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Пријем за прваке 
 

  Почетак нове школске године, за ученике првог разреда основних школа, 
обележен је уз пригодан програм 7. септембра у организацији Града Ваљева на 
градском тргу. Заменик градоначелника Ваљева, Зоран Живковић, првацима је честитао 
полазак у школу, пожелео да им сви дани школовања представљају радост и 

задовољство и остану као најлепше сећање у животу. 

 Обраћање првацима, Живковић је отпочео стиховима које је написала једна 

учитељица: 

  „Школа је једно предивно место, где стичеш друштво, љубав и знање, од 

данас у њу ићи ћеш често, од данас си ђак – то ти је звање“.  

 Родитељима, бакама и декама је поручио је уз цитат: 

 «Ако желите да деца буду паметна, читајте им бајке. Ако желите да буду 

још  паметнија читајте им још бајки“. 

 Прваци су од Града на поклон добили школски прибор – свеске, перницу, бојице и 

фломастере. 

Главни и одговорни уредник: Ненад Михаиловић 

Уредници: Мија Бојиновић, Снежана Јовановић 

  Техничка припрема: Биљана Арсенић 

Електронска припрема: Снежана Јовановић 
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 Манифестација Дечија 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. 

 Дечија недеља са слоганом “Моје је право да живим 

срећно и здраво“ ове године се обележила од 1. до 7. 

октобра. Домаћин манифестације била је ОШ ,,Милован Глишић“ 

Ваљевска Каменица, а поводом дечије недеље у нашој школи 

реализоване су следеће активности:  

-ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ, МАСКЕНБАЛ,  ВАШАР,  СПОРТСКИ ДАН и 

ПОКЛОН ТАЈНОМ ДРУГУ. 

дечија  недеља 

На конкурсу поводом Дечје 

недеље у Центру за културу, 

ученици Огњен Тасић 2-3  и   

Анђела  Равић 3-1 добили  

су специјалне награде. 
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 Примена дигиталних уџбеника креће од ове школске године у првом и петом 
разреду основне школе. Циљ Дигитализације образовног система  је да се уведу 
дигитални материјали и ојачају компетенције наставника да могу да прате савремене 
трендове јер се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке и 
дигиталне писмености. Дигитални уџбеници биће бесплатни за ученике и нису једини 
материјали из којих ће деца учити јер ће бити комбиновани са класичним, штампаним 

уџбеницима. 

 Од ове школске године електронске уџбенике у раду са ученицима првог и петог 
разреда у нашој школи користиће седам наставника. Наставници су изабрани на 
конкурсу у оквиру пројекта“2000 Дигиталних учионица“, који су реализовали Влада 
Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за 
унапређивање образовања и васпитања. Са поносом можемо рећи да смо  једна од 
најуспешнијих школа у општини Ваљево по броју наставника који су учествовали у 

пројекту. 

 Програм обуке “Дигитална учионица – дигитално-компетентан наставник – увођење 
електронског уџбеника и дигитално образовних материјала“, прошли су следећи 

наставници: 

Нада Лекић, наставник разредне наставе, 

Илија Исаиловић, наставник разредне наставе; 

Маја Младеновић, наставник биологије; 

Марина Кривошија, наставник српског језика; 

Миљана Ранђеловић, наставник музичке културе; 

Миланка Марковић, наставник немачког језика и 

Снежана Јовановић, наставник информатике и рачунарства. 
 Изабрани наставници су за потребе школе и наставе добили по један лап-топ 
рачунар и пројектор. На овај начин смо школу обогатили за 7 лап-топ рачунара и 

пројектора који ће се користити у наставном процесу. 
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 Наша школа је у недељу, 27. јануара 2019. 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 је рођен 1175.године. Био је српски принц, монах, 
игуман манастира Студенице, књижевник, дипломата,  први 

српски архиепископ и просветитељ. 

Рођен је са именом Растко Немањић. Био је најмлађи син великог 
жупана Стефана Немање и брат Вукана и Стефана Првовенчаног. 
Као младић,  добио је од оца на управу Захумље (око 1190., или 

1191.године).  

 Убрзо, 1192. године, Растко је побегао на Свету Гору и 

замонашио се у руском манастиру Светог Пантелејмона, где је добио име Сава. 

Касније је са својим оцем, који се замонашио и добио име Симеон (око 25.марта 
1196.године), подигао манастир Хиландар (1198- 1199), први и једини српски 

манастир на Светој Гори. 

 Два пута је путовао у Палестину. На повратку са другог ходочашћа у Свету 
земљу, смрт га је затекла у тадашњој бугарској престоници Великом Трнову, 17. 

Јануара 1236.године. 

       Његове мошти је пренео у манастир Милешеву његов синовац Стефан Владислав.  

 Нина Станковић V-1 
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 Дан школе „Десанка Максимовић“ је обележен 16. маја, на дан рођења песникиње 

чије име носи школа. Обележавању Дана школе присуствовали су представници града 

Ваљева, градоначелник др Слободан Гвозденовић и члан Градског већа професор др 

Мирољуб Ивановић. 

 И ове школске године ученици наше школе показали су запажене резултате на 

такмичењима. Директор школе, Ненад Михаиловић, је уручио дипломе најуспешнијим 

ученицима и сарадницима, који су доказали да знање и успех нису недостижни.  
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Петрар Матић,  2-1 (1. место на општинском такмичењу Шах – појединачно, 1. место на окружном 

такмичењу Шах – појединачно и учешће на републичком такмичењу које ће се одржати 18.5.2019; 1. место 
на општинском такмичењу Шах – екипно, 1. место на окружном такмичењу Шах – екипно и учешће на 

републичком такмичењу које ће се одржати 18.5.2019 ) 

Ђорђе Живковић,  2-2 (1. место на општинском такмичењу из пливања, 1. место на окружном 

такмичењу и учешће на пепубличком такмичењу из пливања) 

Никола Мијаиловић,  2-3 (3. место на општинском такмичењу Шах – појединачно, 3. место на окружном 

такмичењу Шах – појединачно) 

