБот робота. Представљен им је и програм 
Скреч, и објашњено да је мБлок Скречов програм који има  додатну могућност за 
програмирање мБот робота. 
 У реализацији ове манифестације учествовали су ученици петог, седмог и осмог 
разреда, наставници Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић, Ивана Пецикоза и 
Снежана Јовановић. Једној од радионица присуствовала је и Миланка Марковић, 
одељењски старешина одељења 5-1. 
 У обележавању Недеље програмирања ове године учествовало је 56 земаља, а 
из Србија је пријавила 303 догађаја. У Ваљеву поред наше школе Недеља 
програмирања обележена је и у ОШ ―Нада Пурић―. По броју пријављених догађаја 

Србија је на седмом месту. 

 Имајући у виду да је неколико ученика у претходном периоду учествовало на 
онлајн и офлајн обукама програмирања може се сматрати да је прошлогодишња 
манифестација уродила плодом. Очекујемо да ће се број ученика заинтересованих за 

програмирање сваке године повећавати. 

CODE WEEK 

2018. 
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 На позив Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја наша школа је и 
ове  године подржала светску манифестацију под називом „Час програмирања― (енг. 
„HourofCode―) која помаже да ученици почну да уче програмирање у децембру месецу 
сваке године.  Ученицима различитих предзнања је на располагању активност једног 
часа програмирања, кроз коју могу да науче основе програмерског размишљања и да 
заволе програмирање. Активности и упутства за учење су ученицима и школама 
доступни и током целе године, па могу наставити да уче програмирање на светском 
порталу https://hourofcode.com/us и после првог часа одржаног у оквиру 

активности  „Сат програмирања―. 

 Компанија Microsoft у Србији такође подржава ову активност кроз часове 
програмирања који организује на више локација и обезбеђивањем материјала за 

организацију часа о програмирању за Minecraft.  

 У обележавању манифестације од  8 – 12. децембра  2017. године учествовало 
је  преко десетак милиона ученика и грађана у преко 180 земаља света. У нашој школи 
са великим задовољством кодирањем се ових дана бавило око 200 ученика петог, 
седмог и осмог разреда. За све ученике који су савладали квизове у Сату 
програмирања омогућена је додела сертификата, као потврда успешности и признање за 

учешће у догађају 

 

 

 

час програмирања 

https://hourofcode.com/us
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У  спортском духу одиграна је одбојкашка утакмица између ученица наше школе и 
екипе у чијем саставу су били  директор школе, учитељ, наставнице, школски 

полицајац и тетка једне ученице.  Ученице су сјајно играле и победиле у сва три сета 
што се и очекивало због бројних предности: доста чланова одбојкашке екипе, 
увежбаност и кондиција јер редовно тренирају, публика коју су чинили ученици и 
ватрено навијали за своје другарице, а изнад свега младост. За разлику од ученица 
наставници су једва саставили екипу од шест најхрабријих међу којима је било и оних 
који су само имали добру вољу за игру. 
 Важно је да су са терена сви изашли задовољни уз договор да се утакмица понови. 
Очекујемо да ће на следећој утакмици учествовати већи број наставника и родитеља. 
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занимљиви часови 
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 Како правилно написати и послати право ( не електронско) писмо? 
Ученици II-1  су то сазнали на часу српског језика од своје учитељице Зорице Митрић, а 
затим су своја писама однели до оближње поште где су им љубазне тете које тамо раде 
објасниле зашто се стављају маркице и како се писмо шаље. Ученици су били узбуђени 
и срећни, а примаоци писма су били веома пријатно изненађени па је потекла и која 
суза радосница. 

 Одељењска заједница III-4 прославила је улазак у Нову годину 14. децембра 2017. 
године. Позитивном енергијом, тимским радом и љубављу према деци, празник je 
обележен  дружењем и креативном радионицом ђака, родитеља и учитељице. Родитељи 
су показали изузетну креативност у прављењу новогодишњих честитки, ученици свој 
раскошни таленат и непресушну машту, а да би Нова година била слатка бар као и 
претходна, учитељица Јасмина Гошњић, је своју креативност исказала кроз прављење 

новогодишњих посластица.  

