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Реч уредника

Поштовани,
Пред вама је још један број школског часописа „Наш глас“. Школска година која
је иза нас била је другачија од свих досадањих година. Комбиновани начин
реализације наставе услед пандемије Корона вируса није нас омео у постизању
многобројних резултата и обележавању значајних догађаја у току читаве
школске године. У овом броју вам представљамо доста занимљивих прича,
прилога, литерарних и ликовних радова ученика наше школе. Такмичили смо се,
цртали, писали и све смо то радили из љубави и можда због тога резултати
нису изостали.
Желели бисмо да овај број обогати и оплемени нашу школску свакодневицу и да
буде подстицај за наставак плодног рада. Уживајте читајући наше прилоге.
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ОНИ СУ НАШ ПОНОС
Представљамо вам УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
МИЛИЦА ЦВЕТКОВИЋ, 8/3

Највећи успеси: учествовала сам на
школским такмичењима из математике,
биологије, српског језика и књижевности, као
и на такмичењима на нивоу општине и
освојила треће место из математике.
Омиљени предмет: биологија

Милица Цветковић ученица 8/3 разреда
изабрана је ове школске године за ученика
генерације.

Уписаћу: Средњу медицинску школу у
Лесковцу.
Волела бих: да студирам дефектологију и да
се посветим деци са посебним потребама, као
једном хуманом занимању.
Како проводим слободно време: волим да
возим бицикли да се дружим са својим
вршњацима.
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Представљамо вам СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ДАНИЛО ЂОРЂЕВИЋ, 8/1
Данило Ђорђевић ученик 8/1 разреда
изабран је ове школске године за спортисту
генерације.
Највећи успеси: учествовао сам на
многобројним такмичењима у пливању и
освојио око 50 медаља.
Омиљени предмет: хемија
Уписаћу: Техничку школу „Раде Металац“
у Лесковцу.
Како проводим слободно време: волим да
се дружим са својим вршњацима и да гајим
птице певачице.

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
1. Милица Цветковић, 8/3
2. Мирослав Благојевић, 8/1
3. Андрија Јанковић, 8/2
4. Мина Станојевић, 8/2
5. Дајана Стаменковић, 8/2
Данилове медаље

6. Дијана Нешић, 8/4
7. Јана Стојмировић, 8/4
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 На такмичењу из технике и технологије ученица Тијана Пешић из одељења
6/2 имала је запажене резултате. На општинском нивоу освојила је прво
место, а на окружном друго место.

 Ученик 7/1 разреда Душан Спиридоновић освојио је прво место и на
општинском и на окружном такмичењу из хемије.

6

Светосавске награде

Ликовни конкурс
Вук Андрејевић, 6/2 Манојловце – трећа награда на ликовном конкурсу “ЖИВОТ БЕЗ ДУВАНА
ЗА БУДУЋНОСТ НАШЕ ДЕЦЕ'' у организацији ''Завода за јавно здравље Лесковац''.
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Наши ученици, наш понос
На Међународном такмичењу у пливању „Младост Розенфилд“, одржаном 8. 5. 2021. наши
ученици, чланови пливачког клуба „Лесковац“ забележили су значајне резултате: Андреа
Станковић, ученица 7/3 oсвојила је бронзану медаљу на 100 метара прсно, а Никола Савић ученик
6/1 освојио је сребрну медаљу на 100 метара краул.
Андреа је пливањем почела да се бави од 2019. године и од првог дана базен и пливање су њена
велика љубав. Тренери Милан Китановић и Иван Марковић, врхунски стручњаци у свом домену,
али пре свега добри педагози у атмосфери спортског духа, доброг дружења на базену и забаве,
раде са децом и резултати показују квалитет и пожртвованост. Деца, осим тога што се баве нечим
лепим и корисним, врло лепо се и друже, путују на разна такмичења и кампове, упознају нове људе.
Тренинзи захтевају и многа одрицања. Наиме, деца имају тренинг сваког радног и једног дана
викенда. Андреа и Никола се труде да на време заврше своје школске обавезе и да не пропусте
ниједан тренинг што подразумева добру организацију код куће, одвожење и довожење са базена.
Тренинзи почињу у 17.00 часова физичким вежбама за јачање тела и покретљивост, од 18.00 до
20.00 часова, а понекад и дуже трају тренинзи у води. Све то изгледа доста напорно и јасно је да
без велике љубави и пожртвовања не може да се буде добар пливач и још бољи такмичар.
Ове године Андреа и Никола су на Општинском школском такмичењу освојили златне медаље, а
Никола је и на Републичком такмичењу успео да се окити сребром. Никола је члан пливачког клуба
од првог разреда и поносни је власник чак 80 медаља. Он је са 10 година био најмлађи спортиста
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који је оборио државни рекорд на 200 метара прсно и те године био први на Републичком
такмичењу. Године 2020. додељена му је спортска награда града Лесковца.

