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САДРЖАЈ : 

Насловне стране –  илустрација :  Исидора 

Богдановић 8/1 и наставница Гордана Ерић 

Никитић 

Уместо увода 

Организација рада школе шк.2020/21. 

Постигнућа ученика на такмичењима 

шк.2019/20. 

Носиоци Вукових диплома шк.2019/20. 

Дечја недеља 

In memoriam 

Светски дан здраве хране (Плоча, Пуховац, 

В.Врбница) 

Прослава Дана школе 

Песничке искрице 

Стара школа у новом руху 

Стручно усавршавање 

Светски дан доброте и Међународни дан 

толеранције 

Екологија 

Међународни дан особа са инвалидитетом 

Пројекат ученика 2.разреда 

Школска библиотека 

Фестивал науке 

Како смо провели распуст 

Били смо активни и протеклог полугодишта 

Разгибавање размишљања 

У сусрет зими и празницима 

Додела награда.... 

Новогодишње чаролије 4/3 

Празници породичне љубави 

Новогодишње и Божићне чаролије 

(Плеш,Козница, Грчак, Тулеш, Д.Ратаје, 3/1) 

Наши лекари најбољи на свету 

Здраве навике за здраве зубе 

Велико срце Новака Ђоковића 

Таленти – Исидора Богдановић 

Обогаћени једносменски рад 

Еко-баштица 

Млади истраживачи 

Новинарци 

Mатематика на креативан начин 

Музички и драмски покрети и игра 

Рециклажно креативна радионица 

Свети Сава 

Мода деведесетих 

Зимске згоде и незгоде, чаролије 

 Поезија Ђорђа Балашевића 

Ликовна галерија 

 
 

 

 

Поштовани читаоци, 

Прошли и овај број „Звона“ су наш 

начин борбе са пандемијом  и жеља за 

повратком нормалног живота... Годину 

дана од појављивања вируса осећамо да 

смо јако заморени, измучени и уплашени 

– ученици, наставници, родитељи... сви.  

Бројеви нас депримирају, губици 

обесхрабрују, свакодневна стрепња од 

тога  шта носи нови дан исцрпљује... 

Ова школска година је донела наду 

јер нас је вратила у школске клупе. 

Срећни што смо у школи:  у групама, 

сваког другог дана, свакодневно са две 

групе, под маскама ... Ипак , примећујемо 

да се полако отуђујемо. Због дистанце 

нема песме, трчања, лопте, загрљаја, 

шапутања, приредби, прослава рођендана, 

родитељских састанака... сивило. 

Зато наше „Звоно“ пршти од боја, наде 

и вере у боље сутра ЈЕР СВИ ТО 

ЗАСЛУЖУЈЕМО!!! 

Здрави и весели били, листајте и 

уживајте! А наредни број да зашушти у 

штампаном издању а ми са осмехом да 

окрећемо странице!!! 

 

             Манасија Здравковић, уредник 

 

Наставници сарадници: 

 Маријана Ђукић, Вера Вујић, Светлана 

Павловић, Гордана Ерић-Никитић, 

Наташа Жарковић, Данијела Луковић, 

Данијела Ђорђевић, Надица Карајовић, 

Данијела Ђукић 

Припрема за штампу:  
Манасија Здравковић, ,  Влада Марковић 

Софија Пејић, Борис Пејић, Предраг 

Вујић 

Мишљењем Министарства просвете 

Републике Србије бр. 451-02-263-99-01 

школски лист "Звоно као спас" ослобођен 

је плаћања пореза на промет. 

 

 



УМЕСТО УВОДА – ПРВИ СЕПТЕМБАР 

 

 Колико стрепњи, очекивања, среће, осмеха, понека суза прате овај датум који нам 

свима остаје у  сећању...  и онда када смо ми чекали у реду испред школе... и када нам деца 

крећу у први разред а тек када стигну унучићи! Не зна се кад је трема већа. Ни учитељима није 

лако – испратили су „велике“ ђаке и опет крећу из почетка. А велике ђаке, петаке, жељно 

чекају разредне старешине.  

Углавном, први септембар је велики школски празник и врата школе као и срца 

учитеља и разредних старешина  су отворена за све полазнике. Сваки почетак школске године 

је велика свечаност  за децу, раднике школе и родитеље... 

 Схватајући важност тог дана, сваке школске године, припремају се приредбе 

добродошлице за ђаке прваке а разредне старешине и сви радници школе сву децу срдачно 

дочекују. 

 Ове школске године није било приредби. Међутим, били смо срећни јер смо се први 

пут после 15. марта поново сви окупили у школама... по групама, на дистанци  и уз све мере 

безбедности али ЗАЈЕДНО и школска 2020/21. година је могла да почне. 

 

 

 



 
Ученици 1/1 одељења са учитељицом Марином Милосављевић 

 

 
1/2 Слађа Марковић 

 

 
1/3 Невенка Бошковић 



ДОЧЕК ЂАКА ПЕТАКА 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
Ове школске године у 57 одељења наше школе наставу похађа 780 ученика:  594 у 

матичној школи, 39 у издвојеним одељењима (Пуховац, Веља Глава, Латковац, Лесковица и 

Велика Врбница), 66  у Горњем Ратају,  15 у Д. Ратају, 10 у Тулешу; 27 у Плешу, 9 у Грчаку, 4 

у Бзеницама, 1 у Козници и 15 ученика у Плочи. 



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ШК. 2020/21. Г. 

На основу дописа из Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја о 

организовању наставе од 1. септембра 2020. године, те на основу дописа из Института за јавно 

здравље Србије „Милан Јовановић Батут“ о препорученим мерама у борби против ширења 

вируса Корона,  као и броја ученика у одељењима наше школе, настава у школској 2020/2021. 

години почев од 1. септембра се одвијала на следећи начин: 

   Издвојена одељења: 

Сва издвојена одељења наше школе, осмогодишње школе у Плешу, Плочи и Ратају 

заједно са њиховим подручним одељењима млађих разреда у Козници, Грчаку, Митровом 

Пољу, Тулешу и Доњем Ратају, као и сва одељења млађих разреда тзв. „Мали терен“ и то 

школе у Великој Врбници, Пуховцу, Лесковици, Латковцу и Вељој Глави имале су 

непосредан облик наставе у једној смени (наставу у школи),  

   Матична школа: 

Матична школа у свом саставу броји 12 одељења млађих разреда (сва су већа од 15 

ученика), 13 одељења старијих разреда (сва су већа од 15 ученика),  2 посебна одељења (за 

ученике са посебним потребама)  као и 4 одељења продуженог боравка. Имајући у виду ове 

податке, као и анкете родитеља по којој се чак 99% ученика изјаснило за непосредан облик 

наставе у школи, а све у складу са Стручним упутством, настава у матичној школи се 

изводила  по следећем моделу и то: 

 

- Ученици млађих разреда наставу имају у школи сваког дана у свим разредима за 

све ученике, с тим што се свако одељење дели на две групе (група А и група Б). 

Настава се организује у две смене сваког дана (свака смена за по једну групу). У складу 

са препорукама о безбедности (Стручно упутство) присутан је  клизни распоред 

звоњења за обе смене на 20 минута, чиме смо смањили ризик сусрета ученика за време 

великог и малог одмора као и у школској кухињи.  

- Ученици старијих разреда матичне школе наставу у школи имају сваког другог 

дана и то тако што се свако одељење дели у две групе (група А и група Б). Ученици 

групе А свих разреда (од 5. до 8.) имају наставу у првој недељи понедељком, средом и 

петком. Ученици групе Б свих разреда (од 5. до 8.) имају наставу уторком и четвртком 

(прва недеља наставе). Након прве надеље групе смо заротирали по данима. Због 

специфичности предметне наставе (један наставник ради у свим разредима од 5. до 8. 

разреда) овде имамо један систем звоњења. 

 

Овакав модел рада је трајао све до 30. новембра 2020. године, када долази до нових 

измена услед погоршања епидемиолошке ситуације у граду/земљи. Наиме, од овог датума па 

све до 18. децембра (крај првог полугодишта) сви старији разреди, од 5. до 8. разреда, прешли 

су на одржавање наставе на даљину.  

Почетком другог полугодишта, од 18. јануара 2021. године, наставља се са 

реализацијом наставе на начин као што је описано за период од 1. септембра до 30. новембра 

2020. године. 

Запослени наше школе се искрено надају да је период наставе на даљину, стрепње од 

заражавања, рад под маскама полако иза нас и да нам у наредном периоду предстоји време 

нормализације и рад у пуном капацитету када је број ученика у школи у питању. 

 

                                                                                      Бојан Милетаковић, директор школе     

                                                                                                               



ПОСТИГНУЋА  НА ТАКМИЧЕЊИМА  ШК. 2019/20. Г. 

 Овај извештај смо објавили и у претходном броју, међутим, сматрамо да није на одмет 

да промовишемо постигнућа наших ученика и наставника који су у отежаним условима рада 

школе у време пандемије постигли одличне резултате. Извештај је допуњен резултатима са 

математичког такмичења „Мислиша“ као и фотографијама појединих такмичара које су 

достављене нашој редакцији. У овом броју можете прочитати и извештај са републичког 

такмичења из математике на коме смо имали представника.  Унутар колектива обележили смо 

сваки њихов успех али они заслужују много више – да се глас о њима далеко чује и да унесе 

мало весеља и позитивне енергије у овом суморном времену. Па да кренемо ... 

 

ФИЗИКА: Наставник: Манда Кнежевић 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

 6. РАЗРЕД – 2. Вељко Милутиновић (најбољи у општини), 3. Теодор Сердаревић и Миа 

Малинић, похвала за Василија Петковића 

7. РАЗРЕД – 1. Тијана Кнежевић, 3. Анђела Јочић и Исидора Богдановић, похвала за Тамару 

Милосављевић 

 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:  

1. Миа Малинић 6.р. 

3.Теодор Сердаревић и Василије Петковић 6.р. 

3. Анђела Јочић 7.р. 

Похвала: Тамара Милосављевић 7. р. 



МАТЕМАТИКА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

3. РАЗРЕД – 1. Андреа Малинић 3/1, 2. Хана Радисављевић 3/2  и Јован Марковић 3/1, 3. 

Сандра Левић, Тулеш и Ива Стефановић 3/2, похвале – Теодор Кнежевић и Александра 

Милутиновић 3/3, Теодора Ерић, Плеш, Ива Угринић 3/1 и Новак Прибановић 3/2 

Учитељи: Данијела Ђорђевић 3/1, Радица Аризановић 3/2, Надица Карајовић 3/3, Виолета 

Миловановић – Тулеш, Ана Цакић – Плеш 

 

4. РАЗРЕД – 1. Теодора Прибановић 4/2,  2. Петар Савковић 4/3,  3. Страхиња Миљковић 4/2, 

Николина Трифуновић 4/3, Андрија Трифуновић 4/2, похвале – Павле Угринић, Иван Бачевић, 

Анђелка Тоскић, Огњен Костић и Милена Марић 4/3, Звездана Ивљанин, Лесковица, Андреа 

Бозољац 4/1 

Учитељи: Слађа Марковић 4/2, Невенка Бошковић 4/3, Марина Милосављевић 4/1, Мирко 

Рајчић – Лесковица 

 

5. РАЗРЕД – 1. Марко Дубовац, 2. Страхиња Чајић, 3. Лазар Петковић, Андреј Ћировић, 

похвале – Дамјан Станковић, Нађа Петковић и Анђелија Гошић 

Наставник: Љиљана Петровић 

 

6. РАЗРЕД – 1. Вељко Милутиновић,  2. Василије Петковић, Петра Старинац 3. Софија 

Миљковић, Миа Малинић, Младен Петковић, похвале – Никола Милосављевић и Милица 

Недељић 

Наставник: Душко Дуњић 

 

7. РАЗРЕД – 1. Ђурђија Петровић – наставник Теодора Жарковић, 2. Тамара Милосављевић –  

наставник Љиљана Петровић,  3. Исидора Радичевић, Исидора Богдановић – наставник 

Теодора Жарковић, похвале – Теодора Михајловић и Анђела Јочић, наставник Теодора 

Жарковић, Тијана Кнежевић и Лана Јочић, наставник Љиљана Петровић 

 

8. РАЗРЕД –  1. Наташа Стојаковић  2. Сузана Стефановић 3. Лара Добричић и Софија 

Николић 

Наставник: Теодора Жарковић 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 21 ученик од 4. до 8.разреда се пласирао на такмичење 

 

Похвале: Петар Савковић 4/3, учитељица Невенка Бошковић, Марко Дубовац и Дамјан 

Станковић, 5. р. наставник Љиљана Петровић 

 

6. разред: 2. Петра Старинац, 3. Василије Петковић, похвале: Вељко Милутиновић, Никола 

Милосављевић и Миа Малинић, наставник Душко Дуњић 

 

7. разред – 1. Ђурђија Петровић, наставник Теодора Жарковић, 3. Тамара Милосављевић, 

наставник Љиљана Петровић 

 

 



  
 

 

     



РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ: ЂУРЂИЈА ПЕТРОВИЋ 7. Р. , НАСТАВНИК ТЕОДОРА 

ЖАРКОВИЋ 

      Услед новонастале ситуације са пандемијом, републичко такмичење из математике је 

одржано 29. 8. 2020. године у Нишу. 

      Ученица 7-1, Ђурђија Петровић, освојила је прво место на окружном такмичењу у 

Крушевцу и тиме обезбедила пласман за републичко такмичење. Само учешће на такмичењу 

сврстава нашу ученицу међу 100 најбољих математичара из њене генерације у Србији на чему 

јој посебно честитамо!  