Мелик Мохамед,  2-3 (1. место у Србији на ликовном конкурсу Института за јавно здравље „др Милан 

Јовановић Батут“ на тему „Правилна исхрана-улагање у будућност“) 

Петар Ђурђевић,  3-2 (1. место на општинском такмичењу Шах – појединачно) 

Магдалена Лазић ,  3-2 (5. место на општинском такмичењу српски језик – рецитатори, учешће на 

окружном такмичењу српски језик – рецитатори) 

Никола Ђурић,  4-2 (учешће на општинском такмичењу из математике, 2. награда на окружном 

такмичењу из математике ) 

Бранкица Ратковић, 4-1 (учешће на општинском такмичењу из математике, учешће на окружном 

такмичењу из математике) 

Михаило Бранковић,  4-3 (1. место на општинском такмичењу из математике, 2. награда на општинском 

такмичењу из мислише) 

Угљеша Ивковић,  4-4 (2. место на општинском и 2. место на окружном такмичењу из математике) 

Катарина Јевтић,  4-4 (3. место на општинском такмичењу из математике и учешће на окружном 

такмичењу) 

Нађа Секулић, 4-4 (3. место на општинском такмичењу из математике и учешће на окружном 

такмичењу) 

Милица Живанић,  5-1 (1. место на школском, 1. место на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из српског језика) 

Коста Рашевић, 5-1 (1. место на општинском такмичењу Шах – екипно, 1. место на окружном такмичењу 

Шах – екипно и учешће на републичком такмичењу које ће се одржати 18.5.2019) 

Ана Радојичић,  5-1 (1. место на школском, 1. место на општинском и учешће на окружном такмичењу 

из технике и технологије ''Шта знаш о саобраћају'') 

Давид Максимовић,  5-1 (1. место на школском, 3. место на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из математике) 

Зорана Лукић,  5-1 (2. место на школском, 3. место на општинском и учешће на окружном такмичењу из 

математике) 

Милош Јовановић, 5-2 (1. место на школском, 3. место на општинском такмичењу из технике и 

технологије ''Шта знаш о саобраћају'') 

Богдан Ђедовић, 5-2 (1. место на општинском такмичењу Шах – екипно, 1. место на окружном 

такмичењу Шах – екипно и учешће на републичком такмичењу које ће се одржати 18.5.2019) 

Катарина Кнежевић, 5-3 (3. место на школском, 3. место на општинском и похвала на окружном 

такмичењу из математике) 

Теодора Дамњановић, 6-1 (3. место на школском, 2. место на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из српског језика) 

Андреа Алексић, 6-1  (Техника и технологија: 3. место на школском, 2. место на општинском, 2. место 

на окружном и 3. награда  на републичком такмичењу; Математика: 2. место на школском, 3. место на 

општинском,  похвала на окружном такмичењу) 

Лука Јаковљевић,  6-1 (Физика: 2. место на школском, похвала на општинском, учешће на окружном 

такмичењу; Математика: 3. место на школском, 3. место на општинском,  учешће на окружном 

такмичењу;) 
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Мина Симић,  6-1 (Техника и технологија: 1. место на школском, 1. место на општинском, 2. место на 

окружном и 3. награда  на републичком такмичењу; Српски језик: директан пролаз, 1. место на 
општинском, 2. место на окружном такмичењу; Математика: 1. место на школском, 2. место на 
општинском,  2. место на окружном и учешће на пепубличком такмичењу; Физика: 1. место на школском, 
1. место на општинском и похвала на окружном такмичењу; Информатика и рачунарство: 1. место на 

школском, 3. место на општинском, учешће на окружном такмичењу.) 

Душан Плећић,  6-1 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и учешће на 

републичком такмичењу из стрељаштва  - екипно) 

Тијана Дражић,  6-2 (Српски језик: 3. место на школском, 2. место на општинском, 3. место на 

окружном; Техника и технологија: 2. место на школском, 3. место на општинском, 1. место на окружном 
и 2. награда  на републичком такмичењу; Физика: 1. место на школском, 3. место на општинском, 
похвала на окружном такмичењу; Информатика и рачунарство: 1. место на школском, учешће на 

општинском, учешће на окружномтакмичењу;) 

Марија Глигорић,  6-3 (Српски језик: 2. место на школском, 2. место на општинском такмичењу, 3. 

место на окружном такмичењу; Физика: 2. место на школском, 2. награда на општинском, учешће на 

окружном такмичењу) 

Нађа Мијаиловић,  6-3 (Српски језик: 1. место на школском, 2. место на општинском, учешће на 

окружном такмичењу); 

Андријана Ашковић,  6-3 (Физика: 3. место на школском, пласман на окружно, учешће на окружном 

такмичењу) 

Вук Тешановић,  6-3 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и учешће на 

републичком такмичењу из пливања) 

Анђела Миловановић,  7-1 (учешће на школском, 1. место на општинском и 1. место на окружном 

такмичењу из шаха, појединачно и екипно) 

Анастасија Павловић,  7-1 (1. место на школском, похвала на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из физике) 

Лука Симеуновић,  7-2 (Српски језик: директан пролаз на општинско, директан пролаз на окружно, 

учешће на републичком такмичењу које ће се одржати 25.05.2019.; Математика:  3. место на окружном 
такмичењу; Смотра талената - математика: 2. место на школском, 3. место на општинском такмичењу, 

учешће на републичком такмичењу које ће се одржати 25.05.2019.) 

Страхиња Милинковић,  7-2 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и учешће на 

републичком такмичењу из пливања) 

Ђорђе Крунић,  8-2 (2. Награда на пепубличком такмичењу Музичка култура „Такмичење младих 

композитора Федемус“) 

Ђурђе Ђурђевић,  7-3 (1. место на општинском, 1. место на окружном и учешће на републичком 

такмичењу из стрељаштва  - екипно) 

Марија Урошевић, 8-1 (Српски језик: директан пролаз на општинско, учешће на окружно такмичењу; 

Биологија: 1. место на школском, учешће на општинском такмичењу, учешће на републичком такмичењу 

које ће се одржати 26.05.2019.) 

