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Да останемо ово што смо. Сутра. И увек. Деца. Не велики, не одрасли. Да се не завлачимо
свако у своју љуску, да једно другом не допустимо да будемо оно што нисмо.
Меша Селимовић

Поштовани читаоци,
Пред вама је још једно занимљиво издање школског листа ОШ”Радоје Домановић” у којем су
забележене новости, успеси, креативни радови наших ученика и наставника. Ову школску
годину започели смо са новим жељама, интересовањима, плановима да истражујемо и
сазнајемо. Међутим, од 16.3.2020. год. школски живот је попримио другачији ток због
пандемије коронавируса. Наши ученици су са својим наставницима прешли на дигитални
облик наставе, комуницирали и учили на даљину, трудили се да усвоје све предвиђене
садржаје. Због такве ситуације нису се могли такмичити јер су била отказана многа
такмичења, а највише су им недостајали дружење са друговима, уобичајени школски дани и
учење у присуству наставника.
Са великим задовољством припремили смо забележен вредни рад наших талентованих
ученика, њихова промишљања о сопственим правима и обавезама, другарству, улози коју
школа има у животу човека, порукама како виде свет и шта желе да постигну. Захваљујемо
на сарадњи колегама које су реализовале поменуте активности и прикупиле материјал за
лист.
У школи смо се окупили на Видовдан како бисмо поделили сведочанства и реализовали више
пута одлагане екскурзије које смо једва дочекали како бисмо створили нове успомене и
уживали у учењу. Надамо се да ћемо у новој школској години редовно ићи у школу и моћи да
заједно учимо уз више дружења.
Биљана Цакић
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Они су наш понос и на путу су ка великим открићима!


Лука Голубовић IV-2, 2. место на општинском такмичењу из математике;



Стефана Николић, VIII-1, 3. место на општинском такмичењу из биологије;



Александар Марков, VIII-5, 3. место на општинском такмичењу из физике;



Немања Димитријевић, VIII-5, 3. место на општинском такмичењу из историје;



Александра Миљковић, VIII-5, 3. место на општинском такмичењу из стоног
тениса;



Теодора Коцић, VIII-2, 3. место на општинском првенству у стоном тенису;



Вељко Милошевић, VIII-2, 2. место на општинској смотри “Шта знаш о
саобраћају?” и 3. место на окружној смотри “Шта знаш о саобраћају?”



Немања Станковић VIII-2 и Никола Здравковић VIII-2, 3. место на општинском
такмичењу из биологије



Ива Јовановић, VIII-5, 3. место на општинском такмичењу из историје;



Дарко Томић, VIII-5: - 3. место на окружном такмичењу из историје;
- 3. место на окружном такмичењу из француског језика;
- 3. место на општинском такмичењу из српског језика

- пласман на републичко такмичење из географије (1.
место на окружном такмичењу из географије)


Душан Тодевски, VIII-5, 3. место на општинском такмичењу из математике.

Представљамо вам ђака генерације школске 2019/2020.г.
Теодору Ђорђевић
Теодора Ђорђевић је рођена 29.9.2005.г. У Братмиловцу и
завршила је основу школу у истуреном одељењу ОШ‖Радоје
Домановић‖ у Братмиловцу. Теодора воли да сазнаје нове ствари,
упознаје људе из разних крајева и дружи се са њима. Креативна је
и дала је велики допринос организовању културних активности у
школи (приредбе и креативни радови из ликовне културе, ТИИО).
Волела би да једног дана постане лекар и да помаже људима.

Учествовала је на разним такмичењима и освојила запажене резултате:
- 2. место на општинском такмичењу из предмта ТИИО 11.3.2017.г.;
- 2. место на окружном такмичењу из предмета ТИИО 26.3.2017.г.;
- 3. награда на општинском такмичењу из математике 01.1.2017.г.;
- 2. награда на окружном такмичењу из математике 25.3.2017.г.;
- 1. награда на општинском такмичењу из физике 18.2.2018.г.;
- 1. награда на окружном такмичењу из физике 10.3.2018.г.;
- признање за учешће на 40. државном такмичењу из
физике ученика основних школа 28. и 29.4.2018.г.;
- 2. место на
општинском
такмичењу из
биологије
17.3.2018.г.;
- 1. награда на општинском такмичењу из хемије
03.3.2019.г.;
- 1. награда на окружном такмичењу из хемије
―Тест и практичне вежбе за ученике 7. разреда‖
30.3.2019.г.;
- 19.5.2019. добила је диплому Српског хемијског
друштва за 1. награду на 55. Републичком
такмичењу из хемије и освојено 9. место у
категорији ―Тест и практична вежба‖;
- 11.10.2019. је добила Октобарску награду за
младе таленте града Лесковца и Канцеларије за
младе.
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Образовање је златни кључ слободе.

Meђународни дан писмености 09.9.2019.г.
“Будимо писмени” је позив свим учесницима
радионице за Међународни дан писмености одржаној
09.9.2019.год. у организацији наставница српског
језика Биљане Цакић и Драгане Ђокић у Манојловцу
и Наташе Илић у Братмиловцу.Повод за
манифестацију јесте све веће кварење српског језика
услед коришћења жаргонског језика, туђица,
неправилних облика који су заступљени у огромној
мери у медијима и ниже језичке културе у нашем
друштву. Ученицима VI-2 је приказана презентација коју је осмислила наставница
српског језика Драгана Ђокић и којом је истакнут значај очувања чистог и правилног
српског језика и неговање усмене и писмене културе. Указано је на најчешће грешке у
свакодневном говору, а затим је организован квиз на основу презентованих слајдова.
- Како се правилно каже:
а ) Дошао је аутобусом.
б ) Дошао је са аутобусом.

- Који од наведених израза је тачан?
а) сво време
б ) све време
б)
св) цело време

Потом су ученици подељени у групе радили на паноу и
прављењу летака са правописним правилима које су
касније делили својим друговима. Објашњене су
најчешће правописне грешке кроз стрип цртеже “Сизиф у
борби за правопис” Бојана Јокановића уз израду нових
сликовних порука за поштовање правила. Тако је настао
пано “Правописна рециклажа” на којој су приказани
погрешни и ―рециклирани‖ исправни примери:
У Братмиловцу
су ученици
такође истакли
најчешће
правописне
грешке.
5

Такмичење у рецитовању духовне поезије “Јефимија”
Већ неколико година заредом наша школа учествује у неговању казивања духовне
поезије такмичећи се на такмичењу ―Јефимија‖ Дома културе у Печењевцу које је ове
године одржано 12.9.2019.г. Нашу школу представљала је ученица VIII-1 Стефана
Николић која је казивала песму о патријарху Павлу са наставницом српског језика
Драганом Ђокић. Сви ученици награђени су студијским путовањем у Виминацијум у
Смедерево које је било изведено у оквиру Дечје недеље 07.10.2020.
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Дечја недеља 07.10-11.10.2019.г.
Ученици разредне наставе у Манојловцу,
Братмиловцу и истуреним одељењима школе имали
свакога дана различите активности поводом Дечје
недеље. Првог дана су се сви подсетили дечјих права
и Конвенције УН која их гарантује. Ученицима
предметне наставе наглашене су и обавезе које иду уз
ова права па су ученици илустровали своје
разумевање права и припремили ликовна решења за
пано.Улога дечјих права је да заштити децу од
злоупотребе и омогући безбедно и здраво одрастање
и да се у друштву омогуће једнака права за сву децу.
Ако дете има право да се слободно изражава, остала
деца имају обавезу да га саслушају како би се
омогућила међусобна једнакост у остваривању права.
Другог дана у акцији ―Друг другу‖ су ученици
међусобно поклањали
школски прибор,
играчке и адекватне
ситнице. Ученици петог
разреда су имали дебату на тему ―Моје право да одрастам
срећно и здраво‖ и могућност да о о својим правима
размишљају у контексту остварења у заејдници тако да не
нарушавају једни другима права. Разменили су Ја/Ти поруке
како би увидели да је свако Ја и њихово Ја, да штити и њих
саме, да не смемо бити егоцентрични и слепи за туђе потребе
и права, јер онда ни други не би били у обавези да нам
дозволе наша права.
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ИМАМ ПРАВО
ДА ОДРАСТАМ
СРЕЋНО И ЗДРАВО

ИМАМ ПРАВО ДА ОДРАСТАМ
СРЕЋНО И ЗДРАВО
У животу може свако
Да живи срећно и лако,
А моје је право
Да живим здраво.

Моје право да живим
здраво,
да будем снажна,

Право има свако
Јер без насиља је лако
Да гласно пева
И да брига нема.

али да се не правим
важна.

Желим да живим здраво
Јер то је моје право
Да једем разно воће
Јер моје срце то хоће.

Да одбраним слабије,
да заштитим невине,
да насиља никад не буде,
да судије поштено суде.

Одрастајмо здраво
Јер имамо на то право
Без насиља и муке
И превелике буке.

Можда чак и да студирам
право

Детињство је живот,
Детињство је све:
Игра, школа, песма, дружење и књиге,
Одрастајмо здраво јер сви на то имамо
право!

