Misao
misao





Misao
misao

САДРЖАЈ

РЕЧ УРЕДНИКА
Драги ученици,
Пред вама је
нови број листа.
Поштујућитради
цију, али и тежњу
да се помало ме
њамо, Редакција
је донела одлуку
да
делимично
промени назив
листа који се сада
зове „Ђурини да
ни“. Разлог томе је што се „Наши дани“ могу
да вежу за било коју школу, а „Ђурини дани“
само за нашу. Ту је и лого школе који симболи
зује и инспирише љубав према школи, наше
успехе и победе.
Настојали смо да на што потпунији начин
представимо историјат ваших ђачких интере
совања, једном речју све оно што доноси ђач
ко доба.
Намера нам је била да уводећи у лист тексто
ве који одражавају мудрост и емотивност зна
них нам и незнаних аутора иновирамо лист,
учинимо га занимљивим, и самим тим задово
љимо како ваша интересовања, тако помало и
интересовања ваших наставника и родитеља.
Надамо се да ћемо вас тако, бар делимично,
упознати са зрнцима светске и наше интелек
туалне баштине и охрабрити вас да и сами тра
гате за „зрнцима мудрости“.
Били бисмо захвални да као редакција до
бијемо повратну информацију од вас читала
ца нашег листа, у који смо, верујте нам, уложи
ли много труда и напора уз наше свакодневне
активности.
Редакција се захваљује на подршци и раз
умевању колега, затим свима онима који су
допринели квалитету и разноврсности идеја
које су испуниле овај лист.
Редакција се посебно захваљује ученици
ма члановима редакције, и ученицима сарад
ницима који су својом креативношћу допри
нели квалитету и свежени, и тако обогатили
концепцију нашег листа.
Милка Богић, психолог

Знање је оров, у великим озама лечи, а у малим уија



ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ Г. СЛОБОДАНОМ МАЛУШИЋЕМ
1. Колико дуго сте Ви директор у нашој ско
ли? Да ли је тежак посао директора школе?
– Крајем јуна биће три године како сам ди
ректор у овој школи. Посао директора јесте
помало тежак, захтева велику одговорност.
Неопходно је имати увид у сва важнија дога
ђања како наставника и ученика тако и ван
наставног особља, гледати унапред… плани
рати и доносити одлуке. Све мора да функ
ционише као систем „швајцарског сата“…
2. Шта сте све урадили, променили, унапре
дили, у школи?
– Комплетно су урађене степенице
– ПВЦ столарија
– реконструисана је мала са
ла
– постављен паркет у великој
сали
– окречен је боравак и неки
делови учионица
– уређене неке канцеларије:
постављени „венецијане
ри“, окречене, допуњене но
вим намештајем, уведена
клима уређај у зборницу и
рачуноводство итд.
– купљени школски дресови
за спортисте такмичаре.
– добијени дресови и лопте,
донација ђачког родитеља г.
Раичевића и помоћника ми
нистра за омладину и спорт г. Златановића.
– окречене су 4 учионице које су биле у изузет
но лошем стању, две из ђачког фонда а две
су донације г. Слободана бракочевића, чла
на школског одбора
– добијена је донација канцеларијског наме
штаја
– добијена је донација књига за ученике са
просеком 5.00…
– уведен је ђачки фонд-ученички динар
– купљени поклончићи за будуће прваке
– штампан је ђачки лист
– и то није све, јер се стално у ходу нешто ра
ди, тј. настоји се да радна и стваралачка ат
мосфера буде наш императив.
3.Да ли се наша школа сматра савременом



или модерном школом, и какав јој је трет
ман међу другим вождовачким школама?
– Тежимо ка савременој школи. Наша школа
је једна од 5 школа у Србији у којој се реали
зовао четворогодишњи пилот пројекат „Ко
рак по корак“ по чијој методологији и даље
ради већина наших наставника. Било је још
и других савремених пројеката које сам зате
као у овој школи, и који су створили позити
ван имиџ наше школе у окружењу и шире.
Све то свакако доприноси да се и ученици
и родитељи радо опредељују за упис у нашу
школу, али то нас и обавезује да задржимо
тај тренд. И даље смо, дакле,
отворени према свему што
доприноси квалитету рада и
задовољству ученика.
4. Са којим проблемима се,
Ви као директор школе, нај
чешће суочавате?
– Највећи проблеми су, као
и у другим школама повреме
ни неспоразуми међу колега
ма, ученицима и наставници
ма, кад нема разумевања и
потребне толеранције. Они
шире „негативну енергију“.
На сву срећу су у мањини.
Треба и њих разумети, шта
њих мучи те су негативни.
Други проблем је недостатак
новца како би побољшавали услове рада. На
сву срећу и то решавамо уз помоћ људи до
бре воље, донатора наше школе.
5. Шта мислите о нама, ученицима ове шко
ле?
– Заиста сте добри, ја сам презадовољан. Има
доста ученика који су вредни, радни. Посеб
но истичем да је већина наших ученика лепо
васпитана, што ме радује. У то сам се и лично
више пута уверио, како у школи, тако и на екс
курзијама и излетима. По вашим медаљама и
наградама види се да добро учите…али ту су
појединци који стварају проблеме. Срећом и
они су у мањини. Немају подршку других, а
највише штете праве себи. Ми не одустајемо
од васпитања, и за њих има наде.