занимљиви                               часови 
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Н овогодишње радионице свих одељења петих и шестих разреда реализоване су у 
првом полугодишту  кроз пројектну наставу из предмета Техника и технологија у 

оквиру наставне теме РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА. Пројектни задатак  у оквиру теме  бавио 
се Рециклажом и  израдом  новогодишњих украса од рециклираног материјала 
( папира, стакла, метала и пластике). Свако одељење је прошло пројектне фазе од: 
упознавање важности заштите човекове околине и рециклаже, истраживање и 
проналажење идеја на Интернет сервисима , представљање идеја и планова за радове, 
прикупљање и набавка материјала за радове,  реализација радова у оквиру група и 
презентација радова кроз изложбену поставку свих одељења петог и шестог разреда. 
Пројектни задатак је обуватио 14 часова и успешно је реализован кроз изложбену 
поставку на радост ученика и предметних наставника Биљане Арсенић и Зорана 
Вићентијевића. 

занимљиви                         часови 
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Р адионицу са темом Правила понашања на Интернету и електронско 
насиље, на часу одељењског старешине реализовала је наставница 

информатике Снежана Јовановић са ученицима одељења 7-3. 

 Циљ радионице је био да ученици схвате важност безбедног понашања на 
Интернету, да се оспособе за безбедно коришћење Интернета,  да схвате шта је 

електронско насиње,  како да се заштите и да усвоје правила понашања на Интернету. 

 Након мотивације ученика кроз разговор о врстама и средствима електронске 

комуникације, као и начинима комуникације, ученици су попунили улазну анкету.  

 У групама су претраживали Интернет и кључне чињенице бележили на папирима 
у боји које су залепили на таблу и направили мапу ума. Представници група су 

презентовали своје радове. 

 У завршном делу часа заједнички су одгледали, а затим коментарисали 
промотивни спот Бирај речи – хејт спречи. Након тога су попунили евалуациони 

упитник.  

 Мотивација ученика анкетом је била на високом нивоу. Посебно треба истаћи 
ефикасност групног рада који је за резултат имао израду мапе ума. Од изузетног 
значаја јесте да су задаци за групе били добро испланирани и да су се надовезивали 
један на други. Сам час је био осмишљен тако да је активност ученика била на 

завидном нивоу и да се препознала усвојеност планираних садржаја. 

 На родитељском састанку ученици су ову тему презентовали својим родитељима, 
а са педагогом и психологом договорено је да ову тему презентују и ученицима петог и 

шестог разреда у оквиру вршњачке едукације.  

Коме се обратити у случају насиља уопште, па и електронског? 

 

Родитељима 

Одељењском старешини 

Стручној служби школе 

Директору 

Школском полицајцу 

Тиму за заштиту ученика од насиља 

МУП-у Србије на број 192 

Центру за социјални рад 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности -  www.poverenik.rs 

Тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала 

- www.beograd.vtk.jt.rs 

СОС број за пријаву насиља у школама 0800 -200 -201 

 

http://www.poverenik.rs/
http://www.beograd.vtk.jt.rs/
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Путопис  -  Париз 
 

 

 

 Париз је главни и највећи град Француске. Налази се у центру Париског басена, 

над реком Сеном. Париз сваке године посети 44 милиона туриста. По томе је већ дуго 

број 1 у свету. Сена је река у Француској дуга 777 км. 

 Париз је град љубави, моде и светлости. 

 Нотр Дам је катедрала посвећена Богородици Марији саграђена у готичком стилу 

на реци Сени. Катедрала је дуга 130 м, широка 48 м, а висока 36 метара. 