      Такмичење је ове године било организовано у четири различита града, уз све мере 

безбедности за учеснике такмичења. Само такмичење је заказано у веома кратком времену, 

али то није спречило Ђурђију да покаже колико воли математику, чак и за време летњег 

распуста. 

      Хвала Ђурђији Петровић што је учинила поносним своју школу, предметног 

наставника, родитеље и све који је познају. Желимо јој успеха у даљем школовању са надом 

да ће математика остати на листи њених приоритета, како по генима, тако и по личном 

интересовању. 

            Наставница: Теодора Жарковић  

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

На Општинском такмичењу из енглеског језика најбоље резултате су постигле 3 ученице (са 

истим бројем бодова – 27): 

Јована Левић и Нина Милованкић из Ратаја – наставница Душица Милосављевић Бонџић и 

Јована Јовановић, наставница Јелена Миљковић 

Александра Којић је имала исти број бодова (27) на такмичењу из руског језика. 

 

ХЕМИЈА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

1. Ђурђија Петровић  

2. Анђела Јочић 

– наставница Катарина Ботуњац Трифуновић 

 



КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

1.Лазар Петровић, 8. р. Ратаје  

Сара Пелић, Ратаје ( имала је највише бодова у 7. разреду) 

- наставница Татјана Јеремић Томашевић 

 

ИСТОРИЈА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

3. Теодор Сердаревић  6. р. (наставник Љубодраг Живадиновић) 

3. Жељко Недељковић 7. р. (наставница Бранка Ивковић) 

                    

1. Петар Стајковац 8. р. Плеш, наставник Милан Николић 

2. Филип Марић 8. р. Плеш, наставник Милан Николић 

3. Игор Лазаревић 8. р. Плоча, наставница Јелена Ракић 

 

БИОЛОГИЈА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Најбоље резултате у 7. разреду имале су Исидора Богдановић и Тијана Кнежевић – преко 

80 бодова – наставница Драгица Чолић и Кристина Миловановић, Ратаје – 70 бодова – 

наставница Ивана Дуњић 

 



 Велики број наших ученика од 1. до 8. разреда је учествовао 12. марта на математичком 

такмичењу „МИСЛИША“.  

3. место освојили су Гошић Дејан 1/3 и Бабић Николина 2. р. Плоча 

Похвале: Весић Јован и Себић Павле 1/1, Ђорђевић Миљана 2. р. Тулеш, Пановић Филип, 

3. р. Јелакци, Рајчић Немања, 3.р. Плеш и Савковић Петар 4/3 

 

KGL Contest је међународно такмичење из енглеског језика за ученике до 18 година 

који енглески уче као страни језик. Организатори такмичења су KGL International Testing 

Autohority  (ITA) који припремају тестове за такмичење, прегледају тестове, припремају 

сертификате за учеснике и додељује награде на Светском финалу такмичења. Свака земља има 

свог локалног партнера који је одговоран за спровођење такмичења на локалном нивоу (први и 

други круг). Такмичење је у Србији одржано 2019. г. а у првом кругу је учествовало 800 

учесника из 77 школа из 36 места у Србији. 

Ове школске године 11 ученика наше школе (наставница Душица Милосављевић 

Бонџић) је учествовало 14. фебруара у првом кругу овог такмичења и постигло одличне 

резултате: Нина Милованкић, ученица 8. разреда у Ратају,  освојила је 97,5 бодова и 

пласирала се у други круг ( одржан у Правно-биротехничкој школи у Земуну 7. марта) и 

освојила  95 бодова. 
Матеја Стевановић је у првом кругу освојио 95 бодова, Јована Левић, Лука Мијајловић 

и Теодор Сердаревић 92,5, Дуња Ковачевић и Сара Пелић 80, Вељко Ђорђевић 77,5, Милица 

Милосављевић 67,5, Вукашин Стевановић 65 и Јана Јовановић 62,5 бодова. 
ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА И ЖЕЛИМО ИМ ДА У БУДУЋНОСТИ 

ОСВАЈАЈУ ЈОШ МНОГО НАГРАДА!!! 

Међу такмичарима налазе се ученици који су прошле школске године завршили 8.разред и 

својим успехом и резултатима са такмичења заслужили ДИПЛОМУ „ВУК КАРАЏИЋ“.  

8/1 – АРСИЋ ОГЊЕН, ЖАРКОВИЋ ЛАУРА, НИКОЛИЋ СОФИЈА, ПАВЛИЧЕВИЋ 

ЗОРАНА 

8/2 – ВУЈИЋ АНЂЕЛА, ВУЧКОВИЋ МИЛИЦА, ЖИВАДИНОВИЋ ЈАНА, КОВАЧЕВИЋ 

НЕВЕНА, САУЛОВИЋ ДАВИД, СТЕВАНОВИЋ ЈАНКО, ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА 

8/3 – ДОБРИЧИЋ ЛАРА, ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА, МЛАДЕНОВИЋ КСЕНИЈА, ПРОТИЋ 

МИЛИЦА, РАДИЧЕВИЋ ХЕЛЕНА, СИМИЋ БРАТИСЛАВ, СТЕФАНОВИЋ СУЗАНА, 

СТОЈАКОВИЋ НАТАША 

ПЛЕШ – МАРИЋ ФИЛИП, СТАЈКОВАЦ ПЕТАР 

РАТАЈЕ – ЈОВАНОВИЋ ЈАНА, КОВАЧЕВИЋ ДУЊА, ЛЕВИЋ ЈОВАНА, МИЛОВАНКИЋ 

НИНА 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ: НИНА МИЛОВАНКИЋ 

 



ДЕЧЈА НЕДЕЉА (5–11. октобар 2020. године)  

„Подељена срећа, два пута је већа“ 

  

 Деца су украс света и зато им треба помоћи. Поред нас који сваког дана нормално 

идемо у школу, ко зна колико деце у свету премине од глади, жеђи, немаштине. Зато свака 

школа почетком октобра организује посебну недељу на коју су позвана сва деца, ђаци добре 

воље, да дођу и помогну у акцијама и хуманитарним организацијама: продавање фигурица од 

пластелина, прикупљање чепова за хендикеп, акција „Друг – другу“, подела добродошлица и 

беџева, дан посвећен заштити животне средине, обилазак усамљених и помоћ старијима. 

 Ове активности су веома значајне јер фигурице продајемо да бисмо новац дали 

угроженој деци; акција „Друг – другу“ зближава пријатеље; организују се заједничка чишћења 

школских дворишта и околине при чему развијамо свест о чувању животне средине; 

помажемо старијима и усамљенима. 

 Наше поруке свима гласе – „Када можеш, увек помози“ и „Лепа реч и гвоздена врата 

отвара“.  

       

Новинарци: Елена Ђорђевић, 6/2 

Неда Чолић, 6/3 

Милица Митровић, 6/3 

Сара Шекуларац, 6/3 



 
 

 
Додела „ДОБРОДОШЛИЦА“ – ове године без традиционалне приредбе и сусрета свих ђака 

првака наше општине 

 
Дечја права истакнута на видном месту и лепо илустрована 



У оквиру Дечје недеље реализован је републички конкурс„Зашто волим Србију?“ 

Стручни жири, који су чинили: Љубивоје Ршумовић, Перо Зубац и Мирјана Булатовић имао је 

тежак задатак да одабере и награди радове. Ученици одељења 4/1 и 4/3 наше школе добили су 

захвалнице за учешће на конкурсу. 

 

 

Зашто  волим  Србију 

 Свако има државу у којој се родио  и у којој живи. Моја вољена земља се зове Србија. 

Не много велика, али веома лепа и питома земљица у свом крилу чува  нас, своје становнике , 

па зато треба да је поштујемо, ценимо и волимо. 

 Вековима су се наши преци борили да сачувају Србију, а ми то трeба да поштујемо и да 

наставимо њиховим стопама. Историја нам говори о њиховом животу, мукама и напорима да 

им нико не одузме вољену земљу. То треба памтити  и бити поносан на све јунаке који су дали 

своје животе да би Србија опстала на  Балкану. Никада није било лако, није ни данас , јер је 

Србију лепу и природно богату  увек неко желео. 

 Како ратници и јунаци, тако су се и научници борили на свом пољу, да би Србија 

постала позната у свету. Много је научника који су наш понос, а међу њима величанствени 

Никола Тесла, Михајло Пупин, Милутин Миланковић.... 

 Наши супер спортисти , а први међу њима, Новак Ђоковић, амбасадор добре воље, 

човек због ког ће многи у свету потражити Србију на карти света. 

 Природне лепоте које красе Србију свако би пожелео. Од простране  равнице на северу 

до свих брежуљака и  планина на југу. Реке, језера, бање, етно-села, планине право су 

богатство наше земље. 

 Осећај да припадаш некој земљи, да си у њој домаћин, а не туђин... Слобода у сваком 

погледу, језик и писмо које имаш – то је оно што треба да волиш. 

 У свету сигурно има земаља где се лепше и лагодније живи него у Србији, али то нису 

наше земље. Тамо негде се не говори нашим језиком, не окружују нас наше природне лепоте. 

Зато ја волим Србију и увек ћу је ВОЛЕТИ. 

 

Јован Марковић  4/1 



Леп гест интернет продавнице играчака „ Pufi WebShop“ из Младеновца 

 

 У оквиру Дечје недеље ученици старијих разреда за децу са сметњама у развоју су 

учествовали у пројекту: „Ми можемо - ми хоћемо“. Ученици су правили пластелин од 

прехрамбених намирница, а затим су своје радове представили на изложби у ОШ „Аца 

Алексић“ у Александровцу. Изложба је била веома успешна и посећена од стране ученика и 

њихових учитељица. Идеја целог пројекта је да свако од нас може да буде успешан и да својим 

радом може да обезбеди средства за неке активности.  Приближавао се Дан особа са 

инвалидитетом и уз договор са родитељима одлучено је да купимо дидактичког материјал.  

Тако је почела ова лепа прича. 

 Дан особа са инвалидитетом нисмо могли да обележимо у школи због епидемије 

Ковид-а 19. Прешли смо на рад од куће. Међутим, активности нису престале. На интернету 

смо уочили интернет продавницу играчака „Pufi WebShop“из Младеновца и понуду магнетних 

табли за децу. После дуже анализе закључено је да су табле одговарајуће за рад са децом и 

ступили смо у контакт са продавцем. Наручили смо четири табле и договорили плаћање. На 

крају поруке смо написали коме су намењене ове табле. Написали смо то онако, без неке 

намере. Следило је пријатно изненађење. Поруку коју смо добили гласила је овако. 

„Поштована, јављамо Вам да су за Вас 4 табле са магнетима гратис. Надамо се да ће се деца 

обрадовати. “ 

 Предиван је осећај када се доживи нешто тако лепо и хумано од непознате особе. Лепо 

је знати да постоји хуманост и саосећање у овом тешком времену. Постоји толико људи из 

наше средине који би могли да ураде нешто слично, а ми смо доживели да нас обрадује добра 

особа из Младеновца. Свака част на овом гесту. Новац који је остао потрошићемо баш у овој 

продавници. 

ХВАЛА „Pufi WebShop“-u. 

Оливера Нешковић, дефектолог 

 

                      
 

 

Општина Александровац даровала  је  средства за набавку наставних средстава за 

посебна одељења наше школе која ће ученицима дати додатну мотивацију за учење, а 

наставницама олакшати рад. 

 

 

                   



IN MEMORIAM    

 

Стефан Живадиновић (2003–2021) 

 

После кратке али опаке и тешке болести, у 

јануару,  преминуо је Стефан Живадиновић у својој 

осамнаестој години. Стефан је био ученик наше 

школе у периоду од 2010. до 2018. године. Прве 

четири године био је у одељењу учитељице    

Данијеле Луковић, а од петог је био под 

старешинством наставнице Димитринке Николов. 

 

Стефан је био добро и лепо васпитано дете. Завршио је осми разред као свестран, 

вредан и успешан „мали“ матурант. Више пута награђиван на конкурсима. Учесник 

многобројних приредби са запаженим улогама. Уписао је средњу Политехничку школу 

„Милутин Миланковић“ у Крушевцу. Израстао у лепог стаситог момка. Културан, ведар, 

несебичан, са осмехом који му није силазио с лица, био је омиљен међу својим вршњацима и 

професорима. Због својих врлина остаће упамћен и никад заборављен, заувек у срцима својих 

пријатеља и учитеља.  

Породици Живадиновић, мајци Биљани, оцу Зорану и млађој сестри Сари овим путем, 

у име колектива наше школе, изражавамо најискреније саучешће у њиховом непреболу. 

Стефан би у септембру напунио осамнаест година. Господ је по својој промисли изабрао 

Стефана у свој рајски врт.  

 

 



СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

 

Ученици у издвојеном одељењу у Плочи традиционално обележавају Светски дан здраве 

хране. Осмеси говоре колико уживају а наставници и сви радници као и родитељи су им 

велика подршка. 

 

 

 

 

 



Слично је и у Пуховцу... Све је лепше кад се подели са другарима: и здрава храна и 

рођенданска торта...  

 

 
 

 

 



ВЕЛИКА ВРБНИЦА 

   Школа у Великој Врбници  је позната по манифестацији „Глишићеви дани“. Због 

епидемиолошке ситуације ове године она није могла бити организована. 

       Али, деца из вртића, ђаци и њихови родитељи нису желели да у потпуности прекину 

ову октобарску традицију припремања и дегустације укусних јела. Они су, наиме, за Дан 

здраве хране припремили разноврсне слане и слатке посластице и направили интересантне 

аранжмане од воћа и поврћа.  

        Нажалост, овога пута је изостало присуство гостију, али то није спречило малишане 

да уживају у укусима омиљених ђаконија које су им спремиле њихове драге маме. Посебну 

пажњу су привукле сочне малине, које су за трен ока нестале. 