да се бавим спортом по
мало,
да лошим људима буде
стало
да ли ће бити вољени
мало.
Насиља не желим да буде,
хтела бих да се сви труде,
да живимо срећно и здраво
јер знам да на то имамо
право.
Да свако има пара,
да ради оно за шта има
дара
јер то је наше право
ДА ЖИВИМО СРЕЋНО И
ЗДРАВО!
Николина Јанковић Нина
4/6

Елена Илић 3/2
ИМАМ ПРАВО ДА ОДРАСТАМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – ЗА
ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА
Ових дана интернетом кружи један снимак. Један ужасан снимак који
нико није требало да види, а камоли да доживи.
Моји родитељи се труде да ограниче оно што гледамо на интернету.
Можемо гледати цртане филмове, домаће серије, квизове. Не смемо да
гледамо ништа узнемиравајуће. Некако сам дошла до тог снимка и
погледала га. Боље да нисам. Или је можда требало тако. Боље је да
имам свест о томе. Та девојчица само је неколико година старија од нас,
као и оне девојчице које су је тукле. Она иде у школу, учи, имала је лепо
детињство. Онда се појавио неко ко јој то не дозвољава. Зато јој се више
не мили пут до школе. Не учи јој се. Детињство јој пролази у плакању.
И ја сам мирно дете. Зар мене треба неко да малтретира због тога?
Омогућите нам да срећно живимо! Хоћемо да певајући прелазимо пут до
школе, да се дружимо. Казните они који нам то не дозвољавају. Да
будемо срећна деца!
Андреа Цветковић 3.разред
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Трећег дана стазе око школа су постале разнобојне и
осликане порукама пријатељства. Ученици петог
разреда су имали дискусију на тему како нам вештина
комуникације може помоћи да остваримо своја права
и избегнемо сукоб и нарушавањеи својих и туђих
права. Четвртог дана су ученици до четвртог разреда
имали маскенбал и шетњу након које су проглашене
најуспешније маске. Петог дана су ученици имали
крос на терену, одељењску посету библиотеци и
пригодну приредбу за пријем ђака првака.
У Манојловцу и Братмиловцу организована је
изложба ликовних радова на тему ―Спорт, здравље, уживање‖ . Одржан је и литерарни
конкурс на теме: Да моје право никог не заболи, Имам право да
одрастам срећно и здраво, Да дете свако ужива право лако.
Последњег радног дана Дечје недеље читана је рецензија свих
пристиглих радова за литерарни конкурс, читање најуспелијих
радова са закључком да су ПРАВА=OBAВEЗЕ=ЈЕДНАКОСТ У
ДРУШТВУ и подсећање да треба добро да познајемо и
разумемо и своја и туђа права у циљу подизања свести о улози
сваког појединца у изградњи демократског друштва.

9

Свет ће бити много лепше место са
срећном децом, јер срећна
детињства стварају добре људе, а
бити добар је прво правило током
одрастања. (Софија Синадиновић,
VIII/6)

Зашто деца имају потребу да
повређују своје вршњаке? Да ли је
узрок томе у окружењу и нездравој
средини у којој живе или то долази
из породице? Можда та деца нису
довољно вољена, јер деца која су
задовољна и вољена воле остале
људе. (Дијана Нешић, VII/4)

Гардероба свакако не чини човека и
скроз је у реду да не носе сви скупу
гардеробу ради уклапања у друштво. Имам право да направим грешку,
(Јована Савић, VIII/6)
али би сигурно неког заболело ако је
понављам. (Марта Стојановић, V1)
Замолила бих све одрасле за мало
разумевања и живот без насиља,
Чему понижавања? Чему процене
ако је икако могуће, а мислим да
материјалних вредности? То није
јесте, јер за срећу и радост детета дечја ствар. Није дечја брига. Сва
то није много.(Тијана Пешић, V/2)
деца треба да имају иста права.
Детињство је окриље наших снова Родитељи јесу у обавези да нас
и безусловне среће. (Илија Војиновић, васпитају на начин да не правимо
разлику на основу боје коже, оцена у
VI/3)
школи, пара патика или мобилног
Ја желим да моја школа буде школа телефона. Начело је да се људи деле
без насиља у којој ћу нормално да
на добре и лоше. Никако другачије.
ходам ходницима са својим
Не ни по вероисповести или
друговима били они из нижих или
финансијском сталежу..... Иако
виших разреда. (Ива Лазић, III/3)
неће свако од нас постати
професор, доктор, инжењер, свако
се свог детињства треба сећати са
И ја сам мирно дете. Зар мене
осмехом на лицу.(Софија Синадиновић,
треба неко да малтретира због
VIII/6)
тога? (Андреа Цветковић, III разред)
Поштујмо се узајамно јер ми смо
једни другима будућност и сврха
постојања. Нама су за срећу
потребне мале ствари, подаримо их
једни другима! (Милица Лукић, VII2)
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Једна од најсрећнијих ствари која вам се може десити у животу је срећно детињство
Марија Монтесори

ИМАМ ПРАВО ДА ОДРАСТАМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – ЗА ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА

Често размишљам о животу. Тај шарени лавиринт боја и звукова увек ми некако улије неповерење,
али и велику срећу јер га имам. Свако моје размишљање завршава се закључком да је живот једно
велико чудо.
Одредили су нам постојање – тако ваљда мора. Не питавши нас, одреди су да постојимо, а за своје
место под сунцем мора да се изборимо сами. За место које заслужује свака невина душа мора се
борити. Свет је понекад окрутан. Није лако бити дете – најлепше је, али у овом времену где влада
насиље међу децом није лако бити срећан. Ипак, треба се борити!
Имамо право да без страха упијамо живот, да осетимо љубав, топлоту и сигурност. Стално се питам и
размишљам како да променимо овај свет, како би постао свет какав желимо, без насиља и страха. Ми
имамо право да живимо срећно и безбедно у оквиру наших породица.
Увек ћу се борити за своје место у друштву. Трудићу се да увек будем срећан, јер верујем да лепше
сутра остоји за све нас без НАСИЉА.
Андреј Вучковић, VI/1

ДА МОЈЕ ПРАВО НИКОГА НЕ БОЛИ

Кажу нам да смо сви рођени једнаки, а да ли смо сви једнаки?
Волео бих да не постоје границе између људи, да свако може слободно да се креће, мисли, ради. На
телевизији, у новинама, на друштвеним мрежама често прочитам „Стоп насиљу, насиљу над женама,
децом, старијим људима―. Зар је заиста то свет у коме живим? Зашто се то дешава? Зашто ти зли људи
не размишљају као ми – деца? А како ми размишљамо? Сваком детету је потребна љубав и сви они који
су спремни да помогну, да воле – освојиће наша дечја срца. Детету није довољан мобилни телефон,
скупе играчке, већ пажња и заједнички проведено време са родитељима. И сада се сећам излета са
својом мајком и оцем, прве рибе коју сам упецао са татом и задовољства које сам тада осетио. Никада
нисам био срећнији.
Нас, децу, срећним чине мале ствари и зато бих волео да свако дете слободно расте и ужива у срећи и
да то право никога не заболи.
Душан Спиридоновић, VI/1
11

ИМАМ ПРАВАО ДА ОДРАСТАМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – ЗА ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА

Пре неколико година мислила сам да је све на
свету или црно или бело и да се увек лепо види да је
два плус два једнако четири. Онда сам се нашла на
том путу одрастања и почела да упознајем овај
други свет, прави свет и знате ли шта сам схватила?
Схватила сам да је свет, у ствари, препун тајни и
неких заврзлама и да се ни најмање не одвија по
математичким законитостима. Одједном све има
неку нову скривену страну, све је компликовано и
све можда јесте, али не мора да значи! Одједном се
гомила великих упитника сручила на моја мала леђа
и овај школски ранац који носим на њима. У таквом
новом, скоро хаотичном свету увидела сам много
нелогичности и још више неправде. Све више ми се
чини да ствари нису онакве какве су ме научили да
треба да буду. Ваљда то долази са годинама - то
разочарење. Да ли можете да претпоставите о чему
говорим? Хајде заиста је лако. Шта то није онако
како су нас учили?
Шта то није као у песми „ Деца су украс света?―
Тужна истина је о броју деце која немају осећај да
су управо „украс света―. Тужна је истина да је доста
деце која никада нису слушала оне дивне приче за
лаку ноћ. Тужна је истина о све већем броју деце
која не одрастају срећно и здраво. У времену када се
толико говори о људским правима и слободи, када
далеко одјекују приче о правима деце, још увек
постоје деца која немају сигуран оброк, која не могу
да оду лекару, која немају услове да уче. Ако одемо и корак даље, толико је деце која одрастају у
насилном окружењу. Заступљено је насиље у породици, насиље у школи. Насиље никада не сме бити
оправдано. Одемо ли још корак даље, ето огромног броја деце којима није пружена љубав. У свету у
коме је радно време све дуже, а култ породице све угроженији, људи као да су заборавили на једну
велику истину – да деци остаје свет. Молим за реч. Молим да ме послушају сви одрасли, важни и
заузети људи – ако својој деци не пружите довољно љубави, они ће постати себични и хладни људи, а
такви људи не могу да носе свет у својим рукама. Најзад, сва деца одрастају у свету у којем је остало
тако ммало прирооде да би је требало сврстати у чудо. Сваког дана, намером или себичношћу, људи
доносе одлуке да жртвују природу и здравље свих будућих генерација зарад свог краткотрајног циља.
Зато молим за реч! Молим да ме сви чују! Имам само једну жељу – да сва деца имају право да
одрастају срећно и здраво!

Ема Костић, VI/2
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Деца налазе све у ничему, а људи ништа у свему.
Ђакомо Леопарди
Добродошли прваци!

Школска година у Братмиловцу и Манојловцу почела
је традиционалном приредбом за пријем ђака првака
у Дечји савез. Пригодним културно-уметничким
програмом који је обухватао ведре и шаљиве скечеве
из школског живота, рецитал, хорске тачке, скеч на
енглеском језику о поручивању хране у ресторану у
организацији наставника разредне наставе, наставнице музичке
културе Драгане Гичић и наставнице енглеског језика
Александре Стоиљковић, ученици трећег и четвртог разреда који
похађају драмско-рецитаторске секцију пожелели су
добродошлицу, радосне и срећне школске дане пристиглим
првацима, поручили им да се успех постиже вредним радом и трудом, радозналошћу,
лепим понашањем и уважавањем учитеља и родитеља.