 Версај је француски град у департману Ивлен. Град је предграђе Париза. Широм 
света град је познат по Версајској палати која је била краљевски дворац. 
Дизниленд је забавни парк Волта Дизнија. Овакав парк постоји на пет места међу 

којима је и Пари 

 Лувр је један од највећих и најпознатијих музеја на свету. Налази се на десној 
обали Сене у Паризу.Лувр је најпосећенији музеј у свету, кога радним данима посети у 
просеку 15.000 туриста на дан, од чега су 65 % страни туристи. 

 

Биљана Милићевић и Јелена Вуковић VIII-1 

РАДОВИ УЧЕНИКА 
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Б еч (нем. Wien, бечки дијалект Wean, 
мађ. Bécs, архаично Вијена од енгл. 

Vienna) је главни град и уједно једна од 
савезних држава Аустрије. Са око 1.730.000 
становника (2,4 милиона на ширем подручју 
града) Беч је 10. највећи град Европске 
уније, далеко највећи град Аустрије и њено 
политичко, економско и културно средиште. 

 Град лежи на Дунаву у најисточнијем 
делу Аустрије недалеко од границе са 
Словачком, Мађарском и Чешком, на 
раскршћу путних праваца север-југ, 
повезујући Балтик са Јадраном, и запад-
исток, повезујући западну Европу са 

Балканом и даље Азијом.  

 Историја Беча почиње пре око 4 
миленијума чиме се подручје града сврстава 
међу најстарије људске насеобине на свету. 
Беч је тако једна од најстаријих метропола у 
'срцу' Европе, царски град и место укрштања 
разних култура и утицаја, град који је 
вековима имао водећу улогу у креирању 
политичке сцене Европе и овог дела света. 
 Био је седиште императора Светог 
римског царства, главни град Аустријског 
царства те Аустроугарске монархије када је и 
достигао свој врхунац крајем XIX века и са око 
2.000.000 становника представљао четврти 
град по величини на свету (после Лондона, 
Париза и Њујорка), културно средиште, речну 
луку, индустријски и трговачки центар 
повезан са чешким, мађарским и 

јужнословенским земљама.  

 Град је, између осталог, и једно 
од најомиљенијих европских 
одредишта туриста из читавог света 
али и имиграната који чине, посебно 
последњих година, велики удео у броју 
градског становништва. Град годишње 
посете милиони туриста највише 
захваљујући многобројним културно-
историјским споменицима, палатама и 
разноврсној културној понуди. Беч 
носи и епитет музичке престонице 
света у којој су живели и стварали 
композитори као што је Моцарт или 
Бетовен и једног од најзначајнијих 
културних центара старог континента. 

 Најпознатији представници из 
групе бечких класичара (1780—1827) су 
Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус 
Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Франц 
Шуберт, Франц Лист, Јоханес Брамс, 
Јохан Штраус (млађи), Јохан Штраус 
(старији), Франц Лехар, Антон 
Брукнер, Густав Малер као и чланови 
Друге бечке школе почетком 20. века 
(Арнолд Шенберг, Антон Веберн, Албан 
Берг) и Ернст Кренек. 

Страхиња Панић VIII-1   
Наталија Добрисављевић VIII-1 

РАДОВИ УЧЕНИКА 

Путопис—Беч 
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М оје одељење је дружина која се састоји од 28 чланова посаде, једним капетаном и 
његовим помоћницима. Ми пловимо морем, које је понекад мирно, а понекад влада 

бура. Чланови те посаде су: забавни, искрени, скромни, духовити, луцкасти, 
тврдоглави... Понека свађа, увреда, ружна реч или туча се заборави оног момента када 
наиђе бура и тада сви постанемо сложни. Ту дружину чува на окупу наш капетан са 
својим помоћницима. То је наша разредна. Она је ту да нас изведе на прави пут. Ту је 
када нас нешто мучи, боли, када нам треба топла реч и подршка али и када треба у 
нечему да нас исправи или чак и казни ако за то има потребе.  