                                                                    Учитељице: Магдалена Ивљанин и Данијела Савковић 

      Васпитачица:  Лидија Савковић 

 

 

 



 

    

      



ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 

183. рођендан наше школе прославили смо без свечане академије, уз конкурсе и  слаткише ...       

             
 

 

 



 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

 

ПЛЕШ 



 

ПЛОЧА 

 

 

ГОРЊЕ РАТАЈЕ 

 

 



ПЕСНИЧКЕ ИСКРИЦЕ 

Награђени радови на конкурсу поводом 183. рођендана наше школе 

МОЈА ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У школи учиш, пишеш и бришеш, 

у школи се дружиш, играш и плешеш. 

У школи се чује корак као бат, 

у школи ти је друг као брат. 

 

Волим своју школу јер је лепа и велика, 

у њој је знање јаче од челика. 

Тамо је другарство од свега важније, 

без њега све би било тужније. 

 

Зато децо у школу хајде, 

само тако има неке вајде. 

Волите школу, пишите и учите, 

јер ћет без ње много да се мучите. 

Михајло Марић, 4/1 

У прелепом зеленилу 

сред столетних борова, 

насмејана, ведра, лепа 

блиста моја школа. 

 

Становника пуно има 

све главице паметне. 

Другови и другарице 

станари смо школице. 

 

Изненађење јој спремамо, 

лепу торту и свећице. 

Долази нам важан дан 

њен је рођендан. 

Ивана Стевановић,  

3/12 – Горње Ратаје 

Моја школа је велика лађа 

у њој се стално нешто догађа. 

Сви се трудимо да будемо добри ђаци, 

а најслађи су ђаци прваци. 

 

У њој се црта, пише и пева 

у клупи се, понекад и снева. 

Нижу се бројке, играју слова, 

јер то је школа из снова. 

 

Моја школа Аца се зове 

на њеним крилима деца плове. 

Путујући полако према матури 

учимо се успут првој култури. 

 

Памтићу увек учитељицу драгу, 

што нам је давала знање и снагу. 

Моја је школа најбоља од свих 

и њој посвећујем овај стих! 

Марко Сијић, 4/1 

Дошао је и тај дан, 

нашој школи рођендан. 

Велика торта је направљена 

и свећица постављена. 

 

Ђаци, учитељи, наставници 

песму ће јој певати 

и сви ће заједно 

свећицу одувати. 

 

Срећан диван дан школице, 

други доме мој, 

од срца ти жели 

Лука, ученик твој!!! 

 

Лука Лазаревић, 3/3 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данас нам је диван дан, 

нашој школи рођендан. 

Срећан је дан за све њене ђаке, 

а поготово за прваке. 

Баш те волимо, школо драга, 

имаш пуно година, али увек си млада. 

Све учитељице су срећне што раде ту  

и зато паметно уче децу сву. 

 

Са тобом растемо и ми, 

знање и васпитање стичемо сви. 

Зато смо поносни што смо твоји, 

вредни, паметни, весели и најбољи. 

 

Срећан рођендан желимо ти ми 

и да дуго трајеш, наша школо, ти! 

ученици 3/1 

 

Школско се звоно далеко чује 

као што пчелице зује, зује! 

Радост и срећу свима пружа 

у разне авантуре децу гура. 

 

За сваку срећу и тугу 

и свако ново слово и број 

Школо моја, неизмерно ти хвала, 

Хероју мој! 

Веома посебна си 

зрачиш и привлачиш нас у своје 

крило. 

 

Шириш љубав и срећу 

сваком детету безусловно! 

Срећан ти рођендан школо! 

Данас је твој дан, 

 да трајеш и трајеш бесконачно 

и пружаш љубав као до сада! 

Андрија Ћировић, 4/2 

 

Моја школа 

је основана давно 

име Аца Алексић 

је познато и славно. 

 

У њој деца стичу 

сво потребно знање 

уз које добију 

и лепо васпитање. 

 

Сва су деца добродошла и иста 

а у њу је ишло 

много познатих лекара, 

професора и спортиста. 

 

Поносим се што сам 

и ја део ње, 

а кад порастем волео бих 

да школа буде поносна на мене. 

Душан Радичевић 4/1 

Моја школа, пуна клупа и столица 

изгледа као нека позорница. 

У њој имамо моменте сјајне, 

она увек чува наше тајне. 

 

У њој имамо учионице, 

кад је контролни постану мучионице, 

када смо немирни причаонице, 

а када се играмо играонице. 

 

Без обзира како је схватимо, 

ми се њој увек вратимо. 

 

Матеја Јовановић, 3/2 

 



СТАРА ШКОЛА У НОВОМ РУХУ ~ ПЛОЧА 
 

                                                                                                 
 

Деценијама су ученици и 

радници школе у Плочи прижељкивали нормалније услове за рад у школској згради, која је 

неколико година након изградње (пре тридесетак година) почела да прокишњава. Жеља се 

испунила тек данашњим генерацијама уз велико залагање и дугогодишњи труд свих 

заслужних људи из општине Александровац које је својим амбициозним радом мотивисао 

Михајло Милинчић, донедавно директор Основне школе „Аца Алексић“, а данас поносни 

наставник физичког васпитања у плочкој школи. Радови на реконструкцији школске зграде 

отпочели у јулу 2019. срећно су приведени крају у децембру 2020. године, на радост све деце 

чији су осмеси нескривени чак и под маскама. 

                   

Моја школа је много лепа                                                   

по њој се моја учитељица шета,                                                         

и ученици разреда свих,                                       

и вртић је ту, рачунамо и њих. 

 

Моја је школа смештена у Плочи 

многима је отворила очи! 

Из ње је изашло много ђака, 

у њој су били мој отац, тетка и 

бака. 

 

Зато је волим и много јој хвала 

и мени је много дала.                               

Пишем песму на овај дан   

срећан ти, школо моја, 

183.рођендан! 

 

Теодора Бабић, 3. разред 



               

    

     

Приредила: Маријана Ђукић 

Поред школског екстеријера и 

ентеријера, на фотографијама су приказане и 

разне пројектне активности ученика млађих 

разреда и њихових учитељица Зорице 

Видојевић и Мирјане Арсић: 

 „Од сировине до производа“ – брање, 

сушење и паковање чаја од шипка; 

 „Наши великани“ – пројекат о делу 

Вука Караџића уз оживљавање 

азбуке; 

 „У сусрет Ново години“ 

 „Обележавање школске славе Светог 

Саве“ 

 Новина је да су ове године деца 

рецитовала пригодне песме о Светом Сави у 

Цркви Св. апостола Петра и Павла након 

литургије. За своје добро владање и труд од 

новог свештеника и сеоског пароха Марка 

Ракоњца добили су пакетиће. Славски колач 

је пресечен у школском холу где су 

одељенске старешине и помоћни радници 



СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

„ШКОЛА ЈЕСТЕ ФАБРИКА ЧОВЕЧАНСТВА“ – Ј. А. КОМЕНСКИ (1592-1670) 

Велика је одговорност нас просветара да „фабрика човечанства“ добро постави 

темеље на којима свет опстаје: школујемо будуће лекаре, научнике, пекаре, мајсторе, 

спортисте,  политичаре, учитеље... Велика је срећа кад им поред знања сачувамо и учврстимо 

самопоуздање, развијамо савест, научимо их да чувају здравље, животну средину, породицу,  

да буду толерантни, мирољубиви.... и задовољни својим животом!!! 

Завршетак школовања и стицање дипломе никако не значе да смо стекли сва знања 

неопходна за успешно обављање било које професије. Тиме смо одшкринули врата, направили 

корак из теорије у праксу а онда следи усавршавање и перманентно – целоживотно 

образовање. Сталне промене у природи, друштву, напредовање савремених технологија, 

услови рада... изазов су и  мотивација за савладавање препрека и успешно напредовање. Тако 

је у сваком послу без обзира да ли је неко у приватном или јавном сектору, сам свој газда или 

запослен у државним установама и предузећима. Напредак човечанства је могућ ако сваки 

појединац даје допринос радећи свој посао најбоље што може и уме. Ово звучи као утопија јер 

је свет јако далеко од тога... али суштина је да  човек као мисаоно биће може да креира и 

створи нормалне услове за пристојан и достојанствен живот. Вредно је труда!  ЗНАЊЕ је 

предуслов за то и  богатство које се не може истрошити него умножити и нико нам га не може 

узети. То стално понављамо нашим ученицима, сигурно смо досадни ...Срећом, кад-тад већина 

схвати да смо били у праву. Знање ће увек наћи  пут и отворити нека врата, некад са мало 

више муке и чекања, али исплатиће се! 

У нашој просветарској професији поред преношења „функционалних знања“ (како 

савремена педагогија сада то зове) веома је битан активан однос према раду који је 

давноооо, у 17. веку,  дефинисао чешки педагог, лингвиста, природњак, хуманиста, филозоф и 

политичар Јан Амос Коменски!!! 

Коменски је генерално гледао на науку са практичног гледишта, односно, сматрао је да 

ученици треба да науче оно што ће им користити у животу. У раду школа, у настави и 

васпитању одредио је  главне принципе и методе а све у складу са природним законима. 

Основни принцип наставе, по Коменском, је  принцип очигледности, по коме настава треба 

да почне од посматрања ствари, а не од упознавања путем разума, да чула имају велику улогу 

у сазнавању и учењу. Овај принцип чини језгро и основу дидактике Коменског, па је, сходно 

томе, назван златним правилом. Остали важни принципи, по Коменском, су : поступност, 

систематичност, узрасне могућности, интересантност, занимљивост и пријатност 

рада. Такође је битан активан однос према раду, јер уколико ученик не учи са разумевањем, 

учење не може дати резултате. Да би резултати били трајни, Коменски истиче неопходност 

понављања и увежбавања градива. Све се ово може постићи, сматрао је овај познати педагог, 

само уколико школа има пансофијске наставнике, универзалне педагоге, који су способни да 

поучавају свестрано. Њихови главни задаци су да вежбају: дух, говор и руке и у складу са тим 

Коменски поставља два значајна захтева школи: неопходност повезивања теоријских и 

практичних знања и неопходност повезивања учења у школи са реалним животом.  

НЕ УЧИТИ ЗА ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ, постало је водећа Коменскова идеја у 

раду ондашњих школа. А учитељ (односно сви који се баве васпитањем и образовањем деце)  

је дужан да изазове интересовање код ученика, да привуче дечју пажњу и срца својом 

добронамерношћу, наклоношћу и љубављу. Важи и данас, после толико векова!!! Једноставно 

речено, применљиво и даје резултате! 



Свесни своје одговорности и лепоте професије коју смо изабрали практично показујемо 

својим ученицима колико је битно целоживотно образовање. Много сати проводимо што у 

личном што у организованом стручном усавршавању да би успешно савладали све нове 

технологије, али и разменили искуства и нашим ученицима пружили најбоље јер они то 

заслужују! 

И ове школске године, у јако тешким и стресним условима рада, стручно смо се 

усавршавали на семинарима који су углавном посвећени примени савремених технологија у 

функционисању школа. Много тога смо научили и применили а атмосферу са семинара 

„Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, који је крајем 

септембра одржала наша колегиница Виолета Давидовић,  видите у фото-албуму који следи. 

 

 

 

 

   



     

             

    

 Морам да објасним откуд ми је на памет „пао“ Коменски!!! У времену 

комерцијализације свега и свачега па и наше дивне професије, често имам мучнину од разних 

новотарија и реформи!!! Што би народ рекао „измишљање топле воде“! Увођење нових 

термина – од циљева и задатака васпитања и образовања одосмо у очекиване резултате, 

исходе, стандарде, компетенције... па разне евалуације, диференцијације, едукације... Као да 

бомбастични термини, углавном туђице, показују неки напредак, а уствари су само друго име 

за оно што је давнооо утемељено и у пракси потврђено. Много је формализма, губи се 

суштина, новац постаје примаран. Драго ми је што, у понудама разних семинара, успевамо да 

одвојимо „жито од кукоља“ и бирамо квалитетне предаваче којима верујемо, а онда уживамо и 

стручно се усавршавамо. 

       Манасија Здравковић, педагог 



  

                   

    

  

Семинар: „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“, одржан крајем 

октобра помогао нам је у практичној реализацији наставе на даљину. Одлични предавачи 

Академије „Филиповић“ из Јагодине помогли су нам да савладамо многе тајне компјутера. 



ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ДОБРОТЕ И МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

(ЗА ЧАС ВАСПИТНОГ РАДА, СА УЧЕНИЦИМА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА) 

МАЛО ЈЕ ДАНА У ГОДИНИ, КОЈИ НИСУ ПОСВЕЋЕНИ НЕКИМ ДОГАЂАЈИМА, 

ПОЈАВАМА, СТВАРИМА... ТАКО ИМАМО ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА, ДАН ЗДРАВЕ 

ИСХРАНЕ, ДАН ЗАШТИТЕ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ, ДАН 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДАН ИЗБЕГЛИЦА, ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ, ДАН КЊИГЕ, 

ДАН СРЦА, ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА... 

КАО ПОСЕБНО ВАЖНЕ, СА ПСИХОЛОШКОГ И ПРАКТИЧНОГ АСПЕКТА 

ИЗДВОЈИЋЕМО ДАН ДОБРОТЕ И ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ. ЗАШТО? ЗАТО ШТО СУ ТО 

ПОЈМОВИ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ ЖИВОТ, ЖИВОТ И 

РАД У ШКОЛИ, ОДНОСНО КОЛЕКТИВУ. 