Чуо сам и заоравио, виео сам и заамио, ураио сам и схваио

6. Какве планове имате у будућности у вези
са нашом школом?
– Имамо у плану да наша школа постане још
модернија и савременија.
У учионицама треба да се замене клупе. Шко
ла треба да се осветли, подови морају да се
замене, да се купи школски намештај и још
много тога…
Реализацијом Школског развојног плана,
плански се из године у године ради на побољ
шању услова, на уређењу ентеријера и ексте
ријера школе. Неки резултати су већ свима
видљиви. Наравно, настојимо да се и наши
наставници усавршавају и прихватају савре
мене трендове у педагогији.
7.Каква је идеална школа по Вама?
– Таква школа не постоји. Али, када бисмо та
ко размишљали то је школа где влада ред,
рад, и дисциплина. То је школа у коју би уче
ници долазили радо, где би се и наставници
и ученици добро осећали и били добри сарад
ници и партнери са јасно дефинисаним улога
ма. Школа би била безбедна, без насиља у би
ло ком виду, била би усмерена на рад, учење,
толеранцију, међусобно уважавање и све оно
што је суштинска потреба сваког бића.
8.Због чега су укинуте журке петком у шко
ли?

– Ја знам да вама, свим узрастима, а поготово
старијим ћацима журке пуно значе. Нема их
за сада искључиво из безбедносних разлога.
Тешко је створити услове да будете безбедни.
Бивши ученици и ученици из других школа
долазе на журке, са понекад непримереним
понашањем за школску средину. Страхујемо
да би могли да направе неред или да повреде
неког што свакако не би желели. Верујем, ка
да будемо у стању да све то регулишемо, да
ће бити журки у школи.
9.Зашто је укинуто дежурство ученика у
школи?
– Моје искуство говори да то нема прави циљ.
Имамо обезбеђење, школске полицајце и
„теткице“. Осим тога, дежурни ученици изо
стају изостају са часова и не би могли да ис
пуњавају своје ђачке обавезе.
10.Поручите на крају нешто нама ученици
ма.
– Да будете добри поштени, људи, да се воли
те и поштујете једни друге, улажете у себе и
учитеИ најважније да живите здрав живот
и самим тим наставите традиционалну успе
шност ученика наше школе.
Хвала вам директоре на интервјуу.
Интервју водиле: Маја Милошевић VII4
Јована Грбовић VIII5

Химна Школе
Има много лепих зграда,
Под светлима овог града,
Има много лепих школа,
Ал најлепша баш је моја.
Ђура Даничић
Моја је школа Ђура Даничић
У насељу лепом Браће Јерковић
Волимо ту школу, волимо је сви,
А на јесен хеј, прваци дођите нам ви.
„Није ми жао шо руи крау моје иеје, нео ми је жао шо немају своје“
										
Тесла



МОЈА ШКОЛА
У насељу,
Има много школа
Ал једна је најбоља,
То је моја школа.

Са мојом школом
Године бројим,
И уз њу се ја
Ничега не бојим.

И зато се ја,
Другари моји,
Са мојом школом
Поносим знањем својим.

Свакога септембра
Шири своје руке,
И све своје ђаке
Ставља на слатке муке.

Она је учитељица
Која ми помаже,
И када нешто није добро,
Она ми то каже.