Учитељ Небојша Стојановић са
првацима у Братмиловцу.
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Светски дан здраве хране 16.10.2020.г. под слоганом “Брини о здрављу,
нахрани свет”
У сарадњи актива за хемију, биологију,
ликовну и музичку културу и српски језик и
књижевност обележен је Светски дан здраве
хране едукативним радионицама са
ученицима. На предавањима су наставници
хемије Слађана Петровић, Бобан Милошевић
указали на важност правилне исхране за здрав
и потпун развој деце, за одржање доброг
стања организма и лековитост хране.
Упознати су са нутритивним вредностима
намирница, њиховим састојцима и њиховом
учинку на наше тело. Наставници ликовне и
музичке културе Зорица Пузић и Ана
Трајковић подржале су својим наставним
јединицама ову тему, а наставнице српског
језика и књижевности Драгана Ђокић и
Биљана Цакић су паноима и литерарном секцијом
обухватиле ову важну тему. Скренута је пажња и на
недостатак хране у појединим деловима света, да треба
поштовати храну коју имамо и искористити је тако да нико
не остане гладан. Ученицима је посебно била занимљиво међусобно служење воћем и
поврћем на крају предавања. Тога дана су сви ученици петог разреда у Манојловцу били
принчеви омиљеног воћа и поврћа на часу српског језика и књижевности, читали своје
литерарне радове о омиљеном воћу од којих су сачињени панои.
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Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу.
Марија Монтесори

Светски дан јабуке 20.10.2019.г.

У међупредметној сарадњи наставника биологије, хемије, ликовне културе и
српског језика и књижевности обележене је Светски дан јабуке
20.10.2019.год. Говорено је о карактеристикама овог воћа, његовој
нутритивној вредности, породици ружа из које потиче, врстама. На часу
српског језика код
наставнице Биљане Цакић
ученици петог и седмог
разреда су обрадили мотив
јабуке у књижевности па су
се тако присетили бајке
Снежана и седам патуљака,
библијске приче о Адаму и
Наставница хемије
Слађана Петровић
Еви, легенде о јабуци која је
пала на главу Исака Њутна и
како је њему тада синула идеја о закону гравитације,
метафорама ―од злата јабука‖ у народној књижевности
и ―зелена јабука‖, обичајима о гађању јабуке кроз
прстен уз свадбене обичаје, јабука као симбол здравља, параболе како једна кварна јабука поквари све
остале, поређењима са руменом и здравом јабуком. Пронашли су песме о јабуци и казивали стихове.
У седмом разреду обрађена је приповетка Вељка Петровића ―Јабука на друму‖ уз коју су ученици
сазнали о судбини ―кржљаве удовице‖ која свим пролазницима чини добро, а незахвални људи јој
узвраћају само лошим. Упркос таквој борби она је била дуговечна и трајала је као што истрајава добро
у борби са злом.
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Европски дан језика 26.9.2020.г. - “Више језика - богатија култура”
Поводом Европског дана језика на
радионици наставнице страних језика
Душанка Јанковић, Сунчица Милошевић,
Милена Миленковић говориле су о
разлозима зашто учити страни језик и
читале поезију на француском, енглеском и
шпанском језику, наставница српског
језика Драгана Ђокић на руском језику, а
библиотекарка Наташа Марковић на
руском језику. Ученици су припремили
рецитовање стихова на француском и
енглеском језику.
Наставница српског језика Биљана Цакић
је у оквиру редовне наставе издвојила део
часова и одржала трибине приказујући
презентацију на тему “Више језика богатија култура” указујући на значај
учења језика не само као предности на
путовањима у иностранство, за
комуникацију, већ и за побољшање
когнитивних способности и драгоценог
доприноса упознавању других и
презентовању сопствене културе. Језик
памти прошлост, именује, преноси јер се људски свет
састоји од речи. Ако заборавимо језик, он може
изумрети, а са њим и све што је исказано његовим
речима, памћењем што је ненадокнадив губитак за
људску светску баштину. Очување језика је зато битно и
ученици су охрабрени да изучавају не само језике који
имају много говорника, већ и оне који нису толико популарни јер у себи
носе део људског богатства. Од радова које су ученици израдили на
часовима урађени су панои који су истакнути у холу школе. Кроз
радионицу схватили смо да врло слабо познајемо језике суседних народа
што нас ускраћује да учествујемо и примимо њихово културно наслеђе.
У Братмиловцу је наставница српског језика Наташа Илић исписивала са
ученицима поруке на различитим језицима и указала на значај очувања
сопствене, али и других култура познавањем језика.
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Фестивал дечје песме у Вучју 01.12.2020.г.
На 14. по реду Фестивалу дечје песме у Вучју у категорији од 1. до 4. разреда
такмичила се наша талентована ученица 1. разреда Теодора Гичић из I-2 са
учитељем Небојшом Стојановићем и освојила друго место песмом “Моја
мама дивно прича” уз инструменталну пратњу на укулелеу.

Теодора са учитељем
Н. Стојановићем

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21.10.2019.г.
Обележен је Дан сећања на жртве у Другом светском рату
21.10.2019.год. Настава српског језика у 7. разреду је прилагођена у
одељењима VII/1 и VII/2 у Манојловцу, па је обрађена песма
Десанке Максимовић „Крвава бајка“ на дигиталном часу у
медијатеци. Ученици су са наставницом Биљаном Цакић гледали
интервју са јединим преживелим човеком стрељања у Крагујевцу
(https://www.youtube.com/watch?v=NJAM2jci74U), одломке из филма
„Шиндлерова листа― (https://www.youtube.com/watch?
v=j3nsxnXRCfQ), (https://www.youtube.com/watch?v=Fo7znzyS17s) и
виртуелно се прошетали спомен-парком у Шумарицама (http://
www.spomenpark.rs/virtualna-tura/spomenparksrpski2016.html).
Наставницa ликовне културе Зорица Пузић је обрадила овај догађај
ликовним радовима на тему „Да се више никад не понови“ –
ликовне поруке мира. Радови су били изложени на паноу у школи. Наставница музичке културе Ана
Трајковић је учествовала обрадом песама из НОБ-а, а наставница историје Ивана Ранђеловић
израдом паноа на тему “Страдање у Шумарицама”.
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Дан примирја у Првом светском рату 09.11.2019.г.
Обележен је Дан примирја 08.11.2019.год. угледним часом
наставнице историје Иване Ранђеловић на коме су учешће
имале наставница српског језика Биљана Цакић (ПП
презентација, рецитовање поезије Милутина Бојића и
Оскара Давича,
поезија за време
Првог светског
рата и израда
паноа – Крфска
књижевност,
наставна јединица
„Плава гробница― Милутина Бојића). Наставница музичке
културе Ана Трајковић је припремила хорске тачке са
музиком из Првог светског рата, а наставница ликовне
културе Зорица Пузић је са
ученицима обрадила портрете
Соколовог ока и војсковођа у Првом
светском рату. Костимирани
ученици су уз пратњу презентације и
музике песме ―Пукни зоро‖
припремили садржаје којима су
приказали херојску улогу наших
предака, значај учешћа Србије у
Првом светском рату и колики
допринос је имала у успостављању
светског мира. На надахнут,
сликовит начин, одјекивала је сала са
преко стотину ученика који су у
завршници певали песму „Тамо
далеко― са извођачима и
наставницима. Учесници су носили
знак ―Ramonda serbica‖, a наставници
биологије су на часовима такође
говорили о овој биљној врсти и њеној симболици јер се „српски феникс― поистовећује се васкрсом
српске војске у Првом светском рату.