СВЕТСКИ ДАН ДОБРОТЕ, ОБЕЛЕЖАВА СЕ 13. НОВЕМБРА. О ДОБРОТИ СТЕ, 

ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПИСАЛИ ЈАКО ЛЕПЕ РЕЧЕНИЦЕ, КОЈЕ СУ НАШЛЕ 

СВОЈЕ МЕСТО НА ШКОЛСКОМ ПАНОУ И ТО ЈЕ, САМО ПО СЕБИ БИЛА НАГРАДА ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ИХ НАПИСАЛИ. ДОБРОТА ЈЕ ЈЕДНА ЛЕПА ОСОБИНА, КОЈА ЈЕ У 

СТВАРИ МЕРА ВАШЕГ ОДНОСА ПРЕМА ДРУГИМ ЉУДИМА. БИТИ ДОБАР ЈЕ ЈЕДНО 

ВЕЛИКО ЛИЧНО ЗАДОВОЉСТВО И ВИ ЗНАТЕ ДА СМО ОРГАНИЗОВАЛИ МНОГЕ 

ХУМАНЕ АКЦИЈЕ ПОД СЛОГАНОМ „ДОБРОТА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА“. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ ОБЕЛЕЖАВА СЕ 16. НОВЕМБРА. 

ТОЛЕРАНЦИЈА ЈЕ У СУШТИНИ ПОШТОВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ, У 

БИЛО КОМ СМИСЛУ. ТО ЗНАЧИ ДА УМЕМО ДА ПРЕПОЗНАМО, РАЗУМЕМО И 

РЕАГУЈЕМО, НА АДЕКВАТАН НАЧИН, НА НЕШТО ШТО ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ, РАЗЛИЧИТО, 

У ОДНОСУ НА НАС. 

И ДОБРОТА И ТОЛЕРАНЦИЈА ПОДРАЗУМЕВАЈУ ПРЕПОЗНАВАЊЕ, 

САОСЕЋАЊЕ, ПРИХВАТАЊЕ, ПОТРЕБУ ДА РАЗУМЕМО И ПОМОГНЕМО. ПАНОИ 

ПОСВЕЋЕНИ ДОБРОТИ И ТОЛЕРАНЦИЈИ НАЛАЗЕ СЕ ИСПРЕД КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА И СВАКЕ ГОДИНЕ СУ РАЂЕНИ НОВИ, КАКО БИ БИЛИ 

ДРУГАЧИЈИ И СА НЕКОМ НОВОМ КЉУЧНОМ ПОРУКОМ. УВЕК ИХ МОЖЕТЕ 

ПОГЛЕДАТИ! 

У НЕМОГУЋНОСТИ ДА, НА АДЕКВАТАН НАЧИН, ОБЕЛЕЖИМО ОВА ДВА 

ДАТУМА ЗНАЧАЈНА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ СОЦИЈАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ, ЕВО 

НЕКИХ РЕЧЕНИЦА, СА ПАНОА НАЈЛЕПШИХ РЕЧЕНИЦА О ДОБРОТИ, КОЈЕ СТЕ 

НАПИСАЛИ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КАД СТЕ БИЛИ ЗА РАЗРЕД МЛАЂИ 

(СВОЈИХ РЕЧЕНИЦА МОЖЕТЕ СЕ ПОДСЕТИТИ ПРЕД ПАНООМ). 



ДОБРОТА ЈЕ ЉУБАВ КОЈУ МИ ПРУЖАЈУ ДРУГАРИ; СВАКО ИМА ИСКРУ 

ДОБРОТЕ У СЕБИ, АЛИ ЈЕ НЕКИ ПОКАЗУЈУ РЕТКО ИЛИ ЈЕ НЕ ПОКАЗУЈУ НИКАД;  

ДОБРОТА МНОГО ЗНА И МОЖЕ, А ГОВОРИ САМО ОСМЕХОМ; ДОБРОТА СЕ НЕ 

ОПИСУЈЕ РЕЧИМА ВЕЋ ДЕЛИМА; НЕ ТРЕБА БИТИ ДОБАР ПРЕМА ЈЕДНОЈ ОСОБИ, 

ВЕЋ ПРЕМА СВИМА; ДОБРОТА ЈЕ КАД, СВОЈИМ НЕСЕБИЧНИМ ДАВАЊЕМ, УЧИНИШ 

ЉУДЕ СРЕЋНИМ, А ОНДА СИ ТИ СРЕЋАН ЗБОГ ЊИХ;  ДОБРОТА НЕ ДОЛАЗИ САМА 

ОД СЕБЕ ВЕЋ ОД ВАСПИТАЊА КОЈЕ НОСИШ ИЗ КУЋЕ;  ДОБРОТА ЈЕ ИЗВИНИТИ СЕ 

КАД ПОГРЕШИШ...ЈОШ МНОГО, МНОГО ЛЕПИХ РЕЧЕНИЦА О ДОБРОТИ СТЕ 

НАПИСАЛИ СВИ ВИ, УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА. КЉУЧНА ПОРУКА ПСИХОЛОГА 

БИЛА ЈЕ „БУДИТЕ ДОБРИ УВЕК, А НЕ ПО ПОТРЕБИ. НЕКА ДОБРОТА БУДЕ ВАШ 

НАЧИН ЖИВОТА! “ 

ДРУГИ ПАНО О ДОБРОТИ, КАО И ПАНО О ТОЛЕРАНЦИЈИ, БИЛИ СУ 

ИСПУЊЕНИ СЛИКАМА АДЕКВАТНОГ ТЕМАТСКОГ САДРЖАЈА. КЉУЧНА ПОРУКА 

НА ПАНОУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПОЈАМ ТОЛЕРАНЦИЈЕ БИЛА ЈЕ И ОСТАЈЕ „ДА ЈА 

НЕ ПОВРЕДИМ ТЕБЕ, ДА ТИ НЕ ПОВРЕДИШ МЕНЕ, ДА НАМ ПОД ОВИМ КРОВОМ, 

СВИМА БУДЕ ЛЕПО.“ 

БУДИТЕ ДОБРИ И ТОЛЕРАНТНИ И ПРЕМА СЕБИ И ПРЕМА ДРУГИМА. ТО ЈЕ 

ЈАКО ДОБАР ОСЕЋАЈ! 

      ВЕРА ВУЈИЋ, ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 

 

 

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ - ШКОЛСКИ СИНДИКАТ ТРАДИЦИОНАЛНО 

ОБРАДУЈЕ ДЕЦУ НАШИХ РАДНИКА 



ЕКОЛОГИЈА 
ЕКО-ХИМНА ШКОЛЕ 

 

У оквиру Програма Еко-школе организован је наградни литерарни конкурс за избор 

најоригиналнијег текста за еко-химну ОШ „Аца Алексић“ од 4. до 30. новембра 2020. године. 

Право на учешће имали су сви заинтересовани ученици 1–8. разреда и они су својим 

креативним идејама помогли да еко-химна буде баш по мери школе и наших ђака! 

Учествовали су ученици првог, другог, трећег, четвртог и петог разреда и наставнице: Гордана 

Кљајић, Наташа Жарковић, Гордана Томић, Данијела Ђорђевић, Надица Карајовић и Јелена 

Пантелић. 

Жири, Вера Вујић, психолог и Катарина Минић, наставница српског језика су 

прегледале пристигле радове (око тридесетак) и одабрале победнике.  

 

Аутори најбољег текста еко-химне су ученици издвојеног одељења Пуховац и Лазар 

Лазаревић, 3/1 матичне школе.  

 

 

      

 

Мелодију су урадиле наставнице музичке културе Весна Дачић и Ивана Нововић. 

Још једна еко активност је успешно завршена! 

Честитамо најбољима! ЕКО-ПОЗДРАВ! 

Организатори активности: 

Ивана Дуњић, координатор пројекта Еко-школе 

Светлана Павловић, члан Еко-одбора 

 

 

 

 



 

EКО ХИМНА – Ученици Пуховца и Лазар Лазаревић 3/1 

 

Еколози ми смо млади 

свак се сада нама диви 

будућност у нама живи. 

 

На планети влада срећа 

садимо јој пуно цвећа, 

пуно цвећа и дрвећа. 

 

Ацини ђаци природњаци 

обећање сада дају 

да ће воду, шуму, траву 

и планету да чувају! 

 

Зато сада дајмо глас 

за планете наше спас, 

ми смо млади, али знамо 

планету да (са)чувамо! 

 

У опасности је клима, 

кажемо сада свима. 

Подижемо глас за 

планете спас! 

 

Ацини ђаци природњаци 

обећање сада дају 

да ће воду, шуму, траву 

и планету да чувају! 

„ЕКО-КОДЕКС НАШЕ ШКОЛЕ“ 

У оквиру Програма Еко-школе организована је активност по одељењима за избор 

најоригиналнијег еко-кодекса ОШ „Аца Алексић“ током октобра 2020. године. Право на 

учешће имали су сви заинтересовани ученици 1–8. разреда и они су својим креативним 

идејама помогли да еко-кодекс изгледа баш овако! Свој допринос дала је Еко-баштица у 

оквиру својих активности у ОЈР-у. 

 



        
 

У еколошке акције укључујемо се сви: ученици, запослени, родитељи... Сваке године 

прикупљамо и продајемо стари папир,  рециклирамо пластику и лименке, учествујемо у 

акцији „Чеп за хендикеп“... 

           
 

 



МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЈОШ 

ПОНЕШТО 

 

 ОД 1992. ГОДИНЕ 3. ДЕЦЕМБАР СЕ ОБЕЛЕЖАВА КАО МЕЂУНАРОДНИ ДАН 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ. МИ СМО ГА УВЕК, НА НЕКИ НАЧИН, ОБЕЛЕЖАВАЛИ 

У СВОЈОЈ ШКОЛИ, ПРЕ СВЕГА ЗБОГ ТОГА ШТО, У ОКВИРУ ШКОЛЕ, ПОСТОЈЕ ДВА 

ОДЕЉЕЊА КОЈА ПОХАЂАЈУ ВАШИ ДРУГАРИ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ, А УЗ ТО 

ИМАМО И ОДЛИЧНУ САРАДЊУ СА ДРУШТВОМ ЗА МНРО, СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ 

ДРУШТВА, КОЈИ СУ ПОСЕЋИВАЛИ И НЕКИ ОД ВАС, ДА БИ КОРИГОВАЛИ НЕКЕ 

ПРОЛАЗНЕ, УЗРАСНЕ И РАЗВОЈНЕ ПРОБЛЕМЕ. 

У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВНОЈ ПРАКСИ ДВЕ НАЈВАЖНИЈЕ РЕЧИ ПОСТАЛЕ СУ 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА. КОРЕЛАЦИЈА ЗНАЧИ ПОВЕЗИВАТИ САДРЖАЈЕ ИЗ 

РАЗЛИЧИТИХ ПРЕДМЕТА, АЛИ И ТЕОРИЈСКА И ЕМПИРИЈСКА (ИСКУСТВЕНА) 

САЗНАЊА, А ИНТЕРАКЦИЈА ПОДРАЗУМЕВА УЧЕЊЕ КРОЗ СТАЛНУ МЕЂУСОБНУ 

КОМУНИКАЦИЈУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА, ЈЕР УЧЕНИК НЕ МОЖЕ ВИШЕ БИТИ 

ПАСИВАН СЛУШАЛАЦ И ПОСМАТРАЧ НА ЧАСУ, ВЕЋ АКТИВАН УЧЕСНИК 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА. УОСТАЛОМ, ТАКО СЕ НАЈБОЉЕ УЧИ. 

ШКОЛА ЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА УСТАНОВА. И ВАСПИТНИ РАД ИМА 

СВОЈЕ ПРИНЦИПЕ И ПРАВИЛА КОЈА ГА ОДРЕЂУЈУ. ЗАШТО НЕ БИ КОРЕЛАЦИЈА 

БИЛА КЉУЧНА РЕЧ И У ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ? И ИНТЕРАКЦИЈА, ТАКОЂЕ?! 

НЕДАВНО СМО ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ДОБРОТЕ И ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ДВА ВАЖНА 

ДАНА, КОЈА АФИРМИШУ ДВЕ ВАЖНЕ ЉУДСКЕ ОСОБИНЕ, ДОБРОТУ И 

ТОЛЕРАНЦИЈУ. КАО ПСИХОЛОГ, РЕКЛА БИХ ДА ЈЕ ДОБРОТА КАРАКТЕРНА 

ОСОБИНА, А ТОЛЕРАНЦИЈА ОСОБИНА ВЕЗАНА ЗА ТЕМПЕРАМЕНТ, ОДНОСНО ЗА 

НАЧИН И БРЗИНУ РЕАГОВАЊА У НЕКИМ СИТУАЦИЈАМА. ОНАЈ КО ЈЕ ДОБАР И 

ТОЛЕРАНТАН, У ПРЕДНОСТИ ЈЕ У ОДНОСУ НА ОНЕ КОЈИ ТО БАШ И НИСУ ИЛИ 

НИСУ УВЕК. БИТИ ДОБАР И ТОЛЕРАНТАН, ЗНАЧИ ДА СЕ ДОБРО ОСЕЋАМО И МИ 

САМИ И ОНИ ИЗ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА. 

РЕКЛИ СМО ВЕЋ, У НЕКИМ МОЈИМ ПРЕТХОДНИМ ТЕКСТОВИМА, АЛИ ДА 

УТВРДИМО ГРАДИВО. ДОБРОТА ЈЕ МЕРА НАШЕГ ОДНОСА ПРЕМА ДРУГИМ 

ЉУДИМА. ЗНАТЕ И САМИ КОЛИКО СМО ХУМАНИХ АКЦИЈА ОРГАНИЗОВАЛИ ПОД 

СЛОГАНОМ „ ДОБРОТА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА“. ЗА ОНОГ КО ПРИМА И ОНОГ КО ДАЈЕ. 