Прву медаљу Андреа је освојила на Светосавском турниру у Лесковцу, а следеће године та
медаља је, наравно, била злато. Са такмичења која је организовао Пливачки савез Централне
Србије, донела је још пар медаља. Међутим, због пандемије, многи турнири су отказани и деца су
била ускраћена, за њих веома значајних дешавања.
У свом школском саставу Андреа је једном написала: „Знате ли како се ја осећам док
пливам? Замислите да имате крила, и да их можете раширити и да њима летите у води“.
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА
„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“

У читавој Републици Србији Дечја недеља обележена је од 5. до 11. октобра под слоганом
”Подељена срећа два пута је већа”. Овогодишња ”Дечја недеља” је била другачије организована
од свих претходних због тренутне епидемијске ситуације. Ученици су самостално радили
литерарне радове на задату тему, исписивали су поруке пријатељства, стварали ликовне радове.
На часовима одељењског старешине се, такође, разговарало на дату тему.
Организациони покровитељ „Дечје недеље“ је хуманитарна организација Дечје срце, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
РАДОВИ УЧЕНИКА ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
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„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љубимо и почитујемо, њим
говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, може се међу собом разумијевати
и умно саједињавати, не прелива се у други, не пропада.“
(Вук Стефановић Карађић)
Савет Европе је 6. децембра 2001. године прогласио 26. септембар за Европски дан језика. То је
учињено крајем године, коју су Савет Европе и ЕУ, прогласили Европском годином страних језика,
са циљем да се људи широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом
језичком и културном разноликошћу Европе, које морају бити очуване и неговане. Европски дан
језика се обележава сваке године све масовније и све разноврсније. Eврoпa je бoгaтa jeзицимa –
пoстojи прeкo 200 eврoпских jeзикa кao и мнoги други jeзици кoje гoвoрe грaђaни пoрeклoм из
других зeмaљa.
Стара латинска пословица каже: “Колико језика говориш, толико људи вредиш.” То нам јасно
говори о важности познавања страних језика. Овим поводом су наставници српског, француског и
енглеског језика представили цитате из романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија на више
различитих језика у виду зидних новина које су изложене у холу школе. На основу представљених
зидних новина, ученици су могли да увиде лепоту различитости језика.
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ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
ЖИВОТ ПРОТИВ СМРТИ!
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату обележава се 21. октобра као спомен на
крваву јесен 1941. године, када су немачке окупационе трупе извршиле масовна стрељања цивила
у Крагујевцу, као и широм Србије. Стрељање у Крагујевцу 21. октобра 1941. године представља
један од највећих злочина Немачке у току Другог светског рата. Немачке окупационе снаге су у
периоду од 19. до 21. октобра 1941. године у Крагујевцу и околини стрељале више хиљада цивила
у знак одмазде. Новија истраживања утврдила су да су током тих дана страдале 2792. особе, међу
којима су били и ђаци крагујевачке гимназије.
Дан сећања на жртве Другог светског рата први пут је званично обележен 21. октобра 2012. године
у Крагујевцу.
Како би ученике подсетиле на овај трагичан догађај из наше историје, наставнице српског језика
Драгана Ђокић и Кристина Пејчић урадиле су презентацију и анализу песме „Крвава бајка“
Десанке Максимовић и представиле је на платформи Microsoft Teams, а након тога је сав тај
материјал представљен ученицима и у холу школе у виду зидних новина.
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СВЕТИ САВА
Свети Сава и ђаци
Свети Сава је био и учитељ. Једном његовом ђаку, један пут, нестане заструг меда. Да би
пронашао крадљивца Свети Сава узвикне гласно својим ђацима:„Ко је украо мед пашће му
данас пчела на капу”.
Кад су ђаци после изашли на ручак, онај што је украо мед непрестано је пазио да му пчела
не падне на капу, и тако је у крађи ухваћен.
Обележавање школске славе Свети Сава било је спроведено у складу са актуелном ситуацијом
услед пандемије вируса Ковид 19 и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
У оквиру светосавске свечаности ученица наше школе Катарина Стоиљковић освојила је прво
место на литерарном конкурсу „Свети Сава кроз стих“ у категорији радова ученика од 5. до 8.
разреда. Домаћин овогодишње светосавске академије била је школа „Милутин Смиљковић“ из
Винарца и додела награде била је организова у Народном позоришту у Лесковцу.
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ИЗРАДА ПАНОА СА ОДЕЉЕЊИМА 7/1 И 7/2 НА ЧАСОВИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Због тренутне епидемијске ситуације није било могуће организовање приредбе поводом
обележавање Светог Саве школске славе. Зато су ученици седмог разреда са својом наставницом
српског језика урадили пано који је истакнут у холу школе, а ученици осталих разреда су писали
и радове који су посвећени животу и раду Светог Саве.
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ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ И НАШЕ ВРЕМЕ
''Умрети, а пролазност избећи, то је вечност!'' Да, баш је тако. Човек који живи и после своје
смрти је човек кога помињу генерације, човек који је задужио своју земљу. Његов лик и дело
оставили су дубок траг у српској историји.
Свети Сава је вечити путоказ свима нама. Треба следити његов пут, пут одрицања и жртве
за ближње своје. Сматрам да је данашњем добу потребно његово учење. Поруке и врлине Светог
Саве морамо преносити новим генерацијама, које су више него икада изложене модерном времену
и великим изазовима.
Провејавају данас највеће мудрости нашег највећег свеца. Његов живот, који је посветио
подизању цркава и манастира, као средишта просветног и књижевног рада, уткан је у сваку беседу,
стих и музичке нумере које припремамо њему у част и захвалност. Наша народна књижевност је
пуна песама, прича, легенди и веровања о Светом Сави. Поносно пишем о народном учитељу,
првом српском архиепископу, оснивачу самосталне српске цркве, зачетнику српске књижевности,
ктитору великих манастира, о творцу чудотворних извора, о човеку који поседује особине бога,
који благосиља и кажњава.
Хвала ти, светитељу Саво. Неизмерно ти хвала јер си нас охрабрио за напоран пут, који
траје вековима и учио нас да велико није увек и добро, али да је добро увек велико. Наставимо
дело нашег светитеља. Пођимо у цркву ка Исусу Христу и испунимо највећу жељу, чувајмо веру
искрену и чисту!
Катарина Стоиљковић, 6-3 (прво место на литерарном конкурсу „Свети Сава кроз стих“ у
категорији радова ученика од 5. до 8. разреда)
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ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ И НАШЕ ВРЕМЕ