Александар Ковачевић,  8-1 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и 2. место на 

републичком такмичењу из пливања) 

Теодора Јовановић, 8-1 (2. место на општинском такмичењу из стрељаштва - појединачно) 

Теодора Мијаиловић,  8-2 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и учешће на 

републичком такмичењу из пливања) 

Иван Мирић,  8-2 (1. место на општинском и 1. место на окружном такмичењу и учешће на републичком 

такмичењу из стрељаштва  - екипно) 

Катарина Глишић,  8-2 (1. место на школском, похвала на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из физике) 

Софија Тофиловски,  8-2 (1. место на школском, учешће на општинском и учешће на окружном 

такмичењу из физике) 
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 Обележавање Европске недеље програмирања започели смо јавним часом са 
темом: Примена напредног софтвера кроз вршњачку едукацију . 
Наши ученици су представили софтвер за цртање и моделовање Google SketchUp, а 
затим су ученицима наше школе софтвер Solod Works представили ученици Техничке 
школе, образовног профила техничар мехатронике, са својим предавачима мр Љиљаном  

Божић и Мицком Лепојевићем. 

 Наши ученици су били одушевљени могућностима софтвера за цртање и 
моделирање “Solid Works”, а затим су заједно са својим старијим другарима направили 
своје прве 3-D моделе у програму који пружа много веће могућности од програма у коме 
су до сада радили. Било је ово једно лепо искуство за све присутне, где на школско 

звоно нису реаговали ни ученици ни наставници. 

 Координатори јавног часа били су чланови Стручног већа Технике и информатике:  

Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић и Снежана Јовановић.  

 Школска управа Ваљево изабрала је овај јавни час за представљање примера добре 
праксе у пројекту «Јачање васпитне улоге у школи» - Завода за унапређивање 
образовања и васпитање. 25.10.2018. у школи  ОШ «Вук Караџић» Београд, тим 
наставника, заједно са просветним саветником Љиљаном Рељић, учествовао је у 

представљању овог јавног часа као примера  добре праксе Школске управе Ваљево. 

CODE WEEK 2019. 
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 Са поносом се можемо похвалити да школско двориште  краси  ђачки кутак, који је 
Тим за предузетништво наше школе заједно са ученицима млађих  и старијих разреда  и 
уз помоћ локалне заједнице успео да реализује кроз пројекат Руке здружи – уживање 
пружи.  

 У првој фази пројекта планирано је обезбеђивање материјалних средстава за 
извођење пројекта организовањем продајне изложбе под називом „Купи сове да 
остваримо дечје снове“ и продаја ускршњих јаја која су деца украшавала и продавала у 
црквеној порти.  

  
 У другој фази је планирана набавка материјала и прибора потребних за 
реализацију пројекта. Планирана је сарадња са родитељима и локалном заједницом као 
сарадницима на пројекту у циљу набављања материјалних и техничких средстава. 
  
 У трећој фази  израда клупа и столова од палета и фарбање. Ученици старијих 
разреда уз свог координатора приступили су изради клупа и столова, а ученици млађих 
разреда фарбању и украшавању . 
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 У оквиру стручног усавршавања,  у суботу 22. децембра 2018. у нашој школи је 
реализован једнодневни семинар за наставнике на тему ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И 

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА. 

 Циљеви семинара су: иновирање и осавремењивање наставе уз употребу 
интерактивне табле; јачање дигиталних компетенција наставника и ученика за 
подешавање и употребу интерактивне табле као и одговарајућег софтвера; 
упознавање наставника са могућностима индивидуализације и диференцијације 

наставе применом различитих метода и облика рада уз примену  интерактивне табле; 

мотивација наставника за коришћење савремених образовних технологија у настави. 

Семинар је реализован у пријатној и радној атмосфери.  

 Наша школа поседује интерактивну таблу тако да ће  нова знања која су понета 
са ове обуке моћи и да се примене. 

 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

 У уторак 27. новембра у школи је одржана стручна презентација “Електронски 
дневник и рад у електронском дневнику“. Представљање електронског дневника 
реализовале су координатори есДневника, Марина Кривошија и Снежана Јовановић. 
Стручној презентацији су прсуствовали директор школе, стручни сарадници, 
библиотекар и наставници разредне и предметне наставе. Искуство са коришћењем 
есДневника поред координатора има и пет наставника који су радно ангажовани у 

школама у којима се есДневник користи од почетка ове школске године.  



 12 

Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих 

 Припадници ПУ Ваљево су ученицима шестог и четвртог разреда одржали 
предавање на тему „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као негативна друштвена 
појава“, а ученицима првог разреда предавање на тему „Шта ради полиција и заједно 
против насиља“. 
 Иначе, ово је део пограма „Основи безбедности деце“, а наставак 
пројекта „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“. 
 Ученицима је предочено да све евентуалне међусобне несугласице решавају 
разговорима и договорима, као и да ће сваки вид насиља полицијски слузбеници 
адекватно санкционисати. Ученицима је објашњено да не треба да се плаше полиције, 
већ да се увек, када имају неки проблем, обрате школском полицајцу. 

 У нашој школи у уторак, 4.12.2018. одржане су трибине за ученике 7. разреда и 
наставно особље о превенцији злоупотребе ПАС у школама, а у оквиру кампање „Школа 
Да, дрога Не“ коју спроводи Комисија Владе Републике Србије за борбу против 
наркоманије у школама. 
 Трибину за наставно особље реализовале су Јелена Петровић, инспектор 
малолетничке деликвенције и Мила Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца. 
Трибину за ученике реализовале су  Данијела Обрадовић, психолог и Снежана 
Јовановић, наставник информатике. 
 Предавањима су присутвовали и представници Завода за јавно здравље Ваљево, 
који је координатор поменутих активности. 
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Предавања Фондације „Тијана Јурић“ 

 У четвртак 18.04.2019. у нашој школи је гостовао едукатор  Фондације „Тијана 
Јурић“, господин Влада Арсић, писац, новинар, сертификовани предавач МУП-а. 
Трибина о безбедности деце на интернету коју је Фондација “Тијана Јурић” уврстила у 
листу својих едукација, за кратко време постала је веома тражена због тематике којом 
се бави.Теме којој су биле посвећене радионици са ученицима односиле су се на 
„Безбедност деце на интернету“ и реализоване су у одељењима петог, шестог, седмог и 
осмог разреда. Вечерња трибина била је посвећена родитељима и наставницима, а тема 
безбедност деце и младих на интернету допуњена је тамама из области трговине 

 људима. 