 Тако наша дружина плови већ 7 година и нема тих таласа који могу потопити наш 
брод! 

Ивана Ђуричић VIII-3 

Инспирисани   књигом 
''Мали принц'', за час 
утврђивања градива, 
ученици VII-3 су 
направили овај диван 
пано. 

Инспирисане темом о 
очувању природе  
ученице V-2, Тијана Томић и 
Сања Милијановић, су 
направиле диван пано са 
лепим порукама и саветима. 

РАДОВИ УЧЕНИКА 
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 Нико није савршен. Свако има одређене и врлине и мане које сам коригује. Те 

добре стране човека па и лоше треба добро упознати и проценити да би могли да 

судимо о некоме. Сви ми волимо да судимо, али не прија нам када неко о нама суди. 

Не можемо знати какав је неко само по физичком изгледу, већ по ономе што сваки 

човек крије у себи. Да би открили те добре стране сваке особе потребно је да 

упознамо ту особу, а не одмах да причамо какав је неко, ако се разликује од других. 

Можда се баш разликује  својом добротом. Не постоји особа која није лепа, јер је 

свако леп на свој начин. Можда не баш најбоље у спољашњем издању, али сигурно у 

унутрашњем. Постоје особе које немају све што пожеле, које су сиромашне и због тога 

их вређају и омаловажавају особе које имају све што пожеле. Те особе које немају 

све, задовољне су  малим стварима и бољи су пријатељи од особа које имају све.  

 И књига кад се види не може се знати о чему се ради у њој само због наслова, 

већ је треба прочитати да би се схватила суштина и да би се извукла нека поука. Свака 

особа има неки проблем који не показује, већ то крије. Разне приче круже о скоро 

свакој особи, али не треба никоме веровати док се сам не увериш и док не видиш 

својим очима исту ту причу. Баш због тога не треба судити пребрзо о некоме.    
 

 Кристина Грујичић VIII-2 

 Једног лепог јутра, устала сам из кревета и погледала сам кроз прозор. Видела сам 

чаробан призор. Сликарка Зима је дошла у мој крај. Донела је лепе поклоне природи. 

 Дрвеће је обукло своје величанствене беле капуте. Јеле се шепуре у својим 

блиставим капама. Улице су покривене белим тепихом. У ваздуху се може осетити 

чаролија. Небо је тмурно. Изгледа као да ће сваког часа посути природу белим 

драгуљчићима. Зима је сликала и по прозорима. На мом прозору сам угледала дивна 

уметничка дела. Насликала је јелку и ирвасе својом сребрном оловком. Била сам 

задивљена. Један Снешко Белић је успео да ми измами осмех на лице. Чула се дечија 

граја. Одмах сам изашла напоље. Моји другари и ја смо се договорили да направимо 

пријатеља оном Снешку. Шаргарепа је представљала Снешков нос, а гранчице су 

представљале његове руке. На главу смо му ставили шерпу која је замењивала капу. 

Забавили смо се правећи Снешка. После неколико минута, чула сам мамин умилни глас 

који ме је дозивао. Дошло је време да идем у шетњу парком с родитељима. Уживали 

смо у природи. Ех, те лепоте! Ветрић Несташко ми мрси косу. Чује се она позната 

шкрипа снега. Пахуље играју коло у ваздуху. Хладно је, али чак ни то не спречава људе 

да уживају у даровима сликарке Зиме. Пролазници су срећни и насмејани, а један осмех 

вреди више од злата. У повратку кући, посматрала сам веселу децу која су се санкала. 

То је та зимска чаролија.  

 Зима је најбоља сликарка свих времена. Њена уметничка дела су била на многим 

изложбама. За нека дела је освојала прва места. Ја волим Зиму. Сваке године ме 

изненади својим декорацијама.  