Према подацима Конференције у Паризу 1919.године Србија је
изгубила 1 247 435 људи односно 28% становништва :
- умрло од рана или епидемије 402 435 војника;
- приликом преласка Албаније умрло је 77455 војника;
- на Солунском фронту погинуло је 36477 војника;
- побијено у заробљеништву 81 214 војника;
- од болести или рана на територији Србије умрло је 34 781 војника;
- од епидемије пегавог тифуса 1914-1915 умрло је 360 000 људи.
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Светски дан толеранције
Обележен је Светски дан толеранције радионицама
у Манојловцу на тему „Да различитост не боли“.
Истакнуте су поруке радионице „То може бити
свако од нас“на паноу – многи пате од
нетолеранције и зато треба да се трудимо да је
смањимо што више можемо. Тема радионица било
је разматрање чему води нетолеранција - сукобима
различитих основа (верских, историјских, расних,
индивидуалних). Ученицима V/1, V2, VII/1, VII/2,
VI/1, VIII/1 наставница српског језика Биљана
Цакић приказала је анимирани филм „All of
us‖ (https://www.youtube.com/watch?
v=NYRNsvlaN2A), а потом је уследила радионица
са игровним активностима и илустрација проблема
изазваних нетолеранцијом кроз појавни облик
(стабло), узрок (корен) и
решење (крошња дрвета),
истакнуте су „болне речи―
које су узроковале
конфликте и „лековите
речи― које би довеле до
избегавања сукоба. Поруке
са ове радионице урадила је
наставница историје Ивана
Ранђеловић и постављене
су на зиду њихове
учионице. Наставница српског језика Драгана Ђокић је урадила пано од
порука које су ученици истакли и тичу се значаја толеранције. Наставница
Ана Трајковић је учествовала тако што је обрадила на својим часовима тему
„Музиком до (не)толеранције“, наставник веронауке Марко Ристић је на
својим часовима говорио о верској
толеранцији, а наставница ликовне културе
Зорица Пузић је ликовно обрадила ову тему и
радови су истакнути у холу школе.
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Новогодишња приредба
Новогодишњи културно-уметнички програм реализовли су ученици разредне наставе уз помоћ својих
учитеља и наставника енглеског и француског језика и деца из предшколске установе са васпитачима
(„Шумска бајка―): Југослав Ђорђевић, Петар Крстић, Горица
Петковић. Наставници страних језика:Александра Виденовић,
Тања Стојановић, Сунчица Милошевић припремиле су
честитке и новогодишње шале на страним језицима које су
ученици извели. Наставници ликовне културе Зорица Пузић и
Дејан Недељковић побринули су
се да ученичким радовима
дочарају драж овог празника. Уз
најлепше ноте и мноштво скечева
на тему празника на српском и
страним језицима постигнута је
празнична атмосфера и радост због
предстојећих празника.
Наставници српског језика
организовали су литерарни
конкурс поводом новогодишњих и божићних празника на
следеће теме: ―Вером учини ствари могућим―, „Подари љубав и
оствари нечију жељу―, „Најбољи поклони се не мере новцем―,
„Радост Божића нас обнавља док верујемо―.Радови су били
вредновани у две узрасне категорије (1-4. и 5-8.разреда).
ВЕРОМ УЧИНИ СТВАРИ МОГУЋИМ
Да бисмо остварили своје снове није довољно сањати и планирати, већ и веровати. Полако се
приближава најсветлији празник, Божић. Прижељкивао сам да тог дана одемо са породицом код својих
рођака. Тамо би ме чекала моја сестра са којом бих шетао по "окићеним" парковима и улицама
Београда. Уочи дана Божића, моја породица и ја смо почели да
се пакујемо за пут. Нисам знао где ћемо ићи, јер ми нико није
ништа наговестио, али сам и даље веровао да ће то бити моје
омиљено место. Тата и мама нису ништа говорили. Кренули
смо на пут који је мени био већ познат. Тата ме је погледом
помиловао и знао сам да ми је испунио жељу коју сам потајно
прижељкивао. После неколико сати пута угледао сам главни
град наше земље, Београд. Кроз главу ми је пролетело све о
чему сам маштао за Божић, паркови, улице, рођаци и наравно
моја сестра. Ја сам веровао свом сну, зато и ви верујте у своје
снове и имајте наду, јер ће се и остварити.
Кристијан Ђокић ученик III-1
НАЈБОЉИ ПОКЛОНИ СЕ НЕ МЕРЕ НОВЦЕМ
Живот нам даје пуно путева од којих требамо да изаберемо прави. На том путу постоје замке
које можемо да пређемо. Шта нам је најважније у животу? Здравље, срећа, новац, успех?!
Постоје неке ствари које не могу да се купе новцем. Здравље нам је на првом месту. Можемо да
имамо пуно новца, али ако немамо здравље онда нам тај новац ништа не значи. Постоји још нешто што
је јако битно. Можемо новцем купити све материјалне ствари за које мислимо да нас чине срећним.
Али да ли нас то може усрећити? Ако немамо праве пријатеље с којима можемо да поделимо добро и
зло, мислим да нам и ту поклони не значе ништа. Ако си сам и немаш ским да се дружиш,
пријатељство се не купује новцем. Пријатељство са правим пријатељима је право богатство, јер то је
бесплатна љубав и подршка која нам је увек потребна. Пријатељство се не купује већ поклања и зато је
то цењен и скуп поклон.
Много је важно имати правог пријатеља, али њега не можемо купити већ га морамо заслужити,
неговати љубављу и поверењем.
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ПОДАРИ ЉУБАВ И ОСТВАРИ НЕЧИЈУ ЖЕЉУ
Освануо је леп и сунчан дан. Прави дан за шетњу и дружење с пријатељима и другарима. Тог
дана, одлучио сам да одем код једне моје старе баке, која живи даље од мене у једном планинском
селу. Она живи сама и надам се да ће се обрадовати када ме види, верујем да се ужелела мене јер ме
није видела дуже време.
Она живи сама, а живети сам је веома тешко и сигурно јој треба помоћ, а ту можда ја могу
нешто да помогнем. Решио сам да са оцем одем код баке. Идући ка баки, са татом сам причао како
једва чекам да је видим и надам се да ће ми се обрадовати када ме види. Како сам прилазио бакиној
кући срце ми је јаче ударало и једва сам чекао да загрлим баку. Угледао сам једну погнуту старију
жену како отвара врата куће. То је била моја бака. Подигла је главу и изненађено изговорила моје име,
а низ образ јој неколико суза сишло. Јако ме је загрлила и обрадовала ми се. Почели смо да причамо, а
њој је то пуно значило и стално ме мазила по коси као да ме чешља са својим уморним прстима. Хтео
сам да јој нешто помогнем и питао сам је да ли јој треба моја помоћ, јер знам да доста тога ради сама и
да је мало одменим да се одмори.
Бака ме је погледала и кроз осмех ми само изговорила да не треба ништа, него да јој је баш
драго што сам дошао њој у посету и да је то најлепши поклон за њу - видевши мене. Рекла ми је да сам
јој продужио живот и улепшао дан.
Петра Стевановић III-1
БОЖИЋНА ПРИРЕДБА: ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
У сусрет најрадоснијем празнику 27.12.2019. ученици наше школе су са вероучитељем Марком
Ристићем, наставницима Аном Трајковић, Слађаном
Петровић, Зорицом Пузић, Дејаном
Недељковићем, Драганом Ђокић и
Биљаном Цакић припремили
занимљив програм у духу Божића.
Приредба је почела певањем
божићног тропара, а настављено је
мултимедијалним садржајима,
хорским тачкама, драматизацијом
Адамовог и Евиног пада и изгнанства
из Раја, говором мудраца, а значењско
тежиште приредбе је било на
објашњењу паралеле између
старозаветног положаја човека који је ишчекивао долазак
Бога и нашег, савременог положаја када имамо образац за
спасење. Приказани су и народни обичаји за Бадње вече у
српском народу: уношење бадњака, ломљење чеснице,
молитва, паљење бадњака уз благослове да дочекамо Божић
у миру и са радошћу, у здрављу и топлини породичног
дома.
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РАДОСТ БОЖИЋА НАС ОБНАВЉА ДОК ВЕРУЈЕМО
Чаробно време празника стиже,
Жеља за жељом полако се ниже,
Да будемо сви здрави и вољени,
Да Божић све на боље промени.
Вера да Божић чуда ствара,
Осмех нек се роди где је туга била,
Ту је добра вила своје гнездо свила.
Тамо где је зима, ватра нек пуцкета,
Љубав нек нас греје, љубав целог света.
Нек се лепе мисли хиљадама броје,
Нек се попут звезда у срцима роје.

РАДОСТ БОЖИЋА НАС ОБНАВЉА ДОК ВЕРУЈЕМО

Зима ће неприметно допутовати у наш крај без белих хаљина, без леденог ветра и мраза – својих
верних пријатеља. Откриће је само чаролија празника који нам стижу.
То је оно што зими даје посебну драж. Божић! Већ ме буде препознатљиви мириси маминих кексића
од цимета и ђумбира. О, да! Припреме за најрадоснији празник су почеле. Устрептали лептирићи
одомаћили су се у мом стомаку чим сам почела да мислим на тај дан. Жеље су попут звездица креуле да
се роје, да сви будемо здрави и вољени, да Божић све на боље промени. Желим да сви имају неког свог
и топли дом, да завлада осмех уместо туге и да сви једни другима љубав нуде. Још много жеља постоји
на свету, али мислим да ће бити довољно да сви пожеле макар по једну. Нада и ишчекивање да се
остваре учиниће чаролију још лепшом. Божић нас у срећи спаја. Породице се окупљајуу и љубав се
умножава.
Верујем да ће овај Божић бити лепши од свих претходних и да ће обојити мој дом у најсрећније боје
љубави.

Николина Јанковић, 4/6
Доње Крајинце
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НАЈБОЉИ ПОКЛОНИ СЕ НЕ МЕРЕ НОВЦЕМ

Годинама уназад многи мудраци тумачили су шта је то срећа. Какво је то невидљиво и неухватљиво
осећање што нас чини испуњеним? Какво је то осећање што улива сјајне искре у очима и топле
варнице око срца? За некога срећа представља материјално богатство и добијање поклона, за
некога је то поклањање, док за некога jе она љубав и спокој у души.

Божић – време прелепих зимских чаролија, одмора, даровања,
прослављања, љубави и осмеха. Улице пуне хумора, узвика и
нежних шапата, пуне љубави које се могу осетити чак и у ваздуху.
Насмејане породице, заљубљени парови, па чак и загрљене птице
на гранама шире топлину љубави. Цео град одише радошћу, док ја
по тим улицама ходам сумануто. Да – тужна сам иако је Божић. За
мене је Божић изгубио смисао.
Сада сам тинејџер и време Деда Мраза је већ прошло. Некада сам
жељно ишчекивала божићно јутро само да бих отворила
поклончиће које ми је белобради дека оставио испод јелке. Можда
сам ипак више волела да се у свом маленом писму сатканом од
жеља похвалим како сам била добра целе гoдине. Сада једино што би могло да ме усрећи јесте да опет
будемо сви заједно, да у склопу породице проведем најлепши хришћански празник, да сви заједно
славимо, не само рођење Исуса Христа, већ и своје рођење исвој живот који нам је подарио сам Бог.
Свесна сам тога да треба да будемо захвални што смо живи и здрави, али, опет, нисмо заједно. Нешто
је стало на пут нашој срећи. Хитан случај на посллу је оставио мог оца далеко од мене. Због саме
помисли на то, бистра и безбојна кап ми се скотрља низ образ до самих усана тако да сам осетила њен
горак и слан укус.