Вршњачка едукација на тему „ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА“ 

 У сарадњи Ученичког парламента ОШ“Десанка Максимовић“ и психолога школе 
Данијеле Обрадовић 18.12.2018. обучени су вршњачки едукатори. ученици 7. и 8. 
разреда за реализацију едукације на тему „Вршњачког насиља“. 
 Вршњачки едукатори, Анђела Јанковић 8-1, Јована Петровић 8-1, Софија 
Тофиловски 8-2, Јована Петровић 8-3, Александра Ранисављевић 8-3 и Јана Којић 8-3 

успешно су реализовале предавања и радионице у свим одељењима трећег и четвртог 
разреда. 
Циљеви едукације су били: 

Стицање знања ученика о вршњачком насиљу 

Унапређење знања ученика о значају заштите деце од вршњачког насиља 

Едуковање ученика о поступању у ситуацијама вршњачког насиља. 
Све одељенске заједнице су са лакоћом и великим саосећањем певале песму „Не ругај 
се“, коју су јако лепо прихватили јер је била у караоке верзији.  

Вршњачка едукација ученичког парламента  

 У уторак, 18.12.2018. у библиотеци школе психолог Данијела Обрадовић 
спровела је едукацију вршњачких едукатора за реализацију едукације на тему 
„Вршњачког насиља“. Вршњачки едукатори ће реализовати предавања и радионице у 
свим одељењима трећег и четвртог разреда. Реализација вршњачких едукација 
почиње од 14. јанура 2019. 
 Ученици играју важну улогу у стварању окружења у коме се толерише/не 
толерише насиље. Они су чешће пре самих наставника и школског особља свесни 
тога ко су насилници и могу имати различите ставове у погледу потребе и 
могућности сопственог интервенисања у ситуацијама насиља. Штавише, ученици су 
можда најважнији извор информација с обзиром на то да се насиље најчешће 
дешава без присуства одраслих.Несумњива је улога коју вршњаци имају у смањењу 
насиља. Они су у предности у односу на одрасле који имају ауторитет или морају да 
делују у оквиру прописане и прилично круте улоге. Већа је вероватноћа да ће 
ученицима бити упечатљивија тачке гледишта вршњака, због тога што су њихове 
стратегије у социјалним ситуацијама погодније од оних које имају одрасли. Вршњаци 
се доживљавају као мање директивни него одрасли. 
 Показало се да ангажовање ученика у програмима који су превасходно 
намењени смањењу вршњачког насиља може имати значајне позитивне ефекте. 
Утврђено је да ефекти програма намењених вршњацима доводе до промена не само 
на индивидуалном и одељењском, већ и на нивоу школе јер утичу на промену 
целокупне школске климе и подстичу осећај заједништва и припадности школи. 
  Циљеви: 

стицање знања ученика о вршњачком насиљу; 

унапређење знања ученика о значају заштите деце од вршњачког насиља и 

едуковање ученика о поступању у ситуацијама вршњачког насиља. 
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 Ученици шестог разреда наше школе су са својом наставницом музичке културе, 
Миљаном Гајић, на занимљив начин обрадили тему "Моцарт - чудо од детета". Овај 
двочас је и комисија конкурса "Дигитални час" проценила, у конкуренцији од 359 
радова, као један од најбољих и наградила другом наградом. Ученици су на забаван 

начин научили пуно о омиљеном дечијем композитору-Моцарту. 

 Први час су ученици по слуху усвајали Моцартову песму: ''Чежња за пролећем'', 

затим су кроз мултимедијалну презентацију учили о Моцартовом лику и делу.  

 Након часова за шестаке одржана је пројекција филма ''Амадеус'' Милоша Рормана. 

 Други час су ученици подељени у 6 група, и добили креативне задатке кроз које 
истражују и утврђују знања о Моцарту. Прва група припрема интервју са Моцартом. 
Друга група прави квиз о Моцарту на сајту Kahoot. Трећа група прави фејзбук профил 
Моцарта у који убацује његову музику. Четврта група прави постер у виду мапе ума који 
ће красити кабинет и помоћи да ученици запамте све о Моцарту. Пета група добија 
задатак музичку штафету – ученици на металофону свирају Моцартову песму ''Чежња за 
пролећем'' помоћу припремљеног видео туторијала. Шеста група добила је задатак да 

нацрта кратак стрип који представља једну анегдоту из Моцартовог живота. 

 У завршном делу часа ученици су презентовали резултате свога рада. 
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 У петак 1. марта 2019. године у нашој 

школи  одржан је јавни час са темом: 

 „Примењено програмирање у роботици кроз 

вршњачку едукацију“. 

 Циљ часа је био да се ученицима петог и 
шестог разреда основне школе прикаже примена 
програмирања, које по новом наставном плану и 
програму уче из предемата Информатика и 

рачунарство. 

 Час је организован са осам радних места (различите врсте робота, машина и 
уређаја), а едукатори су били ученици трећег разреда Техничке школе Ваљево – 
образовног профила Техничар мехатронике (Марко Девић, Немања Дивнић, Ђорђе 
Ђурђевић, Бојан Јовановић, Лазар Јовановић, Јелена Марковић, Далибор Марјановић, 
Лука Пауновић, Марко Ранковић и Стефан Урошевић). У припреми и самој реализацији 
часа ученицима Техничке школе Ваљево помагали су професори електро групе 

предмета Горам Мићовић и Небојша Бранковић. 

 Ученици наше школе представили су програме за мБот роботе. 

 За организациону и техничку подршку били су задужени наставници технике и 

информатике Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић и Снежана Јовановић. 