ТОЛЕРАНЦИЈА ЈЕ ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РАЗУМЕВАЊЕ, ПРИХВАТАЊЕ МЕЂУСОБНИХ 

РАЗЛИЧИТОСТИ. СВАКО ОД НАС ЈЕ ТАКАВ КАКАВ ЈЕСТЕ, С РАЗЛОГОМ. МИ НИСМО 

ТИ КОЈИ БИ ТРЕБАЛО ЈЕДНИ ДРУГЕ ДА МЕЊАМО. МИ БИ САМО ТРЕБАЛО ДА 

БУДЕМО ДОБАР ПРИМЕР, ДОБАР МОДЕЛ ЗА ОПОНАШАЊЕ. КАД ЈЕ ТОЛЕРАНЦИЈА У 

ПИТАЊУ КЉУЧНА ПОРУКА ЈЕ „ ДА ЈА РАЗУМЕМ ТЕБЕ, ДА ТИ РАЗУМЕШ МЕНЕ И ДА 

НАМ, ПОД ОВИМ КРОВОМ, СВИМА БУДЕ ЛЕПО“. 



ВРАЋАМО СЕ НА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ОСОБЕ СА ТЕШКОЋАМА У 

РАЗВОЈУ. ЈАКО ЈЕ ВАЖНО ДА ПРЕМА ЊИМА БУДЕМО ДОБРИ И ТОЛЕРАНТНИ. ДА 

ИХ ПРИХВАТИМО И РАЗУМЕМО. ДА ИМ ПОМОГНЕМО. НЕ ИЗ ОСЕЋАЊА 

САЖАЉЕЊА, ВЕЋ ПОШТОВАЊА! ОНИ НИСУ ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, 

ОНИ СУ ОСОБЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ. АКО ГОВОРИМО О ВАШИМ 

ДРУГАРИМА, ЊИХОВЕ ПОТРЕБЕ СУ ИСТЕ КАО И ВАШЕ. ТО СУ ПОТРЕБА ЗА 

ЉУБАВЉУ, ПАЖЊОМ, ИГРОМ, ДРУЖЕЊЕМ, ПРИПАДАЊЕМ, ПОШТОВАЊЕМ И МИ 

ЋЕМО ИМ СВЕ ТО ПРУЖИТИ ЗАТО ШТО СМО ДОБРИ И ТОЛЕРАНТНИ И ЗАТО ШТО И 

ОНИ ТО ЈЕСУ, АКО ИМ ПРУЖИМО ПРИЛИКУ ДА  НАМ ТО ПОКАЖУ. АКО ИХ 

УПОЗНАМО! 

 СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ, 1. ДЕЦЕМБАР, УВЕК СМО 

ОБЕЛЕЖАВАЛИ ТЕМАТСКИМ ПАНОИМА И РАЗГОВОРИМА НА ЧАСОВИМА       

ВАСПИТНОГ РАДА. СИДА ЈЕ ЈЕДНО ВИРУСНО ОБОЉЕЊЕ, ЗНА СЕ КАКО СЕ ДОБИЈА, 

КАКО СЕ МОЖЕ ПРЕНЕТИ, А КАКО НЕ МОЖЕ. И ТИ ЉУДИ ЗАСЛУЖУЈУ НАШУ 

ПАЖЊУ, РАЗУМЕВАЊЕ И ПОДРШКУ. НЕК ВАМ ДОМАЋИ ЗАДАТАК БУДЕ ДА СЕ 

САМИ ИНФОРМИШЕТЕ О СИДИ И ХИВ ВИРУСУ, ЈЕР ЗНАЊЕ ЋЕ ВАС САЧУВАТИ ОД 

МНОГИХ НЕДАЋА. НЕКИ НИСУ ДОВОЉНО ЗНАЛИ ПА СУ, ПРЕ СВЕГА 

НЕОДГОВОРНИМ ПОНАШАЊЕМ, „ПОКУПИЛИ“ ХИВ ВИРУС, А МОГЛИ СУ ТО ДА 

ИЗБЕГНУ, ЈЕР ЈЕ УГЛАВНОМ ЗАВИСИЛО ОД ЊИХ САМИХ. 

САДА СМО СВИ У СИТУАЦИЈИ ДА МОРАМО МНОГО ДА ВОДИМО РАЧУНА О 

СВОМ ПОНАШАЊУ, ДА ПОШТУЈЕМО МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И, ДА СЕ ЗАШТИТИМО 

ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД 19. НЕКИ ЉУДИ ЗНАЈУ ВИШЕ ОД НАС, ПА СУ 

ДЕФИНИСАЛИ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДА БИСМО САЧУВАЛИ И СЕБЕ И ДРУГЕ. 

ХАЈДЕ ДА БУДЕМО ДОБРИ, ТОЛЕРАНТНИ, ПАЖЉИВИ ПРЕМА ОНИМА КОЈИ 

СЕ, У БИЛО КОМ СМИСЛУ, РАЗЛИКУЈУ ОД НАС И ПРЕ СВЕГА, СВИ ЗАЈЕДНО – 

ЗДРАВИ! 

                  ВЕРА ВУЈИЋ, ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 

 



Пројекат ученика 2. разреда „Задруга за друга“ 

Петак  4. 12. 2020. Задруга за друга – увод у пројекат 

Петак 11. 12. 2020. Израда предмета за продајну изложбу 

Петак 18. 12. 2020. Затварање пројекта – уручивање новогодишњег пакетића другу 

Пројекат је трајао две недеље. На првом часу, у договору са ученицима, направљен је 

план његове реализације. Ученици су одабрали да праве честитке, украсе, маске и луткице 

које ћемо продавати у школском холу, а од прикупљеног новца да купимо новогодишње 

пакетиће за три ученика другог разреда. У току ове две недеље ученици су израђивали 

договорене предмете, а продаја је организована од 11. до 17. децембра 2020. 

Прикупљено је 5850 динара. Купљени су пакетићи у вредности 3980 динара, 1150 

динара је потрошено за бомбоне за све ученике млађих разреда као знак захвалности за 

подршку у реализацији овог пројекта. Остатак новца 720 динара уплаћено је за лечење нашег 

бившег ученика. 

У петак 18. 12. 2020. уручени су пакетићи нашим другарима, а другарици ће пакетић  

бити уручен приликом предаје ђачких књижица.  

 

 

 



ЈЕДНА ОД АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ… 

 
Школска библиотека је крајем прошле календарске године 2020. учествовала на 

међународном конкурсу – израде обележивача за књиге (bookmarks). Тада су ученици 

продуженог боравка направили веома лепе и маштовите обележиваче.  

Циљ овог конкурса је размена обележивача међу школама. Остварени су многи 

контакти са школским библиотекарима других земаља. Из свих тих пријатељских веза ми смо 

размену обележивача остварили са две школе из Португала: Miguel Torga и Vale De Milhacos. 

Они су нам послали прегршт обележивача (око 300), заставу, мапе, школски часопис, кратак 

опис знаменитости свога краја, што су приказали и на својим обележивачима. Веома су се 

потрудили у изради обележивача, што ћете видети на фотографијама. Ту су лепе поруке, неке 

су преведене на наш језик. Наши ученици ће добити ове обележиваче од својих пријатеља из 

Португала са дивним порукама и надам се да ће направити и сами обележивач који би желели 

да пошаљу другарима из ових школа. Надам се да ћемо ову сарадњу наставити, а можда и 

проширити.   

Дејана Михајловић 

                      

                



   

 

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 2020. У ЖУПИ 

 

 



Пети по реду Фестивал науке, традиционална манифестација на којој учествују и коју 

заједнички организују све четири образовне установе наше општине је, због тренутне 

епидемиолошке ситуације, реализована онлајн, у периоду од 23. новембра до 31. децембра 

2020. године. У сврху објављивања радова креирана је Фејсбук страница под називом Festival 

nauke 2020. 

Домаћин је ове године ПУ „Наша радост“, а тема овогодишњег фестивала су 

„Климатске промене“. Према истраживањима климатолога, Србија се налази у групи земаља 

које ће бити веома изложене овим променама и то у скоријој будућности. Желели смо да 

истражимо и покажемо шта је оно што сви ми можемо да учинимо како би ублажили 

последице ових промена.  

 

На страници су се нашли снимци занимљивих експеримената, кратки филмови који 

говоре о климатским акцијама које су реализоване у претходном периоду у нашим 

установама, видео клипови о климатским променама, фотографије дечијих радова...  

    



   

   

Садржаји које смо објавили су добили позитивне коментаре од стране свих посетилаца наше 

странице.  

    



Наш заједнички циљ био  је да деци и ученицима приближимо науку на забаван начин 

и развијемо свест о потреби очувања и заштите животне средине. Ово је и наша обавеза, с 

обзиром на то да од ове школске године, све четири образовне установе имају статус ЕКО-

ШКОЛЕ, као учесници међународног пројекта Eco Schools.   

 

 Реализатори активности:  

- ученици ОШ „Аца Алексић“ 3/1, 4/1, 4/2, 4/3, група „Младих истраживача“, 8/1, 8/3 матичне 

школе, ученици издвојеног одељења Пуховац,  као и  5. и 6. разред Плеш; 

- учитељи Данијела Ђорђевић, Надица Карајовић и Гордана Кљајић; 

- учитељи продуженог боравка Биљана Сауловић, Радица Томић, Виолета Миловановић; 

- Ивана Дуњић, наставница биологије и  Гордана Ерић- Никетић, наставница ликовне културе. 

 

Извештај написала  

Светлана Павловић, педагог 

 

КАКО СМО ПРОВЕЛИ  РАСПУСТ 

РАДОВИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА СА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



БИЛИ   СМО АКТИВНИ  И ПРОТЕКЛОГ ПОЛУГОДИШТА!!! 

 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ У КВИЗУ О ВУКУ 



РАЗГИБАВАЊЕ  РАЗМИШЉАЊА 

ДРАГИ УЧЕНИЦИ, ЕВО САДА МАЛО ОНИХ ПИТАЊА ЗА КОЈА, СИГУРНО, ЗНАМ ДА ИХ 

ВОЛИТЕ.ТО СУ ПИТАЊА КОЈИМА СЕ УВЕК ОБРАДУЈЕТЕ НА ЧАСОВИМА ДРУЖЕЊА СА ШКОЛСКИМ 

ПСИХОЛОГОМ. 

ОВОМ ПРИЛИКОМ ПИТАЊА ЋУ СВРСТАТИ У ДВЕ ГРУПЕ, ПИТАЊА ЗА  МЛАЂИ И ПИТАЊА ЗА 

СТАРИЈИ УЗРАСТ, У ФОРМИ ТЕСТА. ВИ „ПРОВУЦИТЕ СЕБЕ“( АЛИ И  БРАТА, СЕСТРУ, МАМУ,  ТАТУ, 

БАКУ, ДЕКУ, ТЕТУ...) КРОЗ ОБА ТЕСТА. ЕВО ЛЕПЕ ПРИЛИКЕ ЗА ПОРОДИЧНО ДРУЖЕЊЕ. 

ОСЕЋАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ( НЕЗАДОВОЉСТВА), НА КРАЈУ ТЕСТИРАЊА, БИЋЕ МЕРА  ТВОГ 

УСПЕХА. 

( РЕШЕЊА СЕ НАЛАЗЕ НА ДНУ СТРАНЕ) 

ТЕСТ ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ УЧЕНИКА 

ЗАОКРУЖИ ОДГОВОР КОЈИ СМАТРАШ ТАЧНИМ: 

 

1. КАЛИМЕРО НА ГЛАВИ ИМА: 

А) КАПУ   Б) ЉУСКУ ОД ЈАЈА   В) ШОЉУ ЗА МЛЕКО 

 

2. ПЕРА ЖДЕРА, НАЈБОЉИ ДРУГАР МОРНАРА ПОПАЈА, НАЈВИШЕ ВОЛИ ДА ЈЕДЕ: 

А) ПИЦЕ   Б) КОБАСИЦЕ   В) ПЉЕСКАВИЦЕ 

 

3. ПРЕСТУПНА ГОДИНА ИМА: 

А) 364 ДАНА    Б) 365 ДАНА   В) 366 ДАНА 

 

4. ПИЛАВ ЈЕ ЈЕЛО У КОМЕ ЈЕ, ПОРЕД ПИЛЕЋЕГ МЕСА, ГЛАВНИ САСТОЈАК: 

А) КУПУС   Б) ПИРИНАЧ   В) КРОМПИР 

 

5. ПЕТНАЕСТО СЛОВО АЗБУКЕ ЈЕ: 

А) М   Б) Л   В) Н 

 

6. КАД КАЖЕМО ДА ЈЕ НЕШТО ТЕГЕТ БОЈЕ, ОНО ЈЕ: 

А) ТАМНО ПЛАВО   Б) ТАМНО ЦРВЕНО   В) ТАМНО ЗЕЛЕНО 

 

7. ЗАВРШИ ПОСЛОВИЦУ „ КО ДРУГОМЕ ЈАМУ КОПА .....“ 

А) ВРЕДАН ЈЕ   Б) ВОЛИ ДА ПОМОГНЕ   В) САМ У ЊУ УПАДА 

 

8. ДУШКО РАДОВИЋ ЈЕ НАШ ПОЗНАТИ : 

А) СЛИКАР   Б) ПИСАЦ   В) ПОЛИТИЧАР 

 

9. РЕШЕЊЕ ЗАГОНЕТКЕ „  БЕЛЕ КОКЕ ИСПОД СТРЕХЕ ВИРЕ „ ЈЕ: 

А) СНЕГ   Б) ЗРНА КУКУРУЗА    В) ЗУБИ 

 