Кoрачајући зале]еном улицом, крајичком уплаканог ока приметих у једној радњи дете које плаче.
Приближила сам се залеђеном стаклу излога и топлим дахом сам отопила мраз. Како се мраз топио,
тако су и оном дечаку лиле сузе низ лице. Из даљег дешавања сазнала сам да дечак није добио играчку
коју је желео. Благо сам се насмејала. Када сам отишла кући и отворила врата, лице ми се озарило, а
осмех је обасјао моје лице. ОТАЦ МИ ЈЕ ДОШАО! Сви су били ту и само су чекали мене. Потрчала
сам ка њему раширених руку и мислим да већу љубав, срећу и топлину загрљаја нисам осетила. Бољи
поклон не постоји. Сетила сам се оног дечака из продавнице и замагљеног излога који је ронио сузе
због играчке. Он још увек није упознао све што овај свет носи. Некада ће и њему бити битније неке
особе, а не оно што се може купити, јер срећа се не купује.

Осећања су оно што нас чини живим. Драги људи су ту за цео живот и та љубав према њима се не
може никада угасити, док је све остало краткотрајно и пролазно. Ниједна сума новца не може
заменити породицу и време проведено у оквиру породице.
Стефана Николић VIII/1
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ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
Свети Сава
Да у вери нађеш наду
и да она пут твој буде,
не надај се никад паду
- Свети Сава учи људе.
Поштуј себе, поштуј друге,
учи, ради, буди свој,
не дај да ти дођу туге,
Свети Сава је чувар твој.
Учи стално, стичи знање,
не дај ником да те спречи.
Једино је то имање,
Светитеља то су речи.
Немања Тодоровић, V/1
И ове године смо са радошћу и усхићењем припремали прославу школске славе Светог Саве. Свечана
академија одржана је у матичној школи у Манојловцу, а културно-уметничком програму
присуствовали су сви упошљеници и већина ученика из свих истурених одељења и из матичне школе.
Приредбу је припремила наставница српског језика Наташа Илић, а за сценографију и оживљавање
духа нашех првог просветитеља побринули су се талентовани ученици са наставницима ликовне
културе Зорицом Пузић и Дејаном Недељковићем, распевана деца са наставницом музичке културе
Аном Трајковић и вешти мали писци који су водили разговор са светитељем на тему ―Свети Саво,
савет тражим‖. Прославу смо наставили сечењем славског колача уз благослове свештеника Дејана
Станковића.
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Будите творци речи, а не само читаоци, варајући се у себи .
(Свети Сава, Хиландарски типик)

Школски хор је химном Светом Сави отпочео свечану академију.
Наставили су ученици са рециталом који је истицао заслуге Светог Саве у српској култури,
историји и образовању и извођењем етно песама. У наставку су ученици приказали обичаје
уз слављење крсне славе у српском домаћинству

. Директор школе Горан Гроздановић је честитао славу свим ученицима, упутио их да следе путоказ
Светога Саве у учењу и животу и похвалио најбоље које је истакао као изузетне примере успешног
рада.
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У наставку прославе подељени су светосавски
пакетићи деци до 7 година уз представу
предшколаца из Манојловца ―Шумска бајка‖ у
чијем извођењу су сви уживали.
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После изгубљене битке и изгубљених ратова остаје народ. После изгубљеног
језика нема народа.
Стефан Немања, Завештање
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 21.2.2020.г.

Међународни дан матерњег језика обележили смо
разним активностима које су истицале јасне поруке о
важности очувања чистоте српског језика за одржање и
развој српске културе, уметности, стваралаштва. Када
је једина могућност опстанка нашег народа била у
језику и предању похрањеном у језику, језички капитал
је био исказница која нас је оличавала као појединце и
као народе. Тако је и данас, језиком изражавамо права
и слободу. Школа има значајну улогу у подизању
језичке културе и писмености.

Дан матерњег језика у циљу
промовисања језичке културе и
разноврсности, као и
вишејезичности
Очување језика и стварање
одрживих начина коришћења
кроз вишејезично образовање.

Страна лексика стално продире у ткиво језика позајмљенице су неопходне због развоја науке и
њене тежње интернационализацији, али су и
последица језичке моде која може довести до
друштвене, културне и научне катастрофе малих
језичких заједница које прибегавају примени
доминатнијих, раширенијих језика не само у
пословној употреби, већ и у приватној, уместо
традиционалних језика. Зато је важно да не
прибегавамо позајмљеницама када за то постоје
језичке залихе за покриће дате потребе у нашем
језику што су ученици анализирали на часовима
српског језика и илустровали на часовима
ликовне културе. На радионицама обухваћен је
мукотрпно и неконтинуирано уобличавање
српског језика са нагласком да морамо
допринети његовој чистоти забележеној у нашој
књижевности и неговати га у изворном облику
као залог и традицију културног развоја будућим
генерацијама.

„Сви смо ми, без разлике, позвани да
будемо творци и чувари језика, и сви ми,
свесно или несвесно, утичемо на његов
развитак, усавршавајући га или
кварећи.“ (Андрић,1976.)
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Не лежи кућа на земљи, већ на жени.
Српска народна пословица
ДАН ЖЕНА 8. МАРТ
Дана 06.03.2020. са почетком у 17 часова одржана је
приредба у част мамама, бакама, тетама ..., у извођењу
ученика трећег и четвртог разреда у организацији учитеља
Горице Петковић и Југослава Ђорђевића.
На приредби је било весело и динамично, а сваки
наступ је поздрављен аплаузом. Још једном је показана
вештина и креативност ученика и њихово међусобно
дружење које су
показали на овој
приредби.
По завршетку
приредбе ученици су
својим вољенима
поклонили поклон
честитке које су
унапред спремили.

Чаробне пахуљице
Била једном једна мала пахуљица. Она није имала пријатеља, живела је сама на
полу.

Северном

Тако је живела, док једног дана није упознала једну пахуљицу.
Нису се више раздвајале, стално су биле заједно док нису виделе један облак који им је рекао да се
одселе, јер ће у супротном рећи Сунцу да их отопи.
Јако су се уплашиле и побегле. То место су баш волеле јер им је било најлепше и нису хтеле да оду.
Кренуо је јако ветар да дува, облак се склонио и позвао је Сунце. Засијало је снажно и својим топлим
зрацима их је отопило.
Али ту није било краја. Њихова моћ пријатељства их је поново створила. Облак и Сунце су били
немоћни и отишли су одатле у друге крајеве.
Тако су две пахуљице живеле срећно заувек.
Бајку осмислиле ученице:
Нина Срећковић III1
Уна Стевановић III1
Петра Стевановић III1
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Угледни час учитеља Југослава Ђорђевића и Горице Петковић
Развијање креативности и духовитости код ученика уз навикавање на сарадњу кроз тимски рад
учитељи Југослав Ђорђевић и Горица Петковић подстакли су на мултимедијалном угледном часу на
тему ―Моја осећања и ја‖ када су припремили школски квиз ―Мозгалицу‖ са одељењима трећег и
четвртог разреда. Ученици су започели час песмом ―Другарство‖, потом су извлачењем папирића у
боји подељени у групе и отпочели такмичење. Одговори су обележени стикерима у боји и на крају су
збрајани поени уз проглашење победника. У другарској атмосфери ученици су уживали у логичким
задацима уз чест смех и изненађење одговорима.

ПИТАЊЕ - ЗАГОНЕТКЕ
 ПРИПАДА САМО ТЕБИ, АЛИ СВИ ДРУГИ ГА

КОРИСТЕ ВИШЕ ОД ТЕБЕ.

ОДГОВОР - ОДГОНЕТКА
 ТВОЈЕ ИМЕ

ОДГОВОР

ПИТАЊЕ
 МАЈИНА МАЈКА ИМА ТРОЈЕ ДЕЦЕ. ЈЕДНО СЕ

ЗОВЕ АНА, ДРУГО АЦА, А КАКО СЕ ЗОВЕ
ТРЕЋЕ ДЕТЕ?
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Пратећи савремене токове у настави у
нашој школи је организована и пројектна
настава у складу са реформом програма
наставе у првом, трећем, петом и шестом
разреду. Ученици V/2 одељења имали су
овај тип наставе на тему Мостови су руке
које спајају људе чије је полазиште била
интерпретација приповетке Мостови Иве
Андрића и која је била заснована
на следећим међупредметним
компетенцијама: рад с подацима и
информацијама, дигитална компетенција, сарадња, естетичка
компетенција, компетенција за учење, одговорно учешће у
демократском друштву, одговоран
однос према околини. Оставарена је
корелација са другим предметима у
виду следећих задатака: са
математиком - прорачун површине
и потребног материјала за ограду
правоугаоног облика на мосту; са
ликовном културом - ликовни рад
на тему ―Мост који ми се највише
допао
допао‖;
‖; са историјом - утицај моста
на живот људи као грађевине у
прошлости; са информатиком израда ПП презентације на тему
―Мост у мом окружењу
окружењу‖;
‖; са географијом - примери
монуметалних мостова широм света у ПП презентацији
(најдужи мост, најстарији мост, највиши мост, културни,
географски, туристички аспект ових грађевина); са техником
и технологијом - израда техничког цртежа и макете моста од
Архитекта Игор Милојевић приказује ПП
картона и стиропора. Ученици су истраживали мостове у
презентацију о типовима и изградњи
свом окружењу, разматрали њихов значај, естетски тумачили
њихово постојање у литерарним радовима, користили
савремена средства технологије и размишљали о значају ових грађевина и њиховом очувању.
- Са којим људским тежњама Андрић
повезује мостове?
- Промисли и покушај да објасниш значење
глагола премостити који се појављује у
последњем пасусу?
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Godine 1941.je sagradjen metalni
most. Srusen je u ratu da neprijatelji
ne bi prelazili,posle njega je drven
most sagradjen.