 Часу су присутвовали: директор школе, педагог, психолог, неколико наставника 
опште-образовних предмета и неколико наставника разредне наставе са својим 

ученицима. 
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 Ученици 4-1 и учитељица Драгица Гајић су кроз пројектну наставу реализовали 
тематски дан „Лепа је моја земља Србија“. Тако су се упознали са не тако блиским 
садржајима везаним за становништво наше земље. Кроз колоритом богату презентацију 
и практичн рад који је уследио на часу ликовне културе, ђаци су врло брзо и лако дошли 
до планираног циља ове наставне јединице. Овако осмишљена пројектна настава добила 
је и свој финални производ. То су луткице од стиропора које су техником колажа и 
деколажа обучене у народну ношњу становништва Србије. Радост и задовољство ученика 

је заиста било велико. Планирано је да се луткице продају за Ускршњи вашар.  

 Неколико одељења ученика млађих разреда учествује у програму „Растимо здраво“ 
у оквиру којег уче о правилној исхрани и значају физичке активности. Уз здраву храну 
они вежбају сваки дан и причају о здравим навикама и хигијени. Здрав доручак  су 

спремали и ученици 3-1 са учитељицом, Зорицом Митрић.  

 Тематски дан „Растимо здраво“ ученици 4-1 са учитељицом Драгицом Гајић су 
реализовали кроз пројектну наставу. Пуно су научили, а планирано је и да научено 

примене тако што ће  свако јутро заједно доручковати мусли.  

  

Тематски дан ''Друг другу", завршио 
се израдом одељењске слагалице. 
Сваки ученик је насумице извукао 
слагалицу једног од другара, а потом 

су га описали сликом и речју.  
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 Крајем септембра свечано је отворена 
реновирана фискултурна сала. Салу је 
обновила компанија Sport Vision уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у оквиру пројекта “Визија здраве 
будућности“, а са слоганом “Нове сале за 

вежбаче мале“.  

 Отварању су присуствовали поред 
ученика, запослених и директора школе, 
руководилац школске управе др Зорица 
Јоцић, директорка маркетинга компаније 
Sport Vision, Ана Дмитровић и кошаркаши 

клуб Металац. 

 У оквиру пројекта изглетовани су и окречени влажни зидови у сали, 
свлачионицама и помоћним просторијама. У мокрим чворовима замењене су плочице, 

лавабои и туш кабине. Цена изведених радова је око два милона динара. 

 Овакви пројекти друштвено одговорних фирми афирмишу младе људе да се баве 
спортом, друже, да развијају своје индивидуалне способности, али и да негују тимски 
дух и открију своје таленте у најранијем добу. Да живе активно и да тај животни стил 
и здраве навике преносе и на генерације које долазе. То је здрав темељ, али и визија 

здраве будућности. 

 Ученици наше школе учествовали су у 
Манифестацији „Спортске игре младих“ 
која је одржана у четвртак, 23. маја 2019. 
године. Свечано отварање било је  на 
терену хале „Студент“. Циљ спортских 
игара младих је промоција здравих стилова 
живота и промоција пријатељства. Спортске 
игре младих се одржавају под 
покровитељством Владе Републике Србије, 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Министарства 
омладине и спорта и Савеза за школски 
спорт Републике Србије и наравно града 

Ваљева.  

 Ово је једна од највећих 
манифестација у Европи када је аматерски 

спорт у питању. 
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 У Центру за културу приређен је пријем за 114 вуковаца и 20 ђака генерације 
ваљевских основних и средњих школа. Школовање у овој школској години са свим 

петицама завршило је 114 ученика, од чега је 84 основаца и 30 средњошколаца.  

Пријему за вуковце и ђаке генерације присуствовало је пет ученика наше школе: 
Марија Урошевић ученица 8-1, Емилија Јаковљевић ученица 8-1, Софија Тофиловски 

ученица 8-2, Јана Којић ученица 8-3 и Срећко Ђермановић ученик 8-3. 

 Ђак генерације у нашој школи је Марија Урошевић. 

 Вуковци су од Града на поклон добили пропуснице за петничке базене. 

Марија Урошевић, 8-1 

Вуковац и ђак генерације 

Емилија Јаковљевић,  

8-1 

Вуковац  

Софија Тофиловски,  

8-2 

Вуковац  

Срећко Ђермановић,  

8-3 

Вуковац  

Јана Којић,  

8-3 

Вуковац  
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Испратили смо још једну успешну генерацију 
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 Пливање је познато од давнина, али тек на мозаицима раних источних цивилизација 
наилазимо на његове прве представе. Вештину пливања познавали су стари Асирци и 
Египћани. Грци су придавали велику пажњу пливању, а Римљани су пливање сматрали 
војничком вештином. 
 Прво пливачко друштво настало је у Упасли у Шведској 1976. године, а половином 
19. века започињу и прва такмичења, и долази до развоја пливачких стилова. 
 Пливање је погодно за развијање мишића, због чега јa највише волим пливање. 
Почела сам да га тренирам са 6 година и тренирам га већ 7 година. Пливање је јако леп 
спорт, и њега могу да тренирају сви који желе. 
 

Ања Томић и Ана Радојичић V-1 
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 Међуљудски односи 
 

Да ли се понекад запитате да ли је неко погрешно схватио ваше речи, или да ли сте 
неку важну реч, рекли у право време и на правом месту? 
 Сигурно сте имали ситауцију у којој се неко осећао непријатно због ваших речи. А 
можда сте, једном приликом, хтели да кажете вашем најбољем другу, коме је симпатија 
ваша другарица, да се њој свиђа неко други, али сте онда схватили да ћете повредити 
његова осећања и да ће му се свет срушити ако му то кажете. 
 Да ли сте се некад нашли у некој од ових ситуација? Ја јесам и причам вам из 
личног искуства. Да бисте избегли такве ситуације, најбоље је да се водите познатом 
народном пословицом : “Испеци па реци“. Дакле, прво размислите о томе шта желите 
да кажете, па онда када сте сигурни да то никога неће повредити, или га довести у 
непријатну ситуацију. Веровали или не, једна погрешна реч може да заболи више и од 
најјачег шамара. 
 Наравно, постоје случајеви у којим вам сасвим случајно излети погрешна реч. Ако 
је у питању мала ствар (нпр. ако је ваш друг умислио да је професионални клизач на 
залеђеној бари и падне, а он вас подсети на Бамбија, па вам то измами осмех), онда ће 
једно извињење бити довољно. Али, наравно, постоје и оне крупније ствари за које вам, 
иако сте их случајно рекли, пријатељ неће тако лако опростити. 
Било како било, сваки проблем је решив. Верујте ми на реч. А да бисте решили баш 
сваки проблем, препоручујем да се обратите вашим највернијим пријатељима, 
родитељима. Они ће вам помоћи у томе. 
 Какав је ваш однос са родитељима. Ја разговарам са родитељима о свему 
(проблемима, дешавањима у школи). Знам да њима увек могу да се поверим. 
 