Свети Сава (око 1175 – 14. јануара 1236) био је српски принц, монах, игуман манастира
Студенице, књижевник, дипломата и архиепископ аутокефалне Српске православне цркве. Рођен
је као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање и брат Вукана и Стефана
Првовенчаног.
Као младић од оца добија на управу Захумље. Убрзо 1192. године Растко је побегао на Свету гору
и замонашио се у руском манастиру Свети Пантелејмон, где је добио име Сава. Касније је са својим
оцем, који се замонашио и добио име Симеон, подигао манастир Хиландар, први и једини српски
манастир на Светиј Гори.
У Србији је 1202. Године дошло до рата за власти између синова жупана Стефана Немање. После
измирења 1204. године велики жупан Стефан Првовенчани и кнез Вукан позвали су Саву да их у
потпуности измири и он се вратио у Србију почетком 1208. године. Истовремено се бавио
просветитељским радом, настојећи приближити својим сународницима основне верске и световне
поуке, да би се 1217. године вратио на Свету Гору. Године 1219. Сава је убедио византијског
патријарха и цара да одобре аутокефалност (самогласност) српске цркве са статусом
архиепископије. Патријарх је то одобрио и именовао Саву за првог архиепископа Србије. На
повратку из Свете земље разболео се и умро у Бугарској 1236. године.
Савин култ у народу био је јак. Зато су Турци наредили да се мошти Светог Саве спале на Врачару
1594. године. Народ је на том месту изградио Храм Светог Саве, највећа православна црква код
Срба.

Дуња Ставрић, 5/1
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ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ И НАШЕ ВРЕМЕ

Слава Светог Саве, Савиндан, обележава се 27. јануара по јулијанском календару као црквени
празник. Највероватније у току лета 1192. године када је имао 17 година, Растко је отишао на Свету
Гору. Кажу да је напустио положај принца, побегао на Свету Гору и замонашио се. Растку није
било стало да постане принц и преузме велико богатство, већ се препустио љубави и урадио оно
што је највише желео и волео – замонашио се.
Кроз векове Сава је постао јунак наших многобројних народних прича, али и ауторских дела. У
његову част и као сећање на њега подигнут је храм Светог Саве на Врачару. То је прелепо здање,
како споља, тако и изнутра. Живот Светог Саве се доста разликује од живота обичних људи. Он
је морао да превазиђе многе потешкоће да би успео у животу. Док ми данас имамо све могућности
за учење и стицање знања, у његово време није било тако. Морао је сам да се потруди, да стиче
знање, образује се.
Јустин Поповић је писао да је Свети Сава својим јеванђељским делима постао и заувек остао
највећи српски филозоф. Његове мошти је у манастир Милешева пренео његов нећак краљ
Владислав 1237. године, а затим је Савине мошти спалио Синан – паша на Врачару. Иза себе је
оставио многа дела која се преносе вековима кроз многобројне генерације. Драго ми је што ће и
многе будуће генерације учити ко је Свети Сава, читати и писати о њему, јер је он то својим делима
и радом заслужио.

Марта Коцић, 7/1
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СВЕТИ САВА
Свети Сава или по рођењу Растко
Немањић, био је племић из владарске
породице Немањића.
Растко Немањић је био најмлађи син
великог жупана Стефана Немање. Рођен је
око 1175. године на планини Голији. Свети
Сава је био први српски архиепископ и српска
православна црква га слави као свог оснивача.
На Светој Гори је заједно са оцем Немањом
обнављао манастир Хиландар. Свети Сава је
написао неколико дела о организацији цркве.
На повратку из Свете земље 1236. године,
смрт га је затекла у тадашњој Бугарској
престоници Великом Трнову.
Савиндан се обележава као школска
слава у Србији и у Републици Српској.
Срећковић Нина, ученица IV1 разреда у Манојловцe
СВЕТИ САВА - ШКОЛСКА СЛАВА
Сваке године 27. јануара прослављамо
школску славу Светог Саву, нашег првог
просветитеља и учитеља.
Свети Сава се одувек слави и његов
значај се памти. У мојој школи сваке године у
ово време присећамо се живота и дела Светог
Саве и свега онога што је учинио за српски
народ.Читамо текстове, песме, спремамо
приредбу у његову част. Слави се као први
српски учитељ, просветитељ који је отварао
школе, описмењавао људе и ширио
хришћанство. Градио је цркве, преводио
књиге и мудро саветовао људе. Слушајући о
његовом животу увек се задивим његовој
храбрости и одлучности да се као мали дечак
одрекне царског живота и побегне у
манастир. Иако није постао моћан цар и

владар, како се и очекивало, он је ипак
постигао више од свих из тог доба. Постао је
бесмртан у песмама и предањима које се
вековима препричавају.
Светог Саву носимо у свом срцу и
памтимо га целог живота.