Маринковић Стефан III5

АЗБУКА ЛЕПИХ РЕЧИ
Превед на још неки jезик ако желиш. За речи где недостаје превод потруди се сам.
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СРПСКИ
АНЂЕО
БЛАГОСТАЊЕ
ВЕСЕЉЕ
ГОСТОЉУБИВОСТ
ДАРЕЖЉИВОСТ
ЂУРЂЕВАК
ЕЛЕГАНЦИЈА
ЖЕНСТВЕНОСТ
ЗДРАВЉЕ
ИГРА
ЈЕДНОСТАВАН
КУЛТУРА
ЛЕПОТА
ЉУБАВ
МИО
НЕЖНОСТ
ЊУШКА
ОСМЕХ
ПРИЈАТЕЉСТВО
РОЂЕЊЕ
СРЕЋА
ТАЈНА
ЋЕРКА
УСПОМЕНА
ФАМИЛИЈА
ХРАБРОСТ
ЦВЕТ
ЧАРОЛИЈА
ЏЕНТЛМЕН
ШАЛА

ЕНГЛЕСКИ
ANGEL
GOOD FORTUNE
CELEBRATION
HOSPITALITY
BOUNTY
LILY OF VALLEY
ELEGANCE
FEMININITY
HEALTH
GAME
SIMPLE
CULTURE
BEAUTY
LOVE
PITIFUL
TENDERNESS
MUZZLE
SMILE
FRIENDSHIP
BIRTH
HAPPINESS
SECRET
DAUGHTER
MEMORY
FAMILY
COURAGE
FLOWER
WITCHERY
GENTLEMAN
JOKE

НЕМАЧКИ
ENGEL
WOHLSTAND
FRÖHLICHKEIT
FREUNDLICHKEIT
JEMAND, DER GERNE SCHENKT
GÄNSEBLÜNCHEN
ELEGANZ
FRAUENHEIT
GESUNDHEIT
SPIEL
EINFACH
KULTUR
SCHÖNHEIT
LIEBE
LIEB
ZÄRTLICHKEIT
SCHNAUTZE
LÄCHEL
FREUNDSCHAFT
GEBURT
GLÜCK
GEHEIMNIS
TOCHTER
ERINNERUNG
FAMILIE
TAPFERHEIT
BLUME
ZAUBER
GENTLEMAN
SCHERZ

РОМСКИ
PERIKEZIA
GUDLOIKERDIPE
LOŠARDIPE
DOSTOKAMAVIPE
DINDIPE
ELEGANCIA
ČHAIKANOŠUŽIPE
SASTIPE
KHELIPE
KULTURA
SHUŽIPE
KAMLIPE

ASAIBE
AMALIPE
BIJANDIPE
BAXT
GARAVDIPE
ČHAJ
GODJAKONABISTERIPE
JERI
BIDARAVNOZORALIPE
LULUDI
DŽENTLMEO
PHEJRAS, HAJGAR

Магдалена Алексић
Ана Јањић
Тијана ТрбовићV4
Превод на ромски: проф. Исмет Јашаревић



Размишљам о оме како моји осуци уичу на њих.
Размишљам о ономе шо руе може а учини срећним.

К

РЕЗУЛТАТИ СА OВОГОДИШЊИХ ТАКМИЧЕЊА

ао и сваке године пролеће је доба када почињу такмичења, када се сумирају резултати. Не
ки ће се само опробати и учествовати. Неки ће освајати поене и знања и прелазити ниво
школског, општинског, градског, републичког…. на том путу желимо им успех јер њихов успех
је и успех школе.
20. марта 2008. године је математички празник у нашој школи. Ученици другог разреда, њих
48, по први пут учествује на математичком такмичењу „МИСЛИША–2008“ у организацији Клу
ба младих математичара „Архимедес“. Том приликом ученици су стекли сертификате о учешћу
на такмичењу, чланске карте КММ „Архимедес“ и добили свешчице овог удружења.
До сада су већ одржана школска и општинска такмичења
Проходност на градско такмичење имају ученици који су освојили 1., 2. и 3. место.
Резултати такмичења:
Предмет