Мина Симић VI-1 

Дело које ме је подстакло да размишљам о себи и другима 
 

 „Мостови су подигнути на месту где се највећи број људских потреба укршта, 
истрајнији су од других грађевина и не служе ничему што је тајно или зло.“ Ово је само 
један од безброј цитата Иве Андрића посвећен мостовима, и како то да не натера човека 
да се не запита због чега их он толико идеализује. 
 Дело „Мост на Жепи“ приказује истрајност моста који одолева времену.  Радња се 
дешава у једном селу поред неукротиве реке Жепе где се испреплићу радње 
сиромашних мештана Жепе и једног везира који не жели свој родни крај да препусти 
забораву. У прочитаном одломку ме је одушевило то како ма колико год дуго он био 
међу Турцима и у њиховој служби, везир Јусуф се сећа својих родитеља, и иако је 
сазнао да су умрли, он неће да окрене леђа свом малом селу у коме је одгајан. Његова 
сама одлучност да жели нешто да учини за њих, небитно то што се речица не налази на 
свим картама света као што је Андрић описао, је потпуно дочарала моје размишљање о 
приповетци. Кроз даље читање писац описује истајност и упорност Јусуфа да учини тај 
мали простор обележеним. И тако настаде мост као паучином исплетен. Ово дело нашег 
нобеловца за мене је имало даље значење јер колико сам ја схватила он је желео да 
прикаже сваког човека од младости, када је пун снаге и доказивања, па све до оних 
година када почиње да се преиспитује о животу, што би писац описао, прва фаза 
умирања. Требало ми је неко време да схватим поенту прецртавања натписа и значења 
безименог моста. За мене симболика овог чина је да је стари везир сватио да не жели 
да се људи диве њему како је саградио ову грађевину, већ да се диве мосту како спаја 
људске путеве и како је тај мост, та структура успела да поврати живот у готово 
напуштено сеоце, јер место без пута се одваја од света и нестаје. 
 Приповетка самим тим што има друга значења, опет достојанствено приказује мост 
као стуб укрштања људи. Увек ме је фасцинирало како Иво Андрић толико поштује 
мостове, и сигурна сам да ће многи моћи само да нагађају како их је он доживљавао, 
али никад их неће видети у оном светлу како их је само он разумео.  

 

Емилија Јаковљевић, VIII-1 



 22 

Интервју са Секретаром одбора за верску наставу 

епархије ваљевске, Далибором Чкојићем  
 

Мина: Како бисте, једном речју, описали живот једног свештеника? 
 
Далибор: Служитељ. 
 
Мина: Да ли уживате у свом послу? 
 
Далибор: Наравно. 
Мина: Чиме сте желели да се бавите у детињству? Како сте се одлучили за посао свештеника? 
Далибор: 

У детињству сам желео да будем војно лице. Али, једноставно, тај неки период у ком сам 
ја одрастао, деветесетих година, када је било време ратова, није ми то дозволио. После 
бомбардовања родитељи нису били баш за то. Ништа ми у том периоду није било посебно 
занимљиво. Само сам желео да идем негде у средњу школу, али да не буде у Ваљеву. 
Онда сам одлучио да упишем Богословију. У том периоду је почео да се зида Храм Светог 
Георгија поред школе. Ми као деца смо долазили ту и пратили ток изградње. Тада је 5-6 
мојих другара хтело да упише Богословију. На крају сам је уписао само ја. 

Мина: Били сте ученик наше школе. Какве успомене Вас везују за њу? 
Далибор: 

Најлепше. Био је то, можда, и најлепши период детињства. Ученику у том моменту делује 
да је то најтежи тренутак у ком се налази. А после, када се иде даље, на виши степен 
школства и када крене и посао, сети се да је тај део живота у школи био најлепши. И, 
знамо, често, када се нађемо другари, ми који смо учили заједно, рада причамо о том 
времену. Наравно, увек се сећамо оних лепих и смешних догађаја. 

Мина: 
Који Вам је био омиљени предмет у школи? 

Далибор: 
Математика и историја, наравно, укључујући физичко. 

Мина: 
Можете ли да нам испричате неку анегдоту из школе? 

Далибор: 
Било их је доста. Али, ево једне интересантне анегдоте. У периоду у ком сам  ишао у 
школу било је доста друштвених и политичких промена. Када долази до тих промена, 
долази и до промена датума када се прослављају државни празници. Учитељица је требала 
да објасни зашто ми и даље прослављамо празник 29. новембар, који се прославља после 
Другог светског рата као Дан Републике, један од највећих комунистичких празника у то 
време. Она је требала нама, деци, да објасни зашто је то нама битно, а та држава више не 
постоји. Учитељица се мучила да нам то појасни, а онда сам се јавио из масе и рекао: 
,,Учитељице, није прошло кроз скупштину.“ Тада су кренуле скупштине и те ствари да се 
пуштају на телевизору и мени је то остало. И дан данас када је сретнем, она се сети тога. 

Мина: 
Ко Вам је био најбољи друг/другарица и да ли сте и даље у контакту са њима? 

Далибор: 
Најбољи друг ми је био Ален. У то време нисам могао да кажем: ,,Најбољи друг ми је овај, 
а најбоља другарица ова“. Цела генерација се дружила. И даље сам у контакту са њима. 