Лазић Душан, ученик IV1 разреда у Манојловцу
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СВЕТИ САВА
Једно од највећих имена српске цркве јесте Растко Немањић познатији као Свети Сава. Он
је рођен око 1175. године, најмлађи је син Стефана Немање. Још као дете занимале су га цркве и
иконе, па је притом када му је било 17 година, отишао од куће и замонашио се. После неког времена
на Светој Гори у Хиландару, придружују му се отац и мајка. Сава је проглашен српским
архиепископом.
Захваљујући њему српска црква постаје самостална и не зависи од других цркава. Он је
најмлађи српски просветитељ и човек који је са вером у бога веровао и у људе и просветљавао им
животне путеве.
Много је времена прошло, али се сећање на Светог Саву не заборавља и зато га ми
прослављамо као школску славу.

Лука Цекић ученик IV1 разреда у Манојловцу
ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ И НАШЕ ВРЕМЕ
Понос српских глава,
Свети отац Сава,
Син великог жупана,
Син Немање Стефана,
Богоугодним животом живео,
Српску браћу помирио,
Одрекао се царског трона,
порфире и злата,
знао је да побожнима,
на небесима велика је плата.
Просветио разум људима,
па се у човеку
жеђ за појањем буди.
Изградио слогу међу људима,
остао Господу веран,
Вечност уткао у груди.
Светосављем просветлио пут,
поглед из дубине подигао у висине.
Поносно и вечно стојим пред иконом,
пред лицем свеца, док кандило блиста.

Милена Станковић, 6-1
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СВЕТИ САВА
Свети Сава се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје и
културе. Рођен је око 1175. године као
најмлађи син Стефана Немање. Његово
световно име је Растко.
Био је најмлађи међу браћом, али чиста
и широка срца. Одрекао се световног живота
и замонашио се као млад. Отишао је на Свету
Гору у манастир Пантелејмон. Његови
родитељи имали су друге планове за њега док
је он сањао о великим сновима. Није желео
царску круну и није га испуњавао богати
царски двор већ је тежио манастирском
животу. Много је читао о томе и на крају се
остварио његов сан да оде у манастир. Много
тога је остварио, али је много тога и добио. У
манастиру је добио име Сава. Отварао је
школе и манастире, лечио је људе и учио их
добром и поштењу. Зато је и назван првим
српским просветитељем. Писао је о животу
свога оца као и друга дела. Умро је у Трнову
25. јануара 1236. године, али у тадашњој
Србији вест о његовој смрти је стигла 27.
јануара. Након његове смрти Сава је
прослављен као светац и чудотворац.
Празник Свети Сава је установљен да се
слави као школска слава.
Многе песме у српској књижевности су
опевале овог чудотворца који је дао највећи
допринос и значај нашој култури и историји
Стевановић Петра, ученица IV1 разреда у Манојловцу
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ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ И НАШЕ ВРЕМЕ
Растко Немањић, син жупана Стефана Немање,
не прихвати очеву круну на глави.
Од тада до нашег времена
његово се име слави.
Двадесет седмог јануара,
када школа његово име слави,
рецитујемо дела о њему,
што писали су многи,
крај пламена свеће,
с много љубави.
Монах Сава сагради манастире
у којима српски народ,
од његовог до нашег времена,
пали свећу и моли се за своју срећу.
Сава је хтео рећи
да ће српски народ мудрост стећи
ако брат брата воли и
земаљском се царству не покори.
Марта Стојановић, 6-1
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
21. ФЕБРУАР
Матерњи језик је нешто непроцењиво, као телесно здравље, као здрав ваздух
који удишемо. То је онај језик који вам над колевком шапуће мајка.

За Међународни дан матерњег језика
Унеско је прогласио 21. фебруар. Тог дана се
славе сви језици света, тачније: љубав према
матерњем језику, али и језичке различитости,
које подразумевају и културне разлике, како
би се подстакла вишејезичност, као део
општег и личног културног блага.
Међународни дан језика проглашен је 1999.
године. Двадесет први фебруар изабран је

како би се очувало сећање на тај дан 1952.
године, када су у Даки страдали студенти,
који су протестовали јер њихов матерњи језик
није проглашен за званични.
Стручњаци истичу важност изучавања
матерњег, али и других језика, и то у
најранијем животном раздобљу, када је
њихово савладавање најприродније и
најлакше.
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Ове године Међународни дан матерњег
језика у нашој школи обележен је на мало
другачији начин него ранијих година.
Наставница српског језика Драгана Ђокић
урадила је презентацију на тему значаја
матерњег језика, а презентација садржи и
многобројна правописна правила са циљем
неговања матерњег језика. Ученици су имали
прилику да презентацију погледају на
платформи Microsoft Teams. Поред овога,
наставнице српског језика Милана Ракић и
Драгана Ђокић представиле су ученицима у
холу школе најзначајнија издања граматика и
речника српског језика.

Том приликом су ученицима подељени и леци на којима су представљене најчешће граматичке и
правописне грешке које се праве у свакодневном говору.