Zatim je drven most odnela poplava da
bi na kraju napravili most od tvrdog
materijala 1995.godine.

Ovo je prikaz mosta na GoogleMaps.

Мост у Биљаници на Јужној Морави

Мостови су руке које спајају људе
Мостови нису обичне грађевине, неко мисли да је мост само за пролаз, али мост спаја људе, спаја две
одвојене обле. Мост није направљен само од камена, бетона, железа, већ од љубави која спаја људе.
Сви мостови на свету су различити. Неки мостови су велики, неки мали, шарени, неки су равни.
Мостови су руке које приближавају неспојиве, раздвојене стране. Њиховим спајањем се ствара јака
веза међу људима. Без обзира да ли су мостови чврсти или порушени, они су сведоци прошлости.
Данас су мстови издржљивији и већи, али још увек поносно стоје неки мостови из давнина. Сваки
мост је посебан на свој начин. Иво Андрић каже да је мост вреднији од кућа јер је свачији и свакога
прима, а куће су само за једну породицу. Да нема мостова, ми обалу не бисмо могли да пређемо због
препреке.
Та препрека може бити неки неспоразум у животу, некакав разлаз, раздор, линија растављања. Зато
постоје различити мостови, мостови разумевања, радости, заједништва, сарадње. Зато увек мостове
треба да чувамо и да тежимо спајању, а не одвајању. Зато су мостови карика коју треба да чувамо и
где год наиђемо на раздвојеност и непомирљивост, изградимо.
Соња Стојановић, V/2

Мостови по мојој мери
Ходам непознатим путевима бесконачне маште. Разгледам све око себе и тражим погледом нешто
одређено што повезује људе.
Поглед у лево открива ми вијугаву, смарагдно зелену руку. Изненада чујем вриску и дозивање.
Погледам на другу страну Мораве и видим неке људе како ми машу са моста. Тај мост у нашем селу
Доњем Крајинцу увек ми се допадао зашто што је велик и висок, изазива моје дивљење својом
постојаношћу и призором. Он служи не само пешацима, већ и аутомобилима, аутобусима, камионима,
свакоме ко жели даље, а нема крила да прелети препреке. Волела бих да га некако обнављамо јер је
доста стар, има преко педесет година. Иако је грађен од најјачег материјала, познаје се на њему зуб
времена. Често одлазим да прошетам до моста и погледам околину обале реке са његове висине.
Предео изгледа много лепши, јединствен.
Не бих могла да замислим како би изгледао ограничен наш живот када не бисмо могли прећи преко
реке. За то је заслужан стари пријатељ, мост који одолева времену и преноси преко својих леђа све
који желе на другу страну. Он је раскрсница која води у слободу.
Мислим и да сваки човек треба да постоји понеки мост живота који би га повезивао са онима које он
воли несебично, мост који би спајао душе многих људи.
Марта Благојевић, V/2
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ШУМА ПОД СНЕГОМ
Краљица зима стигла је у мој крај.
Својим белим плаштом прекрила је поља, ливаде и
шуме.
Једног дана кренуо сам у шетњу до оближње
шуме. Све око мене било је бело. Голе гране дрвећа,
прекривене снегом, изгледале су као да су обукле
беле хаљине, а мени се чинило да сам закорачио у
неку бајку. Свуда око мене је тишина и белина. Чује
се шкрипа мојих корака у снегу. По том пространом
белом тепиху види се тек по који траг зечијих шапа.
Све животиње су отишле у своја скровишта да се
сакрију од хладне зиме. Ходајући тако шумом
изненада је испред мене пролетела мала птичица. Слабашним цвркутом пожелела ми је добродошлицу.
Сигурно јој је хладно, а и гладна је. Није имала среће да одлети у топлије крајеве. Јако сам се дивио
прелепом изгледу шуме која је била под снежним покривачем, а било ми је веома жао тих птица које су
још увек ту и којима је хладно. Подигао сам главу ка небу и осетио пахуљицу на лицу. Опет је почео да
пада снег. Било је време да кренем кући.
Уживао сам у лепоти шуме под снегом. Одлучио сам да сутрадан опет посетим предивну белу
шуму и понесем храну за промрзле животиње и птице, а и неку шаргарепу да нахраним зеку.
Душан Лазић III-1

ПОДАРИ ЉУБАВ И ОСТВАРИ НЕЧИЈУ ЖЕЉУ
Освануо је леп и сунчан дан. Прави дан за шетњу и дружење с пријатељима и другарима. Тог
дана, одлучио сам да одем код једне моје старе баке, која живи даље од мене у једном планинском
селу. Она живи сама и надам се да ће се обрадовати када ме види, верујем да се ужелела мене јер ме
није видела дуже време.
Она живи сама, а живети сам је веома тешко и сигурно јој треба помоћ, а ту можда ја могу
нешто да помогнем. Решио сам да са оцем одем код баке. Идући ка баки, са татом сам причао како
једва чекам да је видим и надам се да ће ми се обрадовати када ме види. Како сам прилазио бакиној
кући срце ми је јаче ударало и једва сам чекао да загрлим баку. Угледао сам једну погнуту старију
жену како отвара врата куће. То је била моја бака. Подигла је главу и изненађено изговорила моје име,
а низ образ јој неколико суза сишло. Јако ме је загрлила и обрадовала ми се. Почели смо да причамо, а
њој је то пуно значило и стално ме мазила по коси као да ме чешља са својим уморним прстима. Хтео
сам да јој нешто помогнем и питао сам је да ли јој треба моја помоћ, јер знам да доста тога ради сама и
да је мало одменим да се одмори.
Бака ме је погледала и кроз осмех ми само изговорила да не треба ништа, него да јој је баш
драго што сам дошао њој у посету и да је то најлепши поклон за њу - видевши мене. Рекла ми је да сам
јој продужио живот и улепшао дан.
Петра Стевановић III-1
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ДОК ЈЕ РЕЧИ И ПИСЦИ СУ ЖИВИ (III место на литерарном конкурсу за есеј Док је
речи и писци су живи издавачке куће Portalibris)

Војислав Илић је био познати српски песник. Рођен је у Београду 4. априла 1860.г.
Поживео је 34 године и оставио велики траг у српског поезији.
Једног зимског јутра док сам шетала Калемегданом, пришла сам бисти Војислава
Илића. Сетила сам се стихова његове песме „Зимско јутро―:
„...Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе —
А свежи јутарњи дах прелêће долине мирне,
И шум се разлеже благ, кад својим студеним крилом
У голе гранчице дирне...―