10. ЈЕДНА ФУДБАЛСКА ЕКИПА, НА ТЕРЕНУ ИМА: 

А) 11 ФУДБАЛЕРА   Б) 9 ФУДБАЛЕРА    В) 12 ФУДБАЛЕРА 

 

11. НАШ ПОЗНАТИ ДЕЧИЈИ ХОР ЗОВЕ СЕ: 

А) СЛАВУЈ   Б) ВРАПЧИЋ   В) КОЛИБРИ 

  

БОНУС ПИТАЊЕ: 

АКО НА ТРКАЧКОЈ СТАЗИ ПРЕТЕКНЕШ ТАКМИЧАРА КОJИ ЈЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ, НА КОМ 

ЋЕШ ТИ ОНДА МЕСТУ БИТИ?_______________________ 

 



ТЕСТ ЗА СТАРИЈИ УЗРАСТ УЧЕНИКА 

ЗАОКРУЖИ ОДГОВОР КОЈИ СМАТРАШ ТАЧНИМ: 

 

1. АЗУРНА БОЈА ЈЕ :   

А) ЗЕЛЕНА   Б) ПЛАВА   В) ЖУТА 

 

2. ГЛАВНУ МУШКУ УЛОГУ У ФИЛМУ „ТИТАНИК“ ИГРА ГЛУМАЦ: 

А) ОРЛАНДО БЛУМ   Б) БРЕД ПИТ   В) ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 

 

3. СПОРТ КОЈИ НАЗИВАМО „ КРАЉИЦОМ СПОРТОВА „ ЈЕ: 

А) АТЛЕТИКА   Б) ОДБОЈКА   В) ГИМНАСТИКА 

 

4. „ЛАСТИН РЕПАК“ ЈЕ: 

А) ПТИЦА   Б) ЦВЕТ   В) ЛЕПТИР 

 

5. НАШ  ПОЗНАТИ  ПЕСНИК  ЂУРА ЈАКШИЋ, ПОРЕД ПИСАЊА, БАВИО СЕ И : 

А) СЛИКАЊЕМ   Б) ВАЈАЊЕМ   В) КОМПОНОВАЊЕМ 

 

6. ЛЕКАР, СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА  ЛЕЧЕЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ЗОВЕ СЕ: 

А) НЕФРОЛОГ   Б) ОФТАЛМОЛОГ   В) ИНФЕКТОЛОГ 

 

7. ЧАЧАНКА ЈЕ ВРСТА: 

А) ШЉИВЕ   Б) КРУШКЕ   В) ЈАБУКЕ 

 

8. КРИСТИЈАН ДИОР ЈЕ ПОЗНАТИ : 

А) ГЛУМАЦ   Б) МОДНИ КРЕАТОР   В) ФУДБАЛЕР 

 

9. ГЛАВНИ ГРАД ДАНСКЕ ЈЕ:  

А) ОСЛО   Б) СТОКХОЛМ   В) КОПЕНХАГЕН 

 

10. ЧАКШИРЕ СУ: 

А)  ЧАРАПЕ   Б) ПАНТАЛОНЕ   В) РУКАВИЦЕ 

 

11. ДРЕСОВИ ФУДБАЛСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ СУ: 

А) ПЛАВИ   Б) БЕЛИ   В) ЦРВЕНИ 

 

БОНУС ПИТАЊЕ: 

КОЛИКО МЕСЕЦИ У ГОДИНИ ИМА 28 ДАНА?_______________________ 

 

       ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ, ВЕРА ВУЈИЋ 

РЕШЕЊА: ТЕСТ ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ- 1) Б; 2) В; 3) В; 4) Б; 5) А; 6) А; 7) В; 8) Б; 9) В; 10) А; 11) В; БОНУС 

ПИТАЊЕ- НА ДРУГОМ 

РЕШЕЊА: ТЕСТ ЗА СТАРИЈИ УЗРАСТ- 1) Б; 2) В; 3) А; 4) В; 5) А; 6) В; 7) А; 8) Б; 9) В; 10) Б;11) В; БОНУС 

ПИТАЊЕ - СВИ 

 

 



 

 

 

 

      
            БРАНКО   РАЈЧИЋ 3/1                              УЧЕНИЦИ   И  УЧИТЕЉИЦА  3/1  

 

 

              
             МИЛИЦА ЂУКИЋ  3/1                                                   БРАНКО РАЈЧИЋ  3/1 

 

 У  СУСРЕТ  ЗИМИ  И  ПРАЗНИЦИМА 



           

 

          

 

 

 ПОЗДРАВЉАЈУ  ВАС УЧЕНИЦИ  3/1!!! 



ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА НАЈЛЕПШЕ НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 

Ове школске године конкурс је организован само за ученике млађих разреда који су 

наставу све време пратили у школи. Ученици старијих разреда су много пута доказали своју 

креативност а и сада њихове радове можете видети у ликовним галеријама. 

Поклоне за све награђене  ученике  обезбедили су школска библиотека и Бутик 

„ВАМА“ Марине Смиљковић а четвртаци са продуженог боравка аутори су диплома. 

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ 

 

МИНА МИЛИНЧИЋ 1/1, НИКОЛИНА ЂУКИЋ1/2,  ДАВИД ЈОЧИЋ 1/3 

 

МАРКО СИЈИЋ 2/1, СТЕФАН ИВАНОВИЋ 2/2, СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ 2/3 



 

ЈОВАНА СТАНКОВИЋ 3/1, ДАНИЈЕЛ БИНИЋ 3/2, МАРИЈА МИЛУТИНОВИЋ 3/3 

 

АНДРЕА МАЛИНИЋ 4/1, КАТАРИНА ШИНДИЋ 4/2, ВАСИЛИЈА ПАНИЋ 4/3 



СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА ИЗ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА 

ЕМИНА ГОШИЋ, 3. РАЗРЕД, ВЕЛИКА ВРБНИЦА 

ОЛИВЕР БОРОВАЦ, 3. РАЗРЕД, ВЕЛИКА ВРБНИЦА 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА , 1-4.  РАЗРЕД, ВЕЉА ГЛАВА 

ВАЛЕНТИНА ЋИРКОВИЋ, 2. РАЗРЕД, ПУХОВАЦ 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА , 1-4.  РАЗРЕД, ЛЕСКОВИЦА 

НАЂА ВАСИЋ 2. РАЗРЕД, ЛАТКОВАЦ 

МИЊА КЉАЈИЋ, 1. РАЗРЕД, ГОРЊЕ РАТАЈЕ 

НОВАК ИВАНОВИЋ, 2. РАЗРЕД, ГОРЊЕ РАТАЈЕ 

СОФИЈА РАДИЧЕВИЋ, 3. РАЗРЕД, ГОРЊЕ РАТАЈЕ 

САРА БЛАЖИЋ, 4. РАЗРЕД, ГОРЊЕ РАТАЈЕ 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА , 1-3.  РАЗРЕД, ДОЊЕ РАТАЈЕ 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА , 2-4.  РАЗРЕД, ДОЊЕ РАТАЈЕ 

ЛЕНА МИЛУТИНОВИЋ, 1. РАЗРЕД, ТУЛЕШ 

ДАНКА ЕРИЋ, 2. РАЗРЕД, ПЛЕШ 

ВИКТОРИЈА СТАЈКОВАЦ, 3. РАЗРЕД , ПЛЕШ 

ДОБРИЧИЋ МАРИЈА, 4. РАЗРЕД, КОЗНИЦА 

АНЂЕЛА МИХАЈЛОВИЋ, 4. РАЗРЕД, ГРЧАК 

АНАСТАСИЈА БАБИЋ, 2. РАЗРЕД, ПЛОЧА 

НИКОЛИНА БАБИЋ, 3. РАЗРЕД, ПЛОЧА 

ТЕОДОРА  БАБИЋ, 3. РАЗРЕД, ПЛОЧА 

ЈАНА ЂУКИЋ, 4. РАЗРЕД, ПЛОЧА 

ЈОВАНА ЈОВАНЧЕВИЋ, 4. РАЗРЕД, ПЛОЧА 
 

                 
Ученици из Горњег Ратаја       Валентина Ћирковић , Пуховац 

 

 

 



НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ ИЗ 4/3 

            

 

 

Маске нису сакриле осмехе... остаје само жал што нису сви заједно на часовима! Нека им се у 

Новој години испуни та жеља! 

 

 



ПРАЗНИЦИ ПОРОДИЧНЕ ЉУБАВИ 

 Дан по дан дошао нам је зимски распуст, а са њим и пуно дивних породичних 

празника. 

Прославили  смо  славе, Божић, Нову годину, школску славу Светог Саву. Започео је 

и нови круг годишњих празника, односно, освећења времена, а освећењем времена 

освештавамо и наш живот и надамо се неким још веселијим, потпунијим и бољим данима.  

Поред прославе празника треба да се угледамо на Господа и светитеље, што значи: да будемо 

добри, верни, милостиви, да волимо ближње као и саме себе, и не чинимо другима оно што не 

бисмо желели да нама неко учини. 

     Пример јаке вере и милостивог срца нам пружа и велики угодник Божји, Свети 

Николај Мириликијски ког смо прослављали у децембру. Као што смо већ напоменули било 

је препуно дивних породичних празника који симболизују нераскидиву породичну везу, међу 

њима су и Детињци, Материце и Оци, деца симболично везују родитеље као и родитељи 

децу, што представља одраз љубави. 

Рођење Христово 
    Цар је заповедио да се попишу сви становници империје, како би се тачно убирао 

порез. Свако је морао да се упише у месту одакле су му преци. Зато су Јосиф и Марија отишли 

из Назарета у град Витлејем, у близини Јерусалима. Због велике гужве нису имали где да се 

сместе, почели су да траже неко место где би могли да преноће и на крају су нашли пећину у 

коју су пастири склањали своја стада од ноћне свежине. У тој пећини је рођен Спаситељ Света 

Господ наш Исус Христос. 

   

Богородица је повила дете и положила га у јасле на сламу. Христово рођење је најавила 

велика, сјајна и необична звезда која се појавила на небу. Сви празници у календару су 

повезани тако и дан уочи Божића, 6. јануар, назива се Бадњи дан. Име је добио по Бадњаку, 

који је, уз крсну славу, први српски обичај. Бадњак је младо храстово дрво које је символ 

самога Христа и његовог доласка на свет, у наша срца и домове. Ватра на којој се ложи 

Бадњак представља топлоту Христове љубави. Слама која се посипа по кући је подсећање на 

сламу из јасала где је Христос спавао, зато се деца највише радују овом обичају. 

На Божић, који је породични празник, не иде се у госте; изузетак је положајник. 

Домаћица ујутру меси чесницу у коју ставља новчић. Чесница се ломи на онолико делива 



колио је укућана за трпезом. Оном ко нађе парицу сви честитају, а новчић се чува за следећу 

годину. 

     Сви Божићни обичаји и обреди у цркви и кући имају своје дубоко значење, а одраз су 

вере у Живога Бога. Зато их треба чувати и на прави начин преносити млађима. 

    Прославили смо и школску славу нашег великог Светитеља Светог Саву. По 

угледу на многе светитеље и самог Гопода Исус Христа, Свети Сава је у току свог живота 

учинио велика дела за народ, цркву и државу. Прослављају га школе јер су установљене 

трудом и делом овог светитеља. 

  

    Нека нам у овој години вера буде искрена, а срца чиста. Да заборавимо несугласице, 

опростимо и измиримо се са свима, тако ће се радост уселити у наша срца. 

    Будите ми здрави и весели, нека су нам срећни сви празници који долазе. 

 

                                                                                                                             

Вероучитељица 

         Драгана Филиповић 

 

 

НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ЧАРОЛИЈЕ У ПЛЕШУ 

 



 

 

 



                      

  Фотографије послале учитељице Зорица Бошковић и Ана Цакић 

ПОЗДРАВ ИЗ КОЗНИЦЕ ОД МАЈЕ И УЧИТЕЉИЦЕ ИВАНЕ 

МЕДАРЕВИЋ 

           

                    



ГРЧАК 

Вредни ученици из Грчака у време празника испољили су велику креативност, са  учитељицом 

Светланом Стефановић оплеменили су свој радни кутак. 

 

 

 

Пројектна настава, по фазама 

 

 



ТУЛЕШ 

 

Срећну Нову годину свим читаоцима „Звона“ желе ученици из Тулеша и 

учитељица Горица Протић. 

 



ДОЊЕ РАТАЈЕ 

Празнична атмосфера измамила је осмехе ученицима који су са учитељицама Данијелом  

Пецић и Ољом Пршић улепшали своју школу . 

 

      

 



 



НАШИ ЛЕКАРИ НАЈБОЉИ НА СВЕТУ 

У време ванредне ситуације и веома тешке борбе са ковидом 19, наши здравствени 

радници  дају све од себе да спасу животе Жупљана. 

Кроз бригу о другима, у претпразничном расположењу, ученици четвртог разреда ОШ „Аца 

Алексић“ и предшколци из ПУ „Наша радост“ заједно са својим учитељима и васпитачима 

изражавају захвалност здравственим радницима кроз активност "Наши лекари најбољи на 

свету". 

                

                  

          Oва активност је део традиционалне сарадње наших установа које се организују у циљу 

успешније транзиције деце из предшколске установе у школу. Због очувања здравља нисмо 

могли заједнички да креирамо радове и дружимо се, али смо радовима показали да смо свесни 

колико је здравље важно и колико је племенито бити здравствени радник. 

Панои подршке, љубави и наде у ведрије дане предати су дечјој и ковид амбуланти у 

Александровцу. 