Матерњи језик је онај на којем се пишу најлепше љубавне песме.
Матерњи језик је онај на којем мислимо.
Матерњи језик је онај на којем ћемо изговорити последње речи.
Матерњи језик је онај у којем нам не зафале речи ни у најпресуднијим
моментима.
Матерњи језик је онај на који не преводимо оно што желимо казати.
23

ЧИТАЈМО ГЛАСНО
УКАЖИМО НА ЗНАЧАЈ КЊИГЕ, ЧИТАЊА И ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ!
"Читам гласно да маштамо заједно!" је назив нашег учешћа у акцији "Читајмо гласно" коју је
ДШБС организовало поводом Националног дана књиге 28. фебруара. Акцију смо започели
симболично на овај дан у 11.45ч, као узбуну да је крајње време да се вратимо ризници знања која
се налази у књигама, користимо школску библиотеку и будемо посвећени култури и образовању.
Наши учитељи и наставници са ученицима радо су прихватили позив библитекара и са уживањем
негују и даље ову активност.
На часу веронауке вероучитеља Марка Ристића и одељења шестог разреда читана је допунска
литература о Немањићима и њиховим задужбинама.

И ученици наше школе у Братмиловцу су тога дана са учитељем Небојшом Стојановићем
започели своју авантуру у свет маште и писане речи.
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Час музичке културе наставница Ана Трајковић је креативно употпунила надовезавши се на рад
школске библиотеке и акцију "Читам гласно да маштамо заједно". Литературом у којој су главни
ликови славни музичари и занимљивостима из живота славних композитора указано је на
драгоцености које се налазе у књигама. Ученици петог разреда су читали одломке из
енциклопедије "Музика", са колегиницом Биљаном Цакић из библиотеке говорила је о значају
читања и блискости између књижевне и музичке уметности.
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Наставнице српског језика Драгана Ђокић и Кристина Пејчић су 4.3.2021. године уодељењу 5/1
организовале радионицу под називом „Читајмо гласно“ поводом Националног дана књиге, 28.
фебруара.
Активност је започета квизом у коме су ученици показали своје знање из књижевности и којим
су били мотивисани за рад, а затим су читали наглас омиљене стихове, цитате, делове књига.
Ученици су урадили и паное са одабраним цитатима из књига и ликовима писаца. Циљ ове
радионице је био подстицање читања, као и неговање матерњег језика и културе читања.
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Активност ученика
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СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ – 23. АПРИЛ

Светски дан књиге се у свету и код нас обележава 23. априла, на дан смрти два велика европска
писца – Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира. Овај празник потекао је из Каталоније, где је
први пут обележен 7. октобра 1926, на дан Сервантесовог рођења. Касније је овај датум промењен
и званично прихваћен 23. април. Ове године се обележава и 111 година од смрти Марка Твена.
Управо због тога, ученици петог разреда су на часовима са својим наставницама српског језика
Драганом Ђокић и Кристином Пејчић разговарали о његовом авантуристичком роману
„Доживљаји Тома Сојера“.
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На часу је представљена презентација о Марку Твену, несташлуцима дружине Тома Сојера, а
затим су ученици читали омиљене одломке из књиге и разговарали о најзанимљивијим
догодовштинама Томове дружине и девојчице Беки Тачер. Активност је обухватила два школска
часа од којих је један био онлајн путем платформе Microsoft Teams.
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ДАН ШКОЛЕ

Дан Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу, 15. мај, ове школске године није био
обележен на уобичајен начин. Наставница Милана Ракић је припремила ППТ презентацију о
Радоју Домановићу, историјату школе, као и постигнућима у овој школској години на пољу
реновирања и адаптирања школског простора. Презентација је представљена ученицима наше
школе путем платформе Microsoft Teams, а постављена је и на сајту школе где се може погледати
на следећем линку https://drive.google.com/file/d/1DjA-rZtvt9DKo2JCIp03BWi7sKPyxoqa/view
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НАША ШКОЛА НОСИ ИМЕ ПИСЦА И ПУБЛИЦИСТЕ РАДОЈА
ДОМАНОВИЋА, ПРВОГ САТИРИЧАРА МЕЂУ СРПСКИМ РЕАЛИСТИМА.
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
„Једини начин да стекнеш пријатеља је да будеш пријатељ“.
Ученици четвртог разреда из Манојловца са својим учитељем Југославом Ђорђевићем успешно
су реализовали излет бициклама до другова из школе у Кумареву, а затим су обишли и цркву Свете
Петке. Радост ученика је била велика, пре свега због посете својих другова, а затим и због начина
на који је овај излет реализован. Насмејана лица ове деце најбоље говоре о томе.
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МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
„Границе не постоје. Што више сањаш, даље досежеш.“
Ученици наше школе учествовали су у Малим олимпијским играма. Учествовале су четири екипе.
Ученици првог разреда заузели су прво место и пласирали се на републичко такмичење.
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Након овог такичења, одржано је републичко такмичење у Београду. На том такмичењу наши
ученици заузели су шесто место.

Наши успешни млади спортисти
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УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
Већ годинама се руководство школе, на челу са директором Гораном Гроздановићем, труди да
у сарадњи са локалном самоуправом Града Лесковца унапреди квалитет образовања путем
различитих пројеката.
Након увођења система централног грејања и замене столарије у школи у Манојловцу и бројних
других улагања, ове школске године учињено је још много тога на пољу уређења школског
простора и услова за рад.

Осморазредно одељење наше школе у
Братмиловцу свечано је отворено1. септембра
1994. године. Након 35 година, ове школске
године ограђено је школско двориште и
створени су безбеднији услови за боравак
ученика.
У Братмиловцу је урађен улазни простор са
рампом и преуређен санитарни чвор за
ученика са телесним поремећајем. Реновиран
је такође школски намештај у пет учионица.
Урађен је пројекат за парно грејање и чека се
расписивање тендера. Ради се и на
припремању тендера за топлификацију школе
како у Братмиловцу, тако и у Манојловцу.
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У одељењу у Кумареву уређено је школско двориште и направљен кров на помоћном објекту.
Обезбеђен је и материјал за израду улазних врата на помоћном објекту.