Мина Симић V-1 
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У  близини наше школе постоји киоск брзе хране. У њему ради наша Ружа. Иако је 
старија она је за нас права другарица. Има око педесетак година. Понижег је 

раста, али складне и чврсте грађе. Правилно држи леђа и делује здраво. По радњи се 
креће брзо и спретно. Она је плавокоса. Стално је држи у репу или је скупља са 
великом шналом у пунђу. Очи су јој тамне, а трепавице црне и изражене. Усне и 
образи су јој румени. Лице јој је овално затегнуто и без бора. Увек, увек је ведра и 
насмејана. На послу је веома уредна. На глави држи качкет ,а на грудима кецељу и то 
лепу и веселу на црвене коцкице. Ружа сва блиста. Све на њој је затегнуто и како 
треба. Ружа има добру душу. Нема ђака који је не воли. Зато је њен киоск увек пун. Ми 
ђаци гурамо се и галамимо ко ће пре, али она нас не грди. Уз осмех нас смирује и брзо 
раздели наше ужине. Све што нам спреми је укусно и свеже. Сендвичи су јој велики и 
топли, а палачинци пуни крема . Са нама се увек шали и тако трпи наше ситне 
безобразлуке. Баш је вредна! Кухиња јој је уредна и чиста. Само држи крпу и брише. 
Њено радно време је дуго. У киоску је од јутра, па до касно поподне. Кући одлази 
бициклом. То је њено главно превозно средство. Са њим свуда стиже. Зато је у доброј 
кондицији. 
 Ми Ружу пуно волимо. И њу нико не може заменити. Желимо јој добро здравље и 
да увек оваква остане.  

К осмај је место које обећава авантуру, које овећава један непознат тајанствен 
призор. Такво место привлачи радознале љубитеље природе, фотографе.  

 Обузете неком чаролијом Маша и ја смо пружиле први сигурни корак у тај зачарани 
круг. Одједном је почело ковитлаво да пада уморно лишће, спремно да га прекрије први 
налет снежног покривача. Једино су листови по које високе брезе водиле главни део 
позорнице, све док се не спусте на суво тло. Око нас је остао понеки лист топлих боја 
који неће још у дубоки зимски сан. Поред стабала је пролазила топла сунчева светлост. 
Његови краци осветљавали су на једну малу реку. Каменита лепотица покушала је да 
својим жубором опонаша оне стравичне, брзе, уске, оштрокамените планинске реке. 
Ипак њен несавладиви жубор који се стишавао због хладноће, певао нам је успаванку. 
Преко ње налазило се оборено стабло. Оно је спајало две обале. Кроз шупље тело 
дрвета улазили су једва прозирни зраци зубатог сунца. Дебло је било обрасло 
тајанственом, чупавом маховином. Уз помоћ малих белих гљива заједно су изједали 
танку кору моста. Одлучиле смо да пређемо на друго острво шуме. Искушале смо срећу 
са шупљим дрвеним мостом. Обала шуме је била очаравајућаКрцато лишће коме није 
било краја почело је да нам даје суве загрљаје. Зачуле смо јако занимљив звук.  
Осврнуле смо се да видимо шта свтара тако продиран глас. То је била једна бреза која 
је имала рупе сличне рулиним. Кроз њу је пролазио стари свирач, ветар. 
Приближавајући су дубини шуме небодери су постајали све свећи и већи док нису 
дотакли небо војим оголелим врховима. Док је доле корење покушавало да сустигне 
високе гране.  Осетиле смо да нам се неки прилепци лепе за колена. Увиделе смо да то 
нису прилепци, већ суво лишће које својим храпавим тексурама хоће да нас поздрави. 
То нам је био знак да се вратимо назад.  
 То нам је била последња станица. Вратиле смо се топлом дому и показале 
предивне слике пејзажа. 
 

Емилија Јаковљевић VII-1 
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ИЗ УЧИОНИЦЕ IV2 
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Пријатељство 
 

Пријатељ је најлепши Божји дар 

за сваког, био стар или млад. 

Пријатељ се чува, воли највише, 

прави пријатељ за пријатеља дише. 