           

Реализатори активности:  

- ученици ОШ „Аца Алексић“ 4/1, 4/2, 4/3 и четвртаци из Лесковице и Веље Главе и 

предшколске групе ПУ „Наша радост“ 

- учитељи Данијела Ђорђевић, Радица Аризановић, Надица Карајовић, Мирко Рајчић и Ивана 

Стевановић; васпитачи Јулијана Петровић и Олга Милићевић, 



 

ЗДРАВЕ НАВИКЕ ЗА ЗДРАВЕ ЗУБЕ 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Центар за промоцију 

здравља  и мрежа института за јавно здравље у Републици Србији расписали су конкурс за 

избор најбољих ликовних радова са следећим темама: 

- Здраве навике за здраве зубе 

- Здравље на уста улази 

Ученици наше школе  учествовали су на конкурсу, а награђене  су: 

 Дуња Јовановић  4/2  – 1. НАГРАДА  

 Сања Ивановић  4/3 – ПОХВАЛА 

 
 

            
 

 



ВЕЛИКО СРЦЕ НОВАКА ЂОКОВИЋА 

 

Свим првацима наше школе подељени су поклони из Фондације „Новак Ђоковић“ -  

самочистеће сребрне маске са јонима сребра и зеолита и антибактеријски гел са јонима сребра 

за суво прање руку и дуготрајну заштиту. 

Тенисеру великог срца, амбасадору УНИЦЕФ-а  и суперхероју  наших  малишана  

једно велико ХВАЛА ! 

 
 

          
 

                      



     
 

   
 

                        

  
 

                                              



  
 

 

     ТАЛЕНТИ: ПРЕДСТАВЉАМО ИСИДОРУ БОГДАНОВИЋ  

 
Поводом обележавања међународне  манифестације “Недеља свести о мозгу“  у 

организацији Студентске секције Друштва за неуронауке Србије упућен је позив младим 

уметницима да учешћем допринесу овом догађају под слоганом „Homo emotion“ .  

На ликовни конкурс  „На крилима емоција“ одазвало се преко 2 000 младих.  У 

категорији старијих разреда основних школа наша ученица осмог разреда ИСИДОРА 

БОГДАНОВИЋ освојила је ПРВО место.  

Свако ко познаје ову тиху и скромну девојчицу зна да је њен таленат много пута већ 

потврђен. Њени радови красе насловне стране прошлог и овог броја часописа. Са жељом да јој 

се само лепе ствари дешавају, погледајте и уживајте у њеним радовима, заслужила је. 

 

 

                
 



         
 

                              

 

 

 

ОБОГАЋЕН  ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

ОВО ЈЕ ПОЧЕТАК 

БРОЈ ШКОЛА КОЈЕ РАДЕ ПО ПРИНЦИПУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ 

РАДА ПОЛАКО СЕ ПОВЕЋАВА. ОВОЈ, ЗА САДА, НЕВЕЛИКОЈ ГРУПИ ПРИКЉУЧИЛА 

СЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ И НАША ШКОЛА. НА ЖАЛОСТ, У 

ОКОЛНОСТИМА КОЈЕ НИ МАЛО НИСУ ПОВОЉНЕ НИ ЗА СВАКОДНЕВНИ РЕДОВАН 

РАД, А ПОГОТОВО НЕ, ЗА НЕШТО ВИШЕ ОД ТОГА. СВИМА НАМ ЈЕ ПОЗНАТО ДА 

ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ И НЕИЗВЕСНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, ВЕЗАНО ЗА 

ЗАРАЗНУ БОЛЕСТ КОВИД 19, РАДИМО ПО ПОСЕБНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА, КАО И У ДРУГАЧИЈИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОКОЛНОСТИМА. 

БЕЗ ОБЗИРА НА ТО, МИ КАО ШКОЛА ИСПУЊАВАМО СВЕ ПРЕДУСЛОВЕ ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА (ПРОСТОРНЕ, КАДРОВСКЕ, 

МАТЕРИЈАЛНЕ, МОТИВАЦИОНЕ...). И ЗАПОЧЕЛИ СМО СА АКТИВНОСТИМА КОЈЕ СУ 

НЕОПХОДНЕ ЗА УЛАЗАК У ПРОЈЕКАТ. УПОЗНАЛИ КОЛЕГЕ, ПРИКУПИЛИ ПРЕДЛОГЕ, 

ИЗАБРАЛИ НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ, АНКЕТИРАЛИ РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ, НАПРАВИЛИ 

РАСПОРЕД И ЗАПОЧЕЛИ СА РАДОМ. 

КАКО СМО БИРАЛИ? 

ИМАЛА САМ ТО ЗАДОВОЉСТВО ДА, КАО ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ, БУДЕМ 

ЧЛАН ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ, КОЈЕ СМО ПРЕДЛОЖИЛИ 

РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА, ОДНОСНО ПУТЕМ АНКЕТЕ ИСПИТАЛИ ЊИХОВА 

ИНТЕРЕСОВАЊА. ИАКО САМ ОДУВЕК ВЕРОВАЛА ДА ЈЕ ЉУДСКИ, КАДРОВСКИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НАЈВЕЋА ПРЕДНОСТ И ВАЖАН РЕСУРС ОВЕ 

ШКОЛЕ, БИЛА САМ ПРИЈАТНО ИЗНЕНАЂЕНА БРОЈЕМ ПОНУЂЕНИХ АКТИВНОСТИ, 

АЛИ И КВАЛИТЕТОМ, ШТО ЗНАЧИ ДА СУ НАСТАВНИЦИ  МОЈЕ ШКОЛЕ БИЛИ ВРЛО 

ВРЕДНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, МОТИВИСАНИ, КРЕАТИВНИ  И ПРОДУКТИВНИ. 



ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД БИЛЕ СУ: 

1. АКТУЕЛНЕ 

2. АТРАКТИВНЕ 

3. ПРИЛАГОЂЕНЕ УЗРАСТУ И ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 

4. У СКЛАДУ СА ПРИРОДНОМ  РАДОЗНАЛОШЋУ УЧЕНИКА 

5. У СКЛАДУ СА ДИНАМИКОМ ЊИХОВОГ РАЗВОЈА 

6. КРЕАТИВНЕ 

7. СТВАРАЛАЧКЕ 

8. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ, СА ВРЛО ИНТЕРЕСАНТНИМ ПРЕДМЕТНИМ 

КОМБИНАЦИЈАМА 

9. ПОДРЕЂЕНЕ  ПРОЦЕСИМА И ПРОДУКТИМА 

10. ПОДРЖАВАЈУЋЕ ЗА ДАЉИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ, СОЦИЈАЛНИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 

СВЕ ОНЕ АКТИВНОСТИ, КОЈЕ СУ ИМАЛЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ЕЛЕМЕНТЕ, 

ПОНУЂЕНЕ СУ ПУТЕМ АНКЕТЕ РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА, КАКО БИСМО ИСПИТАЛИ 

ЊИХОВА ИНТЕРЕСОВАЊА. БИЛО ЈЕ И ОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСМО, ОВОГА 

ПУТА, УЗЕЛИ У ОБЗИР ЗАТО ШТО СУ ПРЕВИШЕ ЛИЧИЛЕ НА ДОПУНСКИ И 

ДОДАТНИ РАД, РАД У ОКВИРУ СЕКЦИЈА И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ. 

ОНО ШТО ЈЕ ЈАКО ВАЖНО, КАД СЕ РАЗМИШЉА О АКТИВНОСТИМА ЗА 

ЈЕДНОСМЕНСКИ ОБОГАЋЕН РАД, ЈЕСТЕ ПОТЕНЦИЈАЛ ТИХ АКТИВНОСТИ. ТАЈ 

ПОТЕНЦИЈАЛ ПОДРАЗУМЕВА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖЕНА АКТИВНОСТ 

РАЗВИЈЕ У ЧИТАВ ЈЕДНАН ПРЕДМЕТ СА ПРЕДЛОЖЕНИМ БРОЈЕМ ЧАСОВА, ЗА 

УЧЕНИКЕ РАЗЛИЧИТОГ УЗРАСТА И ЗА ГРУПЕ РАЗЛИЧИТЕ ВЕЛИЧИНЕ. БЕЗ ТОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА, АКТИВНОСТ КОЈА ЈЕ, ДА КАЖЕМО, ЗА „ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ“, 

НЕ БИ МОГЛА ДА БУДЕ ПОНУЂЕНА. 

НАЈАТРАКТИВНИЈЕ АКТИВНОСТИ БИЛЕ СУ ИЗ ОБЛАСТИ: ИНФОРМАТИКЕ, 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, БИОЛОГИЈЕ – 

ЕКОЛОГИЈЕ, СТРАНИХ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ... СКОРО 

ДА НИЈЕ БИЛО ПРЕДМЕТА ИЗ КОГА НИЈЕ ПОНУЂЕНА НИ ЈЕДНА АКТИВНОСТ. И – 

КРЕНУЛИ СМО...    ВЕРА ВУЈИЋ, ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 

Након спроведене анкете ученици су изабрали следеће активности: 

 

1. Енглески кроз игру 

2. Мали ликовњаци 

3. Спортске чаролије 

4. Засвирај-задени 

5. Млади истраживачи 

6. Новинарци 

7. Познајем и зато волим своје тело 

8. Музички и драмски покрети и игре 



9. Рециклажно – креативна радионица 

10. Математика на креативан начин 

11. Истраживачи жупске прошлости 

12. Песму певам, традицију чувам 

13. Пријатељи сликарства и маште 

14. Декоративни свет боја 

15. Волим Србију- J’aime la France 

16. Еко-баштица 

17. Математика није научна фантастик 

18. Роботика 

19. Знам за матуру 
 

    Захваљујемо свим наставницима на учешћу у овом Пројекту. Вредни, продуктивни и 

креативни препознали сте све оно што прати и ангажује ученичка интересовања и природну дечју 

радозналост. Пажљиво сте бирали и понудили области кроз истраживање, креативност и стваралаштво. 

У овом броју представићемо неке од активности  ОЈР а за наредни наши вредни НОВИНАРЦИ 

представиће свих 19 активности. 

ЕКО-БАШТИЦА 

 Ученици 6. разреда су у октобру били део пројекта који је намењен едукацији младих о 

вредностима шума. У сарадњи са Покретом горана Србије радионица је одржана у Брзећу, 

трајала је два дана и била је веома успешна. 

 Првог дана, наши ученици су пажљиво пратили предавања стручњака о лековитом 

биљу, листопадним и четинарским шумама и пошумљавању, а затим се у току шетње 

упознали са истим. Имали су прилику да уоче разлику између бора, јела и смрче а упознали су 

и Панчићеву оморику – ендемит Балканског полуострва. 

 Другог дана, заједно са вршњацима из Бруса, Чачка и Лепосавића утврђивали су знања 

о нашим шумама и лековитим биљкама. 

 Еко-дружење је пријало свим учесницима, склопљена су и многа пријатељства... 

       
 



 

 

 
 

 
 

 

 



МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ 

 
Од октобра 2020. године у оквиру једносменског обогаћеног рада почела је са радом 

секција Млади истраживачи. Намењена је ученицима трећег и четвртог разреда и прати 

програм Природе и друштва за ове разреде.  

Циљеви ове активности су: формирање елементарних научних појмова из природних и 

друштвених наука; овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, 

упоређивање, слободно исказивање својих запажања; подстицање и развијање истраживачких 

активности деце; изучавање природних појава извођењем  једноставних експеримената; 

упознавање биљног и животињског света употребом информационе и комуникационе 

технологије, као и непосредно посматрање и бележење појава у природи. Ученици овим 

активностима проширују и обогаћују своја знања примењујући их практично.  

Већ у октобру ученици су уживали у игри „Лов на изгубљено благо“ примењујући 

знање о орјентацији у природи и научили су да користе Гугл мапе. У новембру смо 

учествовали на Фестивалу науке и испитивали својства ваздуха, извели огледе, направили 

ветроказ и барометар. Чекају нас још пуно огледа о магнетима, електричној струји, води и 

земљишту, посматрање биљака и птица ... 

 Драги ученици, ако волите природу и природне науке придружите нам се петком у 

13:30 h.  

Срдачан поздрав од Младих истраживача 

                     и учитељице Виолете Миловановић 

 

 



      
 

                
 

     
 

 



НОВИНАРЦИ 

          

                   Сања Ивановић 4/3 Љубица Лачњевац 4/3 

               

              Александра Милутиновић 4/3                               



       

                                          
       Девојчице из 4. разреда пишу о моди и цртају модне креације. Младе снаге пеку занат... 

Сенка Пејић, ученица 2/2, креће стопама Љубице Арсић, Тијане Лапчевић, Исидоре 

Богдановић... Биће још много лепих насловних страна. 

 

 
 

Ученици 6. разреда – Неда Чолић, Милица Митровић, Сара Шекуларац, Павле 

Николић, Елена Ђорђевић проучавају јапанску културу, имена, цртају манге (стрипове), пишу 

текст о Дечјој недељи… 

 



Математика на креативан начин 

Математика у неким приликама може да буде врло интересантна, а у неким приликама 

мало досадна. Математика није једноставан предмет као физичко. Свако може знати 

математику ако се потруди. Разне ситуације у животу нас уче математику. Бесконачне цифре 

могу нам открити многе тајне у животу које нисмо могли ни да претпоставимо. Лепота бројки 

налази се у њиховој мистичности и безброј могућности које са њима можемо изградити.  

Александра Милутиновић 4/3 

 

 

 „На радионицама је јако интересантно, математика није баук!“ слажу се сви 

радионичари. 