Такође је направљен кров и на помоћном објекту у Горњем Крајинцу и довршено ограђивање
школског дворишта.

У Доњем Крајинцу је решен проблем воде на путу испред школе. Набављене су и две косачице
за кошење траве.
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Захваљујући донаторима и локалној самоуправи, бетониран је улаз у школско двориште у
Манојловцу на простору од око 200 м². Набављен је материјал за реновирање школског
намештаја у пет учионица, затим спортска опрема за ученике, дресови и лопте за кошарку,
рукомет и одбојку.
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Такође је, захваљујући донаторима, набављена грађа за летњу учионицу, као и борова грађа за
израду парковских клупа.
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Прича о Дану розe мајица
Широм света се последњa средa у фебруару обележава као Дан борбе против вршњачког насиља.
Све је почело 2007. године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула
иницијативу након што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе мајицом на себи
и због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао
у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и
поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као подршка дечаку. Ученици су
почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против
вршњачког насиља у школама који се широм света обележава последње среде у фебруару.
У нашој школи је, такође, обележен овај дан. Учитељица Весна Пејчић је са својим ученицима
направила зидне новине и тиме скренула пажњу на равноправност деце и борбу против вршњачког
насиља. Представљамо вам како то изгледа.
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Литерарни кутак
Запазила сам долазак пролећа
После дугог и хладног времена, дошли су сунчани дани и лепо време. Иако је пролеће стигло
одавно, хладно време нас је подсећало на јесен или благу зиму
Препознају се знаци пролећа, кад дрвеће добије зелене листове и цветови кад се шарене по
ливади. Беле раде и жути маслачци су увелико покрили шумске стазе и ливаде. Сада се већ чује и
весели цвркут птица и зујање пчела. Увелико се осећа мирис јоргована, а мале вредне пчелице
траже плаве зумбуле јер их њихов мирис опија. Лептирићи слећу на руже које се спремају да
цветају. Ласте су се одавно вратиле, али су чекале и оне јако сунце да облећу око гнезда. Сунце је
сада постало господар неба јер је једино давало
живот сивом и тамном облаку. Топли зраци су
прекрили сивило неба.
Пролеће је годишње доба које уноси радост
сваком од нас. И биљке и животиње га сa
нестрпљењем очекују јер и њима представља
радост. Природа је лепша, шаренило пролећа
замењује хладне боје зиме.
Петра Стевановић
Ученица 4. разреда ОШ "Радоје
Домановић" Манојловце
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Ускрс
Један од већих и битнијих празника у години је Ускрс. Тада се прославља васкрсење Исуса
Христа, након три дана од смрти. У нашој кући се Ускрс прославља у весељу и дружењу са драгим
људима. Ове године смо брат и ја помогли мами да офарба јаја. То смо радили на Велики петак.
Мама је фарбала јаја различитим бојама, а ја сам стављала сличице и украсе. Тога дана једемо
посну храну и са нестрпљењем чекамо недељу. Недеља нам је весео дан. Од раног јутра смо напољу
и једва чекамо да наиђе неко да се куцкамо јајима. Тада поклањамо јаја и уједно се такмичимо у
ломљењу. Ове године нисмо ишли код кумова због овакве ситуације у држави. Празник смо
прославили кући, спремали роштиљ и торту. Следећег дана смо ишли код баке и деке и тамо смо
провели цео дан.
Док трају празнични дани, ми се лепо
проводимо у кругу породице и са драгим
људима, што мене чини срећном.

Петра Стевановић
Ученица 4. разреда ОШ "Радоје
Домановић" Манојловце

Трешња у зрењу
Крај пута засађена трешња,
сва узаврела и
сва процветала.
На њој стоји
пуно шарених птичица,
певајући своје песме.
Ој, трешњице моје зреле,
ал би те слатко појеле.
Певајући песмицу,
птичице заспаше
крај зреле трешњице.