Разред

Име
Васиљевић Бојан (наставник Ирена Иванов Каличанин)
Шести разред
Милошевић Марко (наставник Нада Јојић)
Михаиловић Милош (наставник Нада Јојић)
Ђорђевић Тијана (наставник Ирена Иванов Каличанин)
Физика Седми разред
Петровић Андреја (настав. Ирена Иванов Каличанин)
Граховац Бошко (наст. Ирена Иванов Каличанин)
Герасимовић Јелена (наст. Ирена Иванов Каличанин)
Осми разред
Перовић Лука (наст. Ирена Иванов Каличанин)
Даница Милчић (наст. Сунчица Ракоњац-Николов)
Пети разред Татјана Токовић (наст. Сунчица Ракоњац-Николов)
Српски
Исидора Ђуровић (наст. Сунчица Ракоњац-Николов)
језик
Маја Живановић (наст. Сунчица Ракоњац-Николов)
Осми разред Такмичење рецитатора „песниче народа мог“ „поле де
тињства“ Мирослава Антића, Катарина Пешић VIII4
Даница Милчић 5/4 (наст. З. Мићевић)
Исидора Ђуровић 5/5 (наст. Р. Ковачевић)
Милица Вујовић 5/2 (наст. Р. Јовановић)
Пети разред
Милан Тунић 5/2 (наст. Р. Јовановић)
Бранко Ђорђевић 7/1 (наст. М. Радојевић)
Стефан Радовић 7/2 (наст. М Радојевић)
Павле Коматина 3/4 (учит. Јадранка Бобић)
Математи
Марко Каспорски 3/4 (учит. Јадранка Бобић)
ка
Михаило Коцић 3/4 (учит. Јадранка Бобић)
Александар Петрески 3/3 (учит. Боба Цветиновић)
Трећи разред Андреа Милић 3/3 (учит. Боба Цветиновић)
Јован Поповић (учит. Боба Цветиновић)
Владан Павићевић 3/2 (учит. Зорица Кондић)
Марко Тунић 3/4 (учит. Јадранка Бобић)
Вук Стевић 3/1 (наст. Зора Стојић)
Стефановић Сандра (наст. Тања Цветковић)
Немачки Осми
Ружичић Тамара (наст. Ана Ковачевић)
језик
разред
Анђић Милена (наст. Тања Цветковић)
Миленовић Александра (наст. Тања Цветковић)
Географи Осми
Аћим Пешут (наст. Милка Миленковић)
Драгана Равић (наст. Милка Миленковић)
ја
разред
Бринем о руима и сеи. Пажљив сам рема љуима и сварима које волим.
Ка нешо раим ајем све о сее.

Место
1. место
2. место
1. место
2. место
2. место
3. место
1. место
3. место
2. место
3. место
3. место
2. место
1. место
1. место
2. место
2. место
2. место
3. место
3. место
1. место
1. место
1. место
1. место
1. место
2. место
1. место
2. место
3. место
1. место
1. место
2. место
3. место
2. место
2. место



Пети
Исидора Ђуровић 5/5 (маст. Снежана Бојовић)
3. место
Анђела Витић 5/3 (наст. Боривој Паун)
3. место
разред
Шести разред Марко Пауновић 6/3 (наст. Снежана Бојовић)
3. место
Историја
Ђорђе Филиповић 7/2 (наст. Боривој Паун)
2. место
Седми разред
Лазар Секулић 7/2 (наст. Боривој Паун)
3. место
Осми разред Александра Мичешевић (наст. Боривој Паун)
3. место
Енглески
Марко Црнобрња (наст. Тања Чаревић)
2. место
Осми разред
Милена Анђић (наст. Викторија Перић)
3. место
језик
Општинско
Седми и осми разред, девојчице (наст. Сања Вујко)
1. место
Рукомет
Градско
такмичење
4. место
такмичење
Општинско
Одбојка
Пети шести разред, девојчице /наст. Сандра Зувић)
3. место
такмичење
Општинско
Кошарка
Пети шести разред, девојчице (наст. Сања Вујко)
2. место
такмичење
НАЈРАСПЕВАНИЈА ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА III4 1. место
На општинском такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ за песму „После детињства“
Мирослава Антића КАТАРИНА ПЕШИЋ VIII4 1. место
На такмичењу „Сребрна сирена“ у категорији страна народна песма За млађе ученика за пе
сму „Све птичице запјевале“ (наст. Драгана Ђурђевић) Марина Крагуљац, V2 освојила 1. ме
сто
Теодора Томић V2 за песму „Нек свуд љубав сја“ (наст. Д. Ђурђевић) у категорији дечја забав
на 1. место
У категорији страна народна за старије ученике, за песму „Јовано, Јованке“ (наст. Марија Брај
ковић), Теодора Стефановић VII2 1. место
САБИНА СКЕНДЕРИ VI2, прошле године на „Међународном такмичењу у краснопису“ осво
јила је Друго место.
КАТАРИНА ИЊАЦ VII2, освојила је Прво место на такмичењу „Дани ћирилице у Бавани
шту.
На наградном конкурсу за основне школе поводом дана УН „Када бих ја била генерални Се
кретар УН“ Милена Стевановић VII4 Прва награда

Весна Ремић VII5



Никола Рангелов VII5

Пријаељсво умањује самоћу, омаже а се ролеми лакше реше,
али само ако је искрено и ако олази из срца.