МУЗИЧКИ И ДРАМСКИ ПОКРЕТИ И ИГРЕ 

 Пандемија нас је лишила биоскопа, позоришта, приредби... Недостају нам те 

активности, узбуђење и уживање у игри и глуми. Група наших ученика, на радионицама у 

оквиру обогаћеног једносменског рада, има привилегију и задовољство да учествује у 

комплетном стварању луткарских представа. Надамо се да ће ускоро бити прилике да у 

њиховим креацијама ужива публика, на обострано задовољство. 

  

        

              

 

 



        

 

   

 

 

 

 



РЕЦИКЛАЖНО  КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

 

 



 

 



 

 



 

 Кад видите продукте наших вредних радионичара сигурно ћете добро размислили када 

кренете да бацате празну амбалажу, гардеробу која вам се омалила или мало похабала, старе 

завесе, столњаке... Од свега тога са мало маште  спретне руке наших ученика направиле су  

дивне украсе и корисне стварчице. Сваки кутак у школи је оплемењен и свима нам је пријатно. 

 Ове ситнице можете и сами да направите и ето оригиналног поклона који ће 

обрадовати неког вама драгог. А можете и да оплемените свој простор. Уживаћете и у раду и у 

резултатима!!! 

 

 

 

 



РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА 

 

Свети Сава је био српски кнез, монах, писац и први архиепископ независне 

Српске православне цркве. 

Рођен је 1175. године као Растко Немањић , најмлађи син великог жупана Стефана  и 

Ане Немањић, ћерке цариградског цара Романа. Као дете обожавао је и редовно похађао 

црквене службе, а посебно су га занимале иконе. Када је имао 17 година, упознао је монаха и 

убрзо се упутио у манастир Светог Пантелејмона на Светој Гори, напуштајући очеву 

кућу. Замонашио се у том манастиру 1192. године, када је добио име Сава . 

Године 1196. велики жупан Стефан Немања напустио је своје царство – Рашку и 

придружио се сину у манастиру Студеница, где се замонашио и добио име Симеон. Исте 

године, Расткова мајка Ана напустила је свој претходни живот и замонашила се, постајући 

Анастасија. Две године касније, Сава и Симеон основали су манастир Хиландар на Светој 

Гори. Симеон је умро 1199. године, а само неколико месеци касније проглашен је свецем. 

Почетком 13. века Сава је постао ђакон и свештеник Хиландара, а потом архимандрит у 

Солуну. Када се вратио у Србију 1207. године, са собом је понео мошти свог оца, Светог 

Симеона, и тако се измирио са раније завађеном браћом Стефаном и Вуканом. У наредном 

периоду, током првих деценија 13. века, српска држава је процветала под влашћу 

Немањића. Наиме, 1217. године најстарији Савин брат Стефан, крунисан је и тако 

постаје Стефан Првовенчани, а Васељенски патријарх 1219. године Саву проглашава првим 

српским архиепископом на двору Византијског царства, у Никеји . Захваљујући Сави, Српска 

православна црква је постала аутокефална, тј. независна црква, која не зависи од других 

цркава. 

Сава је 1220. године објавио први српски Номоканон, правну збирку која укључује 

црквене и грађанске законе везане за црквено-правна питања. Годину дана касније, заједно са 

Стефаном Првовенчаним, основао је црквени сабор или сабор, који су представљали веровања 

хришћанске православне цркве. 

У прилог моћи архиепископа Саве говори и чињеница да је 1228. године чудесно 

васкрснуо свог покојног брата Стефана, чије се мошти данас налазе у манастиру 

Студеница. Исте године Сава је крунисао Радослава, а 1234. Владислава - синове свог брата. 

У манастиру Жича, који је саградио Стефан Првовенчани, Сава је 1234. године предао 

своју архиепископску титулу свом ученику Арсенију и тако га прогласио другим српским 

архиепископом. 



После тога Сава креће на пут желећи да свој живот заврши лутајући неком непознатом 

земљом. Путовао је кроз Палестину, Сирију, Персију, Вавилон, Египат и Анадолију и у сваком 

од ових крајева посетио је света места, разговарао са великим пустињацима и сакупљао мошти 

светаца. У Трнову, главном граду бугарског царства, разболео се и умро 27. јануара 1236. 

После неколико неуспелих покушаја, краљ Владислав је коначно успео да пренесе 

мошти Светог Саве у манастир Милешеву, негде око 1237. године. Крајем 16. века Турци 

Османлије спалили су Савине мошти на врачарском насипу у Београду, где се данас налази 

једна од највећих православних цркава на свету, Храм Светог Саве. 

Заоставштина Светог Саве и данас је присутна у традицији православне цркве 

словенских народа. Највећи је српски просветитељ. То је човек који је основао манастир 

Хиландар и који је својом чврстом вером у Бога веровао и у људе, повезивао их и осветљавао 

им животне путеве. Значајан је и као писац првог српског Номоканона, Житија Светог 

Симеона, Студеничког и Хиландарског типика. О њему су написане бројне песме и народне 

приче, а дан његове смрти, 27. јануар, обележен је као празник свих школа и многих 

православних верника. 

 

Претходних година обележавање школске славе изгледало је овако.... 

 

 



... 27.јануара ове године  све је било скромније али је традиција очувана. 

 

          
 

      
 

 
 



РАДОВИ    УЧЕНИКА   3/1  -  ПРОЈЕКАТ   О  СВЕТОМ  САВИ 

 
 

 

 



              

                         

                                         ЈОВАНА 

ХЕЛЕНА ИВА



 

Мода деведесетих 

 Деведесете се опет враћају на модну сцену. Почетком деведесетих гранџ музика 

(мешавина панка, рока и хеви-метала) избија на површину и то, пре свега, група "Нирвана". 

Имитира се и изглед музичке групе „Spice girls“, девојке оживљавају боје сунца, шљокице, 

ципеле са платформом… 

 Љубитељи хип-хоп музике носили су спортску одећу, широке панталоне од џинса, 

широке мајице и џемпере, патике Air max (Nike), ланце који при кретању звецкају. 

 Панталоне: Носе се дубоке и широке панталоне. У моди је поцепан џинс. 

 Хаљине, сукње, мајице… 

Модерне су хаљине са танким брателама, деколтеима или широко откривеним 

раменима, тада су се најчешће носиле хаљине од плиша. Кратке плишане сукње су сада ин. Уз 

кратке сукње носили су се блејзери исте дужине као и сукња. У моди су и кратки топићи. 

Мајице су или изразито велике или краће са принтом познатих звезда. На мајицама су 

иштампане веселе поруке. Носе се велики, широки џемпери, а и у моди су ребрасте ролке. Уз 

сукње, али и више уз панталоне носе се кариране кошуље, хавајке (цветне кошуље). Носе се 

мараме око врата или главе као модни детаљ. 

Фризуре: У моди је дуга фарбана коса, шишке на горе. 

Шминка: Шминка је интензивна, а црвени и тамније кармини су најчешће заступљени.  

Накит: У овој деценији накит од злата је у првом плану. Носи се већи број прстена на 

једној или на обе руке, огрлице и минђуше. 

Ташне: Ташне понекад уместо каиша имају ланац. У моди су били ранци, педеруше… 

Обућа: Модерне су ципеле са коцкастом или „блок“ петом. Најмодерније патике су 

Nike, Adidas, Converse All Star. 

Углавном свако има свој укус. Није битно да ли носиш последњу моду, битно је да се 

ти осећаш лепо и удобно у томе. 

Излазак: Да ли за излазак обући елегантно, техно, хип-хоп или класично? Треба обући 

оно у чему се најбоље осећамо, оно што нам се свиђа или што нам добро стоји. Пудера 

ставимо мало, само да сакријемо по коју бубуљицу, маскара да истакнемо очи и сјај који се 

пресијава. 

 

Пише: Александра Милутиновић 4/3 

Илуструје: Сања Ивановић 4/3 

 

 

                                      



 

                           

 
 

 

 



ЗИМСКЕ ЗГОДЕ И НЕЗГОДЕ 

 

             

        

  Ове зиме забелела се и Жупа... Пар дана уживања у белини којој су пркосиле висибабе и 

папучице али  један од наших борова, симбол школског дворишта испод кога су генерације 

ученика шапутале своје тајне, није издржао...  

А мало даље или боље речено више од нас, на Копаонику,  у зимским чаролијама уживала су и 

деца из Жупе. 

Копаоник: Сви на скије! 

 

Група ученика наше школе је 23. јануара била на Копаонику.  

Време је било предивно, сунце је обасјавало све стазе. Атмосфера је била лепа, 

испуњена дечјим гласовима и грајом. Скије су јуриле по утабаној стази, која је подсећала на 

бели ћилим. Облаци су као беле лађе пловили небом и просипали снежни прах на стазе. 

Пахуље су као балерине плесале док нежно не падну на дечја лица. Затим се над скијашке 

стазе као украс надвила магла.  

Овај дан ћу увек носити у свом срцу.  

 

Павле Николић, 6/3 

 

 



ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 

   

           

    



 

 

  



 

        

Осмеси су најбољи показатељ успеха акције коју је осмислио Спортски савез наше 

општине уз подршку локалне самоуправе. Ученици све три школе недељно имају по један дан 

уживања на Копаонику уз могућност коришћења 20 ски-пасова. Наш колега Саша 

Богдановић координатор је за обуку деце у скијању, а фотографије показују да постиже 

одличне резултате. Ученици наше школе су већ искористили четири дана снежних чаролија, 

задовољни су реализацијом свих активности, а нама је јако драго што им је пружена 

могућност да у овом тешком времену бар мало уживају!  

      

Пожелимо да оваквих акција за децу буде што више и што чешће!!! 



ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА 

Радови ученика старијих разреда матичне школе, 1.полугодиште 

            

  

                

 

     



               

            



  

           

 

 

 

 

 



ЂОРЂЕ БАЛАШЕВИЋ (1953-2021) 

 Ових дана напустио нас је и  ПАНОНСКИ  МОРНАР, КАНТАУТОР И ПОЕТА кога је 

волела цела наша бивша велика и лепа  земља... Његови стихови обележили су одрастање и 

младост многих генерација, уз њих се  радовало, туговало, заљубљивало... 

Нека му је вечна слава! 

Драги Звончићи, укуцајте на  

 

НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ 

 

Мој деда већ дуго 

оре небеске њиве 

али бака још чува све ствари 

и слику нашег свеца 

 

На дан кад сам рођен 

ту је посађен орах 

и у авлији под гусом крошњом 

сад играју се деца 

 

неки нови клинци, неки нови клинци 

неки нови клинци 

 

Кроз маглу трепери 

девет свећа на торти 

тад сам добио пар мандарина 

и малог, белог зеца 

 

У мају још увек 

зрију комшијске баште 

али трешње и зелене кајсије 

краду друга деца 

 

 

 

Мој другар Милутин 

друга клупа до врата 

има клинца од четири и по 

и учи га да пеца 

 

Понекад га сретнем 

махне кроз прозор кола 

ал у порти за лоптом сад јурцају 

нека друга деца 

 

А ја, ја  се коцкам 

с преварантом животом 

из рукава он свакога дана 

извуче неког кеца 

 

И старији ми  кажу 

„сад си у правом добу“ 

а у улици Јована Цвијића 

расту друга деца 

 

САМО ДА РАТА НЕ БУДЕ 

 

Пијани момци пролазе 

дуж наше тихе улице 

они у војску полазе 

прате их тужне цурице 

брину их слутње сулуде 

да рата не буде 

 

Не могу да ме не сете 

сузе на врху твог носића 

деветсто-осамдесете 

улице Бране Ћосића 

и воза црног ко да с њим 

заувек одлазим 

Знаш шта 

нек се доба преокрену 

нек се звезде узнемире 

нек се планине покрену 

 

Па шта 

ветри нек помахнитају 

нек се вулкани пробуде 

само рата да не буде 

 

К о златни прах 

ореол сна 

око малених главица 

и наша љубав над њима 

чува их као лавица 



 

 

Знаш шта 

нека мора све потопе 

нек се глечери развале 

и вечни снегови отопе 

 

Па шта 

нека кише подивљају 

нека громови полуде 

само рата да не буде 

лоше те вести узбуде 

да рата не буде 

Само да рата не буде 

лудила међу људима 

велики нуде заблуде 

плаше нас разним чудима 

и свакој бајци науде 

нек рата не буде 

 

 

ПРВА ЉУБАВ 

Тад  још нисам ништа 

знао 

и још нисам веровао, 

да на свету туге има. 

 

Једино ми важно било 

да постанем лево крило 

ил центарфор школског тима. 

 

Тад сам изненада срео 

најтоплијег  лета део 

то су њене очи биле. 

Имала је косе плаве 

и у њима на врх главе 

белу машницу од свиле. 

 

Прва је љубав дошла тихо, 

незвана сама 

за сва времена скрила се ту 

негде, дубоко у нама. 

 

Кад је прошло ђачко време 

падежи и теореме 

и стрипови испод клупе, 

није више била клинка 

почела је да се шминка 

и да жели ствари скупе 

 

Тако ми је сваког дана 

бивала све више страна 

слутио сам шта нас чека. 

Па сам престао да бринем 

Како да јој звезде скинем 

Постала ми је далека. 

 

Прва је љубав дошла тихо, 

незвана сама, 

за сва времена скрила се ту 

негде, дубоко у нама. 

 

Данас је на седмом небу, 

кажу ми да чека бебу. 

Нашла је сигурност, срећу, 

дом... 

Има мужа инжињера 

пред којим је каријера 

и место у друштву високом. 

 

Ја још крадем дане богу 

ја још умем, ја још могу 

да сам себи створим неки мир. 

Још сам сретан што постојим, 

пишем песме, звезде бројим 

још сам онај исти ветропир. 

 

Прва је љубав дошла тихо, 

незвана сама, 

за сва времена скрила се ту 

негде, дубоко у нама. 

 

 



 



 