Стефан Момчиловић
Ученик 4. разреда ОШ "Радоје Домановић" Манојловце
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Како сам провео Ускрс
Један од најрадоснијих и најбитнијих празника у години јесте Ускрс. Он означава дан
враћања у живот Исуса Христа три дана после смрти. У мом дому припреме за овај празник почињу
на Велики петак.
У кући моја бака кува јаја у различитим шерпама, користећи разне боје, од црвене, жуте,
зелене, плаве... Ја сам увек
нестрпљив док се јаја
кувају, јер ја најбоље знам
да их украсим. На крају, уз
разне боје, јаја постају
весела и шарена. На
почетку одвајам јаје које
смо најпре ставили у
шерпу да се фарба у
црвену боју и то јаје
одвајам на страну и чувам
га целе године. То јаје је
наш "Чувар куће." За мене
је то много леп обичај и
увек се радујем и чекам да
дође тај дан који је
најсрећнији за мене и моју
породицу.
Док трају празници,
дани мојој срећи немају краја. Тада је моја породица на окупу и користимо сваки тренутак да
будемо заједно у радости и миру, а кућу нам испуњава неизмерна љубав и мир.
Стефан Момчиловић
Ученик 4. разреда ОШ "Радоје Домановић" Манојловце
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Стара фотографија
У нашој дневној соби налазе се слике мога брата, моје сестре и мене. Када се досађујем, ја
листам албуме са фотографијама и неким сликама се смејем.
Једног дана, када сам била сама, сетила сам се да погледам албуме. Гледајући моје слике
док сам била мала, наишла сам и на слике мога тате и моје маме. Биле су то слике са венчања, са
неких свадби, слике из средње школе и са још пуно славља. Онда сам угледала једну стару
фотографију на којој су ми сви били непознати. Када се тата вретио кући питала сам га ко је на
слици. Прво се насмејао, узео слику у руке и дуго је гледао. Рекао ми је да га та слика враћа у
детињство. Слика је стара 30 година. На њој су мој тата и његов друг и другарица кад су у школи
тренирали фоклор. Ја нисам ни знала шта значи та реч, па ми је тата објаснио. Говорио ми је да је
то најлепше време којег се сећа. Иако нису имали много, бар су били срећни. Имао је праве другове
и некад су били срећни и без икаквог посебног разлога.
Рекао ми је да треба чешће да се сликамо, јер само тако чувајући фотографије, успећемо да
сачувамо лепе тренутке када наша сећања почињу да бледе.
Петра Стевановић
ученица IV1 разреда у Манојловцу
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Моја домовина
Сви ми имамо земљу у којој смо се родили и коју носимо у срцу. Неко живи у великом граду,
неко у селу, али свако од нас на посебан начин воли своју домовину.
Мени је права част да живим у домовини својих предака, у домовини славних предака који су
својим храбрим и часним делима и данас део нас. За мене је моја домовина јединствена и посебна
по много чему. Богата је. Има пуно планина, равница, река, језера. Сваки град има своју историју,
легенду и мит. Такође, много је историјских споменика који су сведоци свега што се некад
дешавало. У мојој су земљи људи великодушни и увек су спремни да пруже помоћ. Због тога многи
људи посећују моју земљу. Будућност наше земље је у наши рукама и ми смо најодговорнији за
све што ће се у њој дешавати. На нама је да никада не дозволимо себи и нашим наследницима да
забораве свој дом и државу. Ја сам пресрећна и спокојна што сам део своје домовине. Све нас
повезују исти корени, иста крв и исто порекло.
Ми одрастамо, сазревамо као људи, али увек поштујемо старије и искусније од себе. Поносна
сам на своју земљу, јер знам да нисам случајно ту. Желим да својим делима и поступцима оставим
нешто будућим генерацијама. Докле год гајимо љубав у срцу према својој домовини, дотле ћемо
бити непобедиви.
Јана Марковић, 5/1
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ЛИКОВНИ РАДОВИ УЧЕНИКА

47

„Свуд на свету очи виде оно чега је душа пуна“. (Иво Андрић)

Радови наших ученика
48

РАДОВИ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗ МАНОЈЛОВЦА
„НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА“
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АКТИВНОСТ НАШИХ НАСТАВНИКА
У оквиру пројекта Моја школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја за потребе
онлајн наставе, наставница историје Ивана Ранђеловић реализовала је час. Наставна јединица која
је реализована на часу је Култура и свакодневни живот старих Римљана по наставном плану и
програму за 5. разред.

Прелепи слајдови презентације коју је приредила наставница помогли су ученицима да обнове
своје знање о животу и култури старих Римљана. Час можете погледати на следећем линку
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2079256/606/os5-istorija-31-cas-kultura-i-svakodnevni-zivotstarix-rimljana-utvrdjivanje .
Наставница српског језика и књижевности Милана Ракић објавила је текст у листу ''Педагошка
пракса'' који публикује ''Просветни преглед''. Текст носи назив Изазови и предности и бави се
онлајн наставом. Наставница је дала приказ обраде „Песме о керуши“ Сергеја Јесењина са
ученицима 6. разреда за време онлајн наставе и представила изазове и потешкоће са којима се том
приликом
сусрела.
Интерпретацију
песме
можете
чути
на
следећем
линку
https://www.youtube.com/watch?v=aVnqZO8nwI0
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Драгана Ђокић, наставница српског језика и књижевности, представила је ученицима седмог
разреда презентацију и том приликом одржала час поводом обележавања Дана сећања на жртве
другог светског рата о страдању крагујевачких ученика за време Другог светског рата. Урађена је
анализа песме „Крвава бајка“ Десанке Максимовић. Ученици су активно учествовали у анализи
песме, а затим је ППТ презентација постављена на платформи Microsoft Teams. Ово су неки делови
презентације.
Презентацију можете погледати на следећем линку https://docs.google.com/presentation/d/1NwbEYxx4Xy-E8r1vywU6QSJpsVvZB9GiCDUNQx2mXo/edit?usp=sharing