Увек је ту када ти треба, 

пријатељ се воли од земље до неба. 
 

Нађа Секулић III-4 

ИЗ УЧИОНИЦЕ III-4 
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Пријатељство 
 

Пријатељство је нежно као латица руже, 

за срећу и радост пријатељи служе. 

Храбро корачај, кроз живот гази,  

прави  пријатељ леђа ти пази! 
 

 Емилија Стојковић III-4 
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 Интервју са ученицом VIII-1, Милицом Гајић, водила је Андријана Матић, 

ученица VIII-1 разреда 

 

Где највише проналазиш инспирацију за цртање? 

Инспиришу ме слике из свакодневног живота, јавне личности, породица, 

пријатеља и места која волим. 

 

Да ли је лакше цртати слободне слике за које је потребно много више инспирације или 

портрете? 

Лакше је цртати портрете из разлога што пред собом имам већ дефинисану 

фигуру. 

 

Какви су коментари околине на твој рад? 

Углавном наилазим на позитивне коментаре. 

 

Да ли твој таленат има цену? 

Таленат је дар од Бога, или га имаш или немаш.  

 

Због чега се највише трудиш и дајеш ли увек свој максимум? 

У мени цртање буди задовољство, то ме опушта и испуњава и увек дајем све од 

себе. 

 

Које познате личности си нацртала? 

Нацртала сам: Милана Васића, Бранкицу Себастијановић, Андрију Милошевића, 
Слободу Мићаловић, Вању Ненадића, Софију Рајовић,аНину Јанковић и многе 

друге. 

 

Да ли су исте похвалиле твој рад? 

Да,придобила сам симпатије многих познатих личности, а највише ми значи 

позитивна реакција и похвала Милана Васића. 

 

Од кога добијаш највећу подршку? 

Од породице и пријатеља. 

 

Коју ћеш средњу школу упусати? 

Уписаћу медицинску школу. 
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Перица каже: 
-Учитељице, ја Вас не бих хтео 
плашити, али мој тата је јуче рекао 
ако будем имао лоше оцене да ће 
некога истући. 

   

Пита учитељица Перицу: 
-Колико је осам пута три? 
-Двадесет и пет. 
-Да, ако рачунаш јединицу коју ћу 
ти уписати. 

   

Рече учитељица: 

-Купујем купујеш купујемо Перице 
Реци ми које је време? 
Одговори Перица: 

-Време распродаје! 

 Каже отац Перици: 

-Перице, ако сутра добијеш 
јединицу из математике више се не 
познајемо. 

Оде Перица у школу и добије јединицу. 
Када је дошао кући отац га упита: 

-Шта си добио из математике? 

-А ко сте ви! Зар се ми познајемо? 
  
Пита учитељица Перицу: 

-Перице, колико је два плус два? 
Перица размисли па рече: 

-Четири. 
Учитељица рече: 

-Седи Перице, пет. 
Перица сав снужден: 

-Знао сам да ћу погрешити. 

Заједнички рад ученика IV-2 
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Даброви су дружељубиви и воле да посећују једни друге. Понекад нису код куће. Због 

тога остављају поруке својим гостима, користећи информационе капије у огради, као на 

слици испод. 

 

Даброви користе 4 следеће поруке: 

 
 

Мали дабар Павле мисли да је могуће поставити више од 4 различите поруке, користећи 3 гране, 

према следећим условима:  

● Гране могу бити постављене хоризонтално или потпуно склоњење 

● Облик и оријентација грана није важна 

Међутим, он не зна колико тачно порука је могуће направити на овај начин.  

Питање:  

Који је највећи број порука које се могу направити на начин који предлаже дабар Павле? 

Одговор:  

А. 7  

Б. 8  

Ц. 9  

Д. 10  

Код куће смо. 

Молим вас уђите. 

Вратићемо се у 

подне. 

Вратићемо се 

увече. 

Вратићемо се у 

поноћ. 