Војислав Илић

У том тренутку нежним и пристојним гласом неко ми се обратио: „Добро јутро, млада дамо!―
То је био глас бисте у коју сам гледала са великим чуђењем, глас Војислава Илића. Одговорила сам:
„Добро јутро, поштовани песниче.― Врло брзо сам се тргла изненађена незаборавним сусретом и
питала га: „Како је могуће да биста говори? Ко ју је таквом поставио?―
Лик бисте се шармантно осмехнуо и рекао: „Ова биста, што је било изузетно у том времену,
постављена је на захтев београдских девојака јер су желеле да сачувају сећање на мој лик и дело. На
овакву успомену сам заиста поносан.―
Нешто ме је подстакло да му покажем како и данас радо памтимо његове стихове и казивала сам
стихове његових песама „Свети Сава―, „Зимска идила―, „Вече― и „Јесен―. Песник се одушевио јер
његове песме изучавамо у школи, поштујемо његов рад и високо ценимо поетске визије које је
остварио у њима. Показала сам да нам и дан-данас његова поезија даје надахнуће, по угледу на њега и
ми тражимо лепоту и радост у природи. Замолила сам га да ми прича о свом животу јер нисам много
знала о њему на основу онога што смо радили у школи. И тако је почела незаборавна исповест дивног
песника.
„Рођен сам на Палилули, тамо сам живео са оцем Јованом, мајком Смиљаном, сестрама Миленом,
Јеленом и Божицом, браћом Милутином, Драгутином и Жарком. Био сам болестан од раног детињства,
нажалост. То је био разлог мог нередовног школовања. Нисам волео школу, чак сам и понављао други
разред гимназије, после трећег разреда сам напустио гимназију, али сам одлучио да слушам предавања
о правима на Великој школи и да активно пратим шта се дешава у друштву, да учествујем у политици.
Нисам полагао испите, али се јесам образовао. Веровао сам у самообразовање, стално читао, учио
стране језике, волео сам да свирам тамбуру, а у војсци ми је изузетно лепо пристајала официрска
униформа потпоручника. Имао сам среће да је моју родну кућу у то време посећивало много познатих
књижевника. Велики подстицај књижевности, сусрет старе, романтичарске, и нове, реалистичне
књижевности су се дешавали под нашим кровом. Наш дом је био културни центар Београда у којем се
рецитовало, певало, извођене су позоришне игре, а било је и изложби слика.. Захваљујући културноуметничким догађањима у нашем дому, културним ангажовањем моје породице, великој библиотеци
коју смо поседовали, напредовао сам у образовању. Мој отац је био широког образовања, све нас је
заинтересовао за политику, филозофију, историју, митологију и највише за књижевност. Много сам
волео очеве приче о грчким филозофима и о златном Периклеовом добу. Долазио је и романтичарски
песник Ђура Јакшић који ми је постао добар пријатељ, а када је умро, несуђени таст.
Много сам волео кафане у којима сам сретао боеме, књижевнике и глумце који су ту учили улоге и
одмарали. У кафани сам срео и своју прву љубав, позоришну глумицу, моју Музу, Зору. Писао сам јој
љубавне песме, али она се убрзо удала за другог.
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Оженио сам се први пут кришом у двадесет трећој години, када је моја жена Тијана, ћерка песника
Ђуре Јакшића, имала само шеснаест година. Моја породица ме није подржавала јер ја нисам имао
средстава за нову породицу. Наш брак се тужно завршио, Тијана и наше двоје деце су умрли од
туберкулозе. Ови губици и разочарења су ме потпуно сломили. Заљубио сам се у Тијанину сестру,
Милеву, другу ћерку Ђуре Јакшића. Сви су ме оптуживали због тога, али ми смо се искрено волели.
Пошто је ова љубав била забрањена, Милеву су удали за другог, а она је умрла од туге у двадесет
првој години живота. Од тада сам тугу гасио у кафанама Дарданели, Коларац, Позоришна касина које
су постале мој дом. Одлучио сам да моји кораци овом земљом наставе да трају.
Мој отац је наваљивао да се оженим Зорком Филиповић. Организовао је весело венчање, али сам ја
био прилично узрујан и сукобио сам се са немачким жандарима који ми нису хтели поверовати да се
поново женим. Ударио сам немачког војника по лицу и зато су ме ухапсили. Када је плануо српскобугарски рат, отишао сам у војску. Након рата сам обављао разне послове стално у оскудици и са
честим променама. Када сам објављивао сатиричне песме, врло радо сам користио псеудониме:
Џефри, Сер Четертон, Мохарахари, Саид Ол Омра, Сисиф, Црни домино. Због песме „Маскенбал на
Руднику― из 1887. био сам ухапшен и оптужен пред судом. Једва су ме адвокат, породица и
омладинске демонстрације спасили робије. Све до 1887. када сам почео да радим као коректор у
Државној штампарији, нисам могао да добијем државни посао јер је краљ Милан рекао да не жели у
државној служби ниједног од Илића због нашег учешћа у протестима против власти и сатиричних
песама које сам објављивао. Поново сам се оженио 1888.године Зорком. Добили смо кћер Светлану и
живели срећно наредних пет година. Радио сам и као учитељ од 1892.у српској школи у Турн
Северину. Тражио сам и добио постављење за вицеконзула у Приштини 1893., хтео сам да идем на
Косово након ступања Александра Обреновића на краљевски престо 1.априла 1893. Понадао сам се да
ће нови краљ нешто позитивно мењати у Србији, искрено сам му испевао неколико песама, али ме је
радикална влада много разочарала, а краљ Александар није кренуо стопама свога оца Милана. Због
мојих политичких ставова, власт ме је прогонила што ми је отежавало живот и нарушавало ми
здравље. На Косову сам био секретар конзулу и мом великом пријатељу Браниславу Нушићу са којим
сам радио на истим националним задацима. Са Браниславом сам друговао већ годинама што по
часописима, а још чешће код омиљених „Дарданела―, чак смо се на Косову били заљубили у једну
лепу Јагодинку и тражили да нас обојицу подједнако воли. Тамо сам службовао шест месеци. На
Косову сам достојанствено носио сабљу као конзуларни чиновник што је била велика смелост коју
нико није смео да чини. Ја сам добро прошао, вероватно и због пријатељства са Бахир-пашом. У
Приштини сам оболео од туберкулозе, а моја болест је поодмакла када сам био на војној вежби. Тешко
болесног, на интервенцију драгог Нушића, пребацили су ме у Скопље на лечење, а онда у Београд где
се мој живот завршио 21. јануара 1894.―
У својим песмама сам желео да искажем себе. Биле оне описне или о другим народима, лирске,
родољубиве или сатиричне, у њима је преточена моја душа и жеља да се досегне лепота. Савршенство
сам видео у природи, а у свету сам наилазио само на немир којем сам се дубоко противио или је у
мени изазивао тугу и очај.
Слушајући мистериозни глас у неверици пожелела сам да његова прича траје дуго, а да њен крај није
овако тужан. Потресла ме је његова судбина. Скупила сам храброст и рекла му: „Драги Војиславе
Илићу, дивни српски песниче, обећавам да ћу друговима, пријатељима, познаницима и својој деци, па
и унучићима препричавати о овом необичном сусрету. Ви ћете живети док памтимо све што сте
велико урадили у српској књижевности и најлепше Вам хвала што сте и мој Лесковац са Хисаром
овековечили у својој поезији.―
Марта Стојановић, V-1
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ЗАПОЧЕТА ПРИЧА

„Немој дуго да се задржаваш напољу, хладно је!― – викала је мајка док сам у журби обећавао
да нећу, једном руком стављао капу, а другом већ затварао врата за собом.
Након сат времена грудвања, трчања, санкања, већ сам био мокар и исцрпљен. Махао сам
друговима и обећавао да ћу доћи и сутра (био је мој ред да донесем санке), кад, одједном, газећи кроз
дубок снег, пропадох кроз њега! Не у рупу, већ у други свет. Током пада пролазио сам кроз боје које
су биле кристалног сјаја, и из тих боја исијавала су различита осећања: што су биле светлије боје
изазивале су веома пријатан осећај љубави, а када би наилазиле тамне боје пробијали би се страхови,
осећај мржње, туге, патње... Као да сам пролазио кроз пакао и рај. На самом крају дочекаше ме два
прекрасна бића попут анђела, бљештавих боја са раскошним крилима у облику срца. Када се дочеках
на тло, рекоше ми: „Љубав и доброта побеђују свако зло, а зло уништава свако живо биће, зато
праштај и праведно поступај, јер је овај свет веома једноставан, а опет – пун тајни.― Рекоше, и винуше
се у небеса, а њихове мудре речи у мени пробудише жељу за нечим неописивим.
Кренух даље путем, а све беше веома чудно – река је жуборила, сунце је у њој пресијавало своје
зраке кристалних боја. У тој реци лабудови су плесали и певушили песме у којима се помиње љубав,
радост, правда и искреност. Прошао сам. али нисам их уземирио. Штета би била када би престали
певати. Наставих даље и видех једно мало маче које моли за мало хране. У том тренутку сетих се
мудрих речи анђела, али ништа нисам имао код себе и пожелех да имам барем парче хлеба. Окренух се
на другу страну и видех једног анђела. Он дође до мене, даде ми хлеб и рече: „Помози и бићеш
награђен.―
У близини видим извор из којег тече ледена вода и запитам се могу ли у њему утолити жеђ?
Осврнух се, али око мене не беше никога. У том тренутку пролете јато птица великих репова и
запеваше: „Узми добри човече, али немој превише, има много нас жедних.―
Овај свет беше чудноват и неистинит. Размишљао сам и питао се зашто ли се ово мени дешава?
Шта је сврха једног живота? Који је његов циљ? У том тренутку чух глас који рече: „Дете моје, ти си
веома добра душа и зато се теби ово дешава, треба да упознаш и свет другачији од твог. Смисао
живота је бити праведан, искрен, добар и једноставан. Све препреке си прешао и зато ћеш бити
награђен!―
Пробудих се и запитах, како сад – малочас сам пао у рупу, а сада сам кући?! Мама ми објасни
да сам јако ударио главом када сам упао у дубок снег. Ја изађох напоље и испред капије видех пуно
поклона и у том тренутку се замишљено сетих оних анђела који ми рекоше „Добро се добрим враћа.―
Ја се насмеших и помислих шта је смисао живота. Од тог дана ја помажем другим људима и
животињама, а бог мени. Живот је тајанствена књига пуна тајни и препрека које требамо открити и
прећи.
Наталија Миленковић, VIII/1
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ЧУЈ МЕ, СВЕТЕ!
Све жеље, снови, маштања, лудорије у нашој глави стварају посебан свет, наш свет у којем желимо
да проводимо дане и испуњавамо своје циљеве.
Живимо у времену у којем сви личе једни на друге, опонашају начин одевања, иако им такав стил и
не одговара у потпуности, чак им се и не допада толико, али би већина хтела да буде као сви остали.
Прихватају се туђа размишљања и неисправни ставови без процене, без допуштења да сами
просудимо и увидимо да ли је тако како се тврди. Слепо се појединци приклањају већини и утапају у
њу као да не знају да већина није увек у праву. Увек се пронађе неки вођа који на подмукли начин
придобије све оне који се не оптерећују промишљањем ко су, шта су, чему је добро тежити, немају
сопствених жеља осим да се допадну наметљивим популарним вођама. Такав је свет у којем ја
живим, а сада имам прилику да можда неког подстакнем да буде оно што заиста јесте, за шта је
створен, да ради онако како жели и како је добро за њега самог, а и за остале.
Нека деца дају себи право да одређују правила ко ће шта чинити, ко ће се с ким дружити, не
допуштају ни себи ни другима да упознају оне наизглед другачије. Вређање због облачења, због
слушања другачије врсте музике, због другачијих интересовања су им најлакши начин да одбаце
различите од себе. То није мерило ко је какав човек. Не запитају се никад да остала деца не воле да
слушају музику у којој они уживају, нити им се ругају због тога. Не пада им на памет да су врло
смешни и да лоше изгледају у одећи коју носе. Себе не гледају својим очима, већ неким туђим
погледом, препорученим од модерних моћних медија који нуде негативне ствари у виду најновијих
трендова.
Никада не треба вређати човека због онога што носи на себи. Неприхватљиво је да се ругамо
изгладнелој, босој и голој деци само зато што живе у сиромаштву. Битно је оно што човек има у
себи. Можда му није дозвољено да се испољи, па остали и не знају шта га краси, какву душу има.
Такве особе живе у великом ограничењу које средина намеће. Некад се запитам како би изгледало
када би свет који ме окружује хтео да ме чује. Проблем са којим се борим јесте врло озбиљан. Моји
вршњаци треба да схвате да маркирана одећа, обућа и фризура не чине човека и да свако од нас треба
бити свој, јединствен, другачији јер смо такви створени и треба да прихватамо и славимо
различитост, а не да тежимо уједначавању по сваку цену и гушимо креативност појединаца. Треба да
вратимо љубазност у моду, а не да се размећемо агресивним, вулгарним и понижавајућим
обраћањем.
Другари, изађите из својих љуштура, доносите своје одлуке онако како сматрате да је најисправније,
радите на свој начин без страха да се то другима неће допасти и да ће вас одбацити. Покушајте да у
сваком пронађете нешто добро. Кад бисмо се мало потрудили, не бисмо имали толико предрасуда о
вршњацима који другачије изгледају, а у души су исти као и ви, само на свет гледају мало другачије.
Сара Митић VII/1
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НЕКA И ОВО ПРОЛЕЋЕ БУДЕ ЛЕПО!
Стигло је пролеће.Тихо и нечујно ушуњало се у наше крајеве. Природа је лагано
почела да се буди.
Буђење природе је нешто прелепо, део године који обожавам. Пролеће буди живот и
доноси радост. Ове године десиле су се неке ствари које су пореметиле равнотежу
мојих осећања. Светом хара смртоносни вирус. Због тог вируса многе ствари су се
промениле. Дане проводимо у кућној изолацији, нема другова и школе. На телевизији и
интернету нема ничег другог осим вести о оболелима у свету. Мени све ово заиста
много смета, знам да сам у кући због својег добра и добра свих људи око мене. Знам и
схватио сам да ће све ово проћи, али морамо се придржавати свих правила. Поред
свега јако сам уплашен, јер све ово је нешто ново за мене и за остале. Некада ме је
мрзело да изађем напоље и возим бицикл, а сада сањам само о томе. Потребни су ми
моји другови и наше дружење. Нестрпљиво смо чекали пролеће, пролећне вечери у
којима би дуго седели напољу и причали о свему. Ипак, поред свега, трудим се да
изађем напоље и уживам у топлом, блиставом пролећном сунцу. Обожавам да шетам
по дворишту, тада имам осећај као да се стапам са природом. Док стојим у травњаку,
осећам мирис свежине, мирис младе зелене траве, мирис првих весника пролећа.
Желим да останем напољу да удишем свеж ваздух и посматрам ведро небо изнад себе.
Тај осећај ми даје снаге да пребродим сурову стварност која је тренутно око нас. Имам
осећај да је пролеће ове године заиста прелепо или се то мени само чини због свега
осталог. Због свега што се дешава код мене је заживео неки нови поглед на природу.
Почео сам да обраћам пажњу и на најмање ситнице које ми некада нису биле битне, а
сада ме одушевљавају.
Овог пролећа у мени се дешава нешто посебно и другачије. Нешто што ни један
вирус не може да уништи. Немам дружење са друговима и одлазак у школу, али имам
најлепше пролеће икада. Пролеће ми неће дозволити да будем сам,ј ер мирис пролећа
оживљава све лепе успомене у мени и чини да заборавим на све оне ружне ствари.
Пролеће ће ипак бити лепо!!!
Андрија Јанковић, VII/2