51

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ НАШЕ БИБЛИОТЕКЕ
Ово су илустрације наших читалаца Петре Стевановић, Душана Лазића и Нине Срећковић из
IV/1 у Манојловцу и њиховог учитеља Југослава Ђорђевића. Они су, читајући књиге, оживели
њихове главне јунаке са којима су заједно трагали за лепшим и узбудљивим световима.
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Представљамо још неколико фотографија из наше библиотеке.
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КВИЗ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Coche la bonne réponse:
1. Quand est né Radoje Domanovic?
a) le 17 février 1873
b) le 14 août 1873
c) le 4 février 1873
c) le 4 février 1908
2. Dans les environs de quelle ville est le village natale de Radoje Domanovic ?
a) aux environs de Belgrade
b) aux environs de Kragujevac
c) aux environs de Leskovac
c) aux environs de Novi Sad
3. Quelle était sa profession principale :
a) professeur
c) agriculteur

b) médecin
d) journaliste

4. Pour quoi est-il devenu célèbre ?
a) pour ses BD
c) pour ses romans policiers

b) pour ses nouvelles atiriques
d) pour sa poésie

5. Quelle œuvre n’est pas écrite par Radoje Domanovic ?
a) Méditation d’un bœuf ordinaire serbe
b) Prince Marko de retour parmi les Serbes
c) le Guide
d) Madame la ministre
6. Quand est mort Radoje Domanovic ?
a) le 17 août 1908
c) le 4 février 1908

b) le 17 février 1908
c) le 14 février 1873
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ЗАНИМЉИВОСТИ

 Ролан Гарос, један од
најчувенијих тениских турнира, као и део Париза
где се одржава, добио је име по француском
авијатичару Ролан Гаросу (1888–1918) који
никада није играо тенис.

 Једино се Нобелова награда за мир додељује у Ослу (Норвешка), а све
остале у Стокхолму (Шведска).

Сове су једине птице које не могу да виде плаву боју.
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 Према наводима неких историчара, мач Краљевића Марка био је
дугачак 1,82 метра и тежак 22,6 килограма.

 Да ли сте знали да просечна особа за живота препешачи раздаљину
која је једнака двоструком обиму Земље.
 Да ли сте знали да се просечан човек смеје 15 пута дневно !
 Да ли сте знали да је потребно 17 мишића како бисте се насмешили,
43 како бисте се намрштили.
 Да ли сте знали да нокти на рукама расту брже него они на ногама.
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Читајмо заједно
Наша препорука за читање у току летњег распуста

„Лето када сам научила да летим“ Јасминка Петровић
Јасминка Петровић (Београд, 1960) српска је списатељица за децу и младе. За свој рад
вишеструко је награђивана. Студирала је шпански језик и књижевност. Била је уредница
тинејџерске емисије Двеста из места (Радио Пингвин). Писала је за многе часописе (Тик-Так,
Велико двориште, Политикин Забавник, Хупер, Дечја права и други). Уређивала је National
Geographic Junior на српском језику. Учествује у различитим програмима и пројектима који
подстичу децу и младе на читање, креативност, критичко мишљење и толеранцију. Јасминка
је чест гост школских и градских библиотека. Један је од оснивача покрета за побољшање
културе за децу и младе Ура култура.

Одлазак на море с баком у посету код друге баке свакако не звучи као летовање из снова
једне тинејџерке. А када се све дешава на Хвару, где не познајеш никог и не разумеш речи и
обичаје, па ни зашто твоја бака плаче при сусрету са сестром, летовање почиње да личи на
кошмар. Главна јунакиња Софија повлачи се у књиге, музику и сањарење у нади да ће јој
тако брже проћи време. Али лето је пуно изненађења и Софија полако открива да и у малом
месту има људских прича достојних романа, а да се некад с баком и рођацима које једва
познајеш може лепше испричати него с најбољом другарицом из одељења.
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Лик девојчице Софије се кроз роман психолошки развија и сазрева. Њен развој је духовито
приказан кроз интеракцију са другим занимљивим ликовима у роману. Генерацијски јаз је
неисцрпна тема. На почетку романа је веома изражена Софијина нетрпељивост према
доминантној баки, да би се до краја романа између њих две успоставио хармоничан однос.
Софија упознаје Луку и Ану, блиске рођаке, за које није знала да постоје. Деца се случајно
срећу и не знају да су близак род. Касније се повезују, спријатеље и искрено заволе.
Савладавају све баријере, од језичких до предрасуда које су им усадили одрасли. Ани и Луки
је чак забавно да уче ћирилицу. Софијин свет је омеђен искуством које стиче на летовању са
две баке и упознавањем велике и срећне породице. Блискост коју није могла да успостави са
децом из Београда успоставља са рођацима. Деци ништа није сметало. Нема препрека за
њихов напредак и њихову љубав. Они уживају једни у другима, искрено се воле, забављају
се, уче једни од других. Лука препоручује Софији књигу за читање, Ана јој тражи хаљину,
плешу и глупирају се у празној кући. Слушају плоче из младости својих баба и деда и ништа
им не смета. Уживају у сваком тренутку. Однос младих људи би требало да служи као пример
свим одраслима.
Софијино сањарење представља бекство од досаде и бабиног хркања. Волела је свет да гледа
из птичје перспективе. Непрестано машта да лети. Читајући књигу Бескрајна прича
поистовећује се са ликовима романа, лети на леђима великог пса и посматра море. Међутим,
сања сан који не слути на добро, да лежи са својим бакама. Баба Марија је овај сан доживела
како злокобан. Софијино маштање и сањарење учи да људски живот прати и светло и тама,
и живот и смрт. Ништа не траје вечно, али зато би требало уживати у сваком тренутку у
садашњости. Софија је на крају уживала у заливању баште, мирису лаванде, скупљању
пужева, разговору са бакама...

Ако прочиташ ову књигу, научићеш да летиш или да се бар мало подигнеш
од земље…и да љубав руши све препреке, а да је толеранција неопходна у
сваком времену и на сваком простору.
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MУДРОСТ СВЕТОМ ВЛАДА
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