Мина: 
Шта за Вас значи бити прави пријатељ? 

Далибор: 
Бити прави пријатељ значи да имаш особу на коју се можеш ослонити  и у лепим и у 
тешким тренуцима. Пријетеља треба прихватити са свим његовим манама и врлинама. 

Мина:Да ли сте у основној школи имали омиљеног наставника? 
Далибор: 

Издвојио бих своју учитељицу Љиљу Терзић. Уз њу смо имали жељу да прихватимо све 
предмете. Такође бих издвојио и своју разредну Милицу Савић која је предавала 
биологију. 
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 Мина: 
 Радили сте и као вероучитељ.Какав је био рад са децом? 
Далибор: 

Леп.Деца те подмладе.Када сам добио свој први посао у једној школи у Обреновцу,стекао 
сам да ми нико од ђака не слуша.Једном приликом,док сам седео у наставничкој 
канцеларији наставница биологије је почела да прича како је ђаке питала нешто и да се 
изненадила одговором. Пријатно сам се изненадио,јер су то биле моје речи. Било ми је 
драго,јер су ме ипак саслушали. 

Мина: 
Како сте се осећали када сте први пут ушли у учионицу пуну ђака  као њихов вероучитељ?
Далибор: 

Ух, то је већ анегдота коју сам доживео као професор. Првог дана, када сам дошао на 
посао у средњу школу у Обреновцу, још маил, са факултета, носио сам ранац, а не торбу. 
Знате како, био је то први септембар и није још било дневника. У учионици су били 
матуранти. Када сам ушао у њихову учионицу, њихова прва реакција је била: ,, Мали, 
омашио си учионицу. Ти си први разред. Иди. Твоја учионица је доле.“ Када сам им ја 
рекао да сам професор, сви су стали. 

Мина: 
 Који је Ваш животни мото? 
Далибор: 

Христос. Увек сам деци говорио да Христов живот треба свима нама да буде узор.       
Мина: 
 Шта бисте поручили нашим читаоцима на основу свог искуства? 
Далибор: 

Оно што могу да поручим и ђацима и читаоцима и наставницима јесте да треба да се 
трудимо да задобијемо свој мир и из тог свог мира ћемо, да кажем, лакше функционисати 
у животу и трудити се и радити, лепо и ружно подносити на исти начин. Оно што треба 
напоменути је да увек када нам се у животном добу можда чини да немамо неки излаз, 
морамо да имамо на уму да са проблемима треба да се суочимо и да се увек молимо Богу 
да нам покаже прави пут. Знате како, чудо Божије није да нам се Бог јави, јер ко смо ми да 
нам се јави Бог. Чудо Божије се огледа у свакодневници у односу или раду са ближњима 
или односу са ђацима. Некада треба само да стекнемо ту мудрост да препознамо те 
моменте када Бог кроз некога проговори. Увек треба да имамо то на уму колико год ми 
дотерали цара до дувара, што се каже или ако се нађемо у ситуацији у којој мислимо да 
нема излаза, увек се деси нека сила, уствари, благодат Божија, која нас преко тог зида 
пребаци. Исто, треба напоменути да смо на правом путу и на правом послу, ако на том 
свом послу пролазимо кроз неку потешкоћу. Ако се нешто што радимо одвија без неке 
потешкоће, да нас не натера да размишљамо о томе шта смо наумили да радимо, онда 
нисмо на правом путу и треба да одустанемо од тога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мина Симић, VI-1 
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Интервју са Владимиром Бобановић, председником 
Дома културе „Извор“ 

 

Татјана:  
 

Када је основан КУД „Извор“ ? 
 
Влада:   
 

„Извор“ је кренуо са радом 1. маја  2003. године на иницијативу омладине у нашем 
крају. 

 
Тамара:  
 

Шта Вас је инспирисало да оснујете КУД „Извор“? 
 
Влада:  
 

Првенствено жеља за анимацијом грађана у локалној средини. Сви наши другари,  
који су играли фолклор и који су желели да уче, су се прикључили и ово је постала 
једна породична прича. 

 
Татјана:  
 

Колико имате чланова и како се они деле по групама? 
 
Влада:  
 

Од самог оснивања број се креће од 100-200 чланова.  
Постоје три групе од оснивања КУД-а: 

Основци и предшколци 
Од 5-ог до 8-ог разреда 
Старији од 8-ог разреда 

Већ осам година постоји и оркестар. 
 
Тамара:  
 

Можете ли нам рећи нешто око ваших победа, освајања и путовања? 
 
Влада:  
 

Путујемо сваке године у иностранство, понекад имамо од једне до две турнеје, 
путујемо по Србији. Сва путовања по Србији су бесплатна као сатисфакција за 
напоран рад. Превише награда је освојено за кратко време, тачније четири „Златна 
опанка“. 

 
Татјана:  
 

Хвала на издвојеном времену. Желимо вам напредак у будућности. 
 

Влада:  
 

Хвала и вама. 
 

Татјана Јездић, Тамара Пимић VI-1 
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 У свету постоји доста угрожених врста, али ја вам нећу причати о малобројности 
угрожених врста, него о једној врсти која није баш толико малобројна, али је ипак 
угрожена. 
 Они су увек ту поред нас, наши најбољи и највернији пријатељи. Али наша љубав 
прем њима није баш тако трајна као њихова. Узмемо малог псића, неко се време 
бринемо о њему, али када нам досади, ми га одбацимо као неку стару крпу, а не 
размишљамо да је и оно живо биће које зависи од нас. Када се нађе на улици, 
напуштено, гладно без љубави и заштите, осећа се изгубљено. 
 Њима није потребно много, само мало хране, љубави и пажње. Прихватилишта за 
псе нису најбоља решење, њима не треба само храна, већ им треба наша љубав и 
пажња. И зато, позивам све људе добре воље да удоме бар једног напуштеног пса и да 
му пруже љубав и пажњу, никада се неће покајати, јер ће добити једног верног 
пријатеља. 
 