37

ЈЕДНА НАША АВАНТУРА

Родитељи јако брину за своју децу. Често ми мама даје савете шта смем да радим и шта не
бих смела. Углавном прихватим шта ми каже, али понекад се јави неко моје мишљење које ми не да да
је послушам.
Мама је била на послу тог дана, тата се спремао да крене. Договорила сам се са
другарицама да изађемо на школско игралиште. Напољу је било сунчано и топло. Спремила сам се и
чекала другарице. За пола сата небо је посивело, сунце се изгубило, а тмурни облаци почеше да
владају. Тата је кренуо на посао и у пролазу ми је рекао да ни случајно не идем у село јер ће бити
лошег времена. Погледах га онако љутито и помислих: ―Чим будеш изашао, ја ћу за тобом.‖ Убрзо су
стигле моје другарице. Зову ме са капије. Узјахах бициклу и за инат оцу кренух у село. Успут је почела
киша да пада, али ништа страшно. Када смо стигле на игралиште, почело је да себа и грми. Муње су
пресецале небо са свих страна. Морале смо да се вратимо кући, али то више није било тако
једноставно. Громови су урлали са свих страна. Само што са неба није сишло неко огромно биће, било
је страшно. Била сам мокра од главе до пете. Уплашена и сва покисла ушла сам у кућу лагано да ме
нико не види и не чује, мислила сам да би ме грдили због моје луде непромишљености.
За мене је ово била једна од авантура. Схватила сам да ћу тако проћи када не слушам
добронамерне савете својих родитеља. Зато нам и служи изрека ―Кад мачке нема, мишеви коло воде.‖

Андријана Пешић, V/2
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Стари предмет са тавана
У мојој породичној кући на тавану одлажемо старе предмете које
годинама нико из породице не користи. Како време пролази, те ствари
прекрива вео заборава. За мене одлазак на таван представља шетњу
испуњену загонеткама које се саме постављају када уочим неки
предмет који ми је непознат.
Идући степеницама према вратима тавана чула сам храпави старији
глас који је дозивао моје име. Уплашила сам се јер нисам очекивала
никога на том месту. Помислила сам да ће се неко од старијих љутити
што опет време проводим сањарећи о прошлости о којој сведоче старе ствари. Отворила сам врата и
ушетала у свет дрангулија. Приближавала сам се опрезно месту одакле сам чула да допире глас. У
том углу сам видела једино велики дрвени предмет налик радном столу који је имао оквир и био сав
окован паучином. Сваки мој покрет изазивао је лебдење честица са магичним дејством које је
изазивало моју знатижељу. Осећала сам се као Трнова Ружица кад је угледала
вретено. Опет сам чула своје име и била сам сигурна да се неко биће крије у том
предмету. Нисам се преварила. Дубоки глас је опет проговорио:
„Марта, драго ми је што си дошла, време је да ме откријеш и оживиш.―
Усплахирена од узбуђења одговорила сам: „Ко си ти? Како можеш да говориш?―
„ Драга Марта―, започео је своју причу са поносом, „ти си из другог доба. Ти
добијаш готову одећу. Ја сам разбој за ткање, за израду тканина коју су некада људи користили за
одећу. Некада је свака домаћинска кућа имала разбој и скоро све жене су знале да ткају. Моји преци
су постојали у давним временима, на њима се радило још у млађем каменом добу.―
Изгледао ми је као целина, али сам убрзо схватила да имам погрешан утисак.
„Имам више делова: основно вратило, робно вратило, нити или котлаце, листове, брдо, педалу и
чунак. Уз мене је ишла обавезно и помоћна опрема: сновало, мотовило, чешаљ, брдо, чунак, кукица,
нож-кукица и растегљивач. На мене се ставља основа и то на осовину ваљка, а нити пролазе кроз
ничавице које се налазе на листовима и које праве зев основе. Листови се помичу помоћу водича који
су спојени са мојим подножјем, а испод листова је брдо кроз које се провлаче нити основе. Како се
нити додају, тако расте тканина у коју се слажу. Брдом се набија готова тканина на робни ваљак, а
потка се намотава на чунак и провлачи кроз зев основе. Да би особа постала вешта да уз моју помоћ
израђује тканину, потребни су време, стрпљење и машта.―
Веома ме је заинтересовала прича старог разбоја. На њему сам видела прашњаву свеску у којој су
биле забележене шеме. Свака шема је била симбол и имала је неко значење, веровање да ће помоћи
ономе ко је буде носио, да га заштити од зла и донесе напредак и срећу. У шарама су били
забележени знакови снова, жеља, веровања и живота наших предака. У лепом сећању остала ми је и
вуна коју је користио. До њега је долазила омотана у клупчад, а била је бојена природним бојама
добијеним од биљака. На њему су се израђивале завесе, торбе, шалови, крпаре, простирке, ћилими,
материјал за кошуље, сукње, панталоне. Посебан значај давала му је израда народне ношње и
пиротских ћилима који представљају вредно наслеђе и понос српске културе. На крају ме је замолио
да научим да ткам јер је то начин да се белина зиме, сјај и топлина лета, шаренило јесени и зеленило
пролећа приближе савременом начину живота. Осетила сам један другачији живот у себи, да сам
изданак нечег врло лепог, препознатљивог, нечег што и ја имам у себи, а што ме везује за времена
прошла и будућа. Одједном сам препознала ко сам и чему треба да стремим по радости коју сам
осетила изазвану причом старог разбоја и његовом улогом у животима мојих бака и дека. Одлучила
сам да не препустим забораву ову дивну справу која је исписивала дивне поруке из душа мојих
предака и да пренесем у будућност ову искру која нам одређује пут.
Марта Стојановић, V/2
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НЕДЕЉА ФРАНКОФОНИЈЕ У МАРТУ 2020.

Љубитељи француског језика и културе у нашој школи започели су обележавање прославе овог језика
13.3.2020. једном од испланираних радионица у низу. Ученици су се наставницама француског језика
Сунчицом Милошевић и Душанком Јанковић бавили препознавањем симбола Француске и њене
културе и припремили пано на којем су истакли значај учења француског језика, распрострањеност,
забележили познате изреке на француском језику и организовали конверзацију - дијалоге на
различите теме уз рецитовање стихова. Активности су настављене током наставе на даљину.

У Манојловцу, 12.7.2020.год.
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