Ивана Голубовић VI-1 

 

 Дечији хор Дома 
културе „Извор“ постоји од 
2016. године и за кратко 
време је добро напредовао. 
Хором  руководе  две 
п р о ф е с о р к е ,  Ј о в а нк а 
Р а н к о в и ћ  и  Л а л а 
Недељковић, које имају 
одличну сарадњу са свим 
члановима хора. 
 Циљ нашег хора је да 
упозна децу са свим 
жанровима музике. Негује 
народну изворну песму, 
затим поп, рок и етно 
музику. 

 У хору има много деце и сви се лепо дружимо и забављамо. Идемо на многе 
наступе, а професорке хора се труде да што чешће наступамо. Много ми се допада хор, 
јер смо сви ту једни за друге, да помажемо једни другима и да научимо доста тога, не 
само о певању, него и једни од других. 
 Кренула сам на хор, иако не знам баш савршено да певам, али на хор се и иде да 
се научи.  
 Након три године певања у хору, много сам успешнија у певању и за то сам 
захвална најбољим професоркама на свету. 
 

Анђела Симић VI-1 
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 Здраво свима! Данас ћемо причати о свету музике. Постоји много врста музике, али 
најпопуларније су:  поп, рмб, реп, џез, трап, хип хоп. Најпознатији музичари на 
балканској сцени који се баве поп музиком су: Јала Брат, Буба Корели, Маја Беровић, 
Газда Паја, Николија, а на светској сцени најпознатији су: Ariana Grande, Taylor Swift, 
Katy Perry, Justin Bieber, Ed Sheeran,TheWeeknd, Demi Lovato. 
  
 На нашим просторима нема пуно популарних музичара који се баве трап, реп или 
хип хоп музиком, Најпознатији у свету који се баве таквом музиком су: Eminem, Tekashi, 
6ix9ine, Lil Pump, Lil Wayne, Trippie Red, XXXTENTACION. 
 
 Најпознатија међу светским звездама је Ariana Grande, са 35,9 милиона пратилаца 
на YouTube-u и чак 156 милиона пратилаца на Instagramu. 
 
 Њен албум „Thank, U next“ рушио је све могуће рекорде.Њена три сингла са тог 
албума „7 rings“, „ Break up with your girlfriend  Im board“, „ Thank, you next“ нашла су 
се на прва три места на америчкој топ листи, што ником није пошло за руком од од 1964. 
године када су то учинили Beatles-i. Одмах после ње, на You Tube-u, најпопуларнија 
женска звезда је Taylor Swift sa 34 милиона followersa на Instagramu. 
 

Катарина Крстивојевић VI-1 

  
 
 
 
 Познати репер Lil Pump запалио је своју вилу јер му је навдно досадила. 
 
 Једна од познатих теорија завере је та да се сматра да је позната поп певачица 
Taylor Swift клон од жене Zeene Lavay. 
 
 Нажалост, познати 20-годишњи репер XXXTentacion преминуо је 18.јуна 
2018.године, али његовим песмама није крај. Његове песме довршаваће његов брат који 
се, такође, бави музиком. 
 
 На популарном музичком фестивалу по имену „Coachella“, на наступу Ariane 
Grande, десило се то да је певачица погођена лимуном. Сматра се да је погођена од 
стране фанова певачице Beyonce, јер њен нови албум носи назив „Lemonade“. 
 
 Певачица Ariana Grande има своју воштану фигуру у Амстердаму, урађена је пре пар 
година, а пре пар дана стигла је нова воштана фигура певачице у музеју „Madame 
Tussauds“ у Лондону и коштала је чак неколико стотина хиљада евра. Сви су нестрпљиво 
чекали да виде ту нову, воштану фигуру своје омиљене звезде, али када су погледали, 
остали су без текста. Веома је дуго требало да се уради, али та фигура уопште не личи 
на њу. Чак је и Ariana прокоментарисала изглед своје нове воштане фигуре и у коментар 
на „Pop Crave News“, где видимо слику фигуре, написала: „Само бих волела да 
попричам са  неким о овоме“. 
 
 Ово је било укратко о томе каква се музика слуша данас на Балкану и у свету, и 
мало занимљивости из света познатих личности. 
 

Јована Белушевић VI-1 
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THCF - Cela familija 
 

THCF - Problem manje 
 

Saša Matić i Aleksandra Prijović - Ko si ti 
 

Buba Corelli - Balenciaga 
 

Magla bend - Samo se noćas pojavi 
 

Jala Brat, Buba Corelli, Coby - Ona јe 
 

Nataša Bekvalac, Coby - Mala plava 
 

Jelena Kostov, Amar Gile - Ponekad 
 

Vuk Mob - 12 sati 
 

Emina, Corona - Prsten 
 

Emina - Vukovi 
 

Corona - Izvini mama 
 

Lexington - Kad anđeli padnu 
 

Биљана Мојић и Марија Стефановић V-1 

Хиљаду речи (A thousand words) 
 

Џек Мекол (главни лик) је брбљиви агент некретнина. Због својих ситно-себичних 
интереса посвађао се са гуру др Сиња. Он поседује моћи. Магично дрво се 
појављује у Џековом дворишту. Пошто је сада Џек духовно повезан са дрветом, за 
сваку реч коју изговори отпадне један лист, а ако отпадну сви листови, његов 
живот је готов. Покушавајући да сачува живот, губи породицу, посао и схвата да у 
животу нису битне само речи. 

 

План лета 
 

Авио-инжењерка , након изненадне смрти свог супруга, одлази са својом ћерком из 
Берлина. Изненада, њена ћерка је нестала. Она паничи и тражи своју ћерку по 
авиону. Сви јој говоре да је луда и да њена ћерка није ни била у авиону... 

 

Национално благо 
 

Према легенди породице Гејтс, сакривена је велика количина злата током рата. Да 
би дошли до тог злата, улазе у разне проблеме... 

 

Јужни ветар 
 

У животу Петра Мараша, припадника београдске аутомобилске мафије, ствари 
почињу да добијају смисао. Напушта дом и са девојком Софијом одлази у нови 
стан... 

 

Милица Живанић и Марија Марковић  V-1 
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