Д

КЛУБ ЗА УН ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“ БЕОГРАД

АН МИРА 21. септембра обележен је израдом паноа са паролама на тему „МИР ЈЕ МОЈ ИЗ
БОР“ који је изложен на видно место у холу Школе и осликавањем школског дворишта на
тему „Моја будућност, моји циљеви“. Ученици узраста од IV до VIII разреда узели су учешћа у
овој занимљивој акцији и са великим задовољством улепшали себи и свима нама овај дан.
Поводом МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ЕКСТРЕМНОПГ СИРОМАШТВА
(16. и 17. октобар) у Школи је прикупљено 235 потписа као потврда подршци акције „УСТА
НИМО / ПРОГОВОРИМО, против сиромаштва и неједнакости“. Свим ученицима је на првом
часу прочитана заједничка порука ове светске акције. Ученици старијих разреда прикупили
су очувану одећу, обућу и школски прибор и даровали Дому за децу без родитељског старања
„Јован Јовановић Змај“ у нашем насељу „Браћа Јерковић“.
На 41. наградном конкурсу, поводом Дана Уједињених нација (24. октобар), учествовало је 4
ученика из наше Школе са својим литерарним радовима. Милена Стевановић ученица 7 разре
да освојила је Прво место у категорији основних школа са темом „Када бих ја била Генерални
секретар Уједињених нација“.
Ментор: Дора Миленковић, проф. Географије
УДРУЖЕЊЕ ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ СРБИЈЕ
41. НАГРАДНИ КОНКУРС ПОВОДОМ ДАНА УН
Прва награда за основне школе – Милена
Стевановић VII4 ОШ „Ђура Даничић“, Београд

КАДА БИХ ЈА БИЛА ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УН
Тамо далеко преко океана
– давно, једног јунског дана
многи памте годину 1945.-у
и стварање ОУН за мир у свету.
Током више од пола века,
спасавала је народе широм света,
били су њени секретари
Куељар, многи други и Бутрос Гали.
Данас у Њујорку
председава Кимун Бан,
а криза је велика – мир танан;
тероризам, глад, беда
– народ у плаве шлемове гледа.
Е, да су људи другачије ћуди
све би било како треба,
јер свако има право на живот,
љубав, слободу и парче неба,
Да сам ја тај „неко“
не би свет дуго чеко –
искоренити сиромаштво, глад
и обезбедити средства за рад.
Захтевам мир и слободу,
за све народе пијаћу воду,
чист ваздух, цветне баште,
свет без оружја, са више маште.
Авганистан и Пакистан,
Америка и Русија,
Израел, Сирија,
Гватемала, Колумбија,
и све друге земље света
успорите – зар не видите
руши нам се планета.

Присојан сам.
Знам ша је лео онашање и рема руима се оносим с ошовањем.



С

ЗАХВАЛНОСТ СВЕТОМ САВИ

вети Саво, јако смо ти захвални, зато што си нам учинио пуно добрих дела. Сви људи тре
ба да следе твој пут и да буду поштени, добри, учтиви као ти. Ти си постао светац због пуно
добрих дела, па те српски народ и у данашње време слави. Због твојих врлина, ушао си у школе,
које славе твој дан. За све што си учинио Србија ти је захвална, а и ја.
I награда за млађи узраст поводом дана Светог Саве Данило Стоканић II5

СВЕТИ САВА
Српску прошлост украшава,
Паметна и светла глава,
Учио је људе свему,
Име му је Свети Сава.
Лечио је пуно људи,
Путовао светом целим,
Србе многе научио,
Живот богу посветио.
О његовом животу светлом,
Све је давно написано,
Додавати ништа нећу,
Ма готово сви све знамо.
Раздвајао никог није,
Учио је све о свему,
Сада многе наше школе
Име носе баш по њему.
Кад смо пошли ми у школу,
Снашла нас је тешка мука,
Морали смо да кажемо,
Грађанско или веронаука.
Ма могли смо сви заједно,
Научити неке ствари,
Друштво, бог и медицина,
Све су то сазнања фина.
Надлежнима ово пишем,
Учите нас све заједно,
Кад је могао Свети Сава,
Најмудрија српска глава.
I награда за старији узраст поводом
дана Светог Саве Игор Брђић V2
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Не раи руоме оно шо не желиш а и неко руи раи.

СВЕТИ САВА
Свети Сава,
Наше школе слава,
Обасјана љубављу,
Миром и весељем.
Захвални смо теби
Учитељу наш,
Што си нама деци
Школу основао.
Године сваке,
Овај свети дан
Нашој је школи радостан.
Прослављамо школску славу
И волимо Светог Саву.
II награда за млађи узраст
поводом дана Светог Саве
Сара Илић II5

„Ђурини ђаци“, некад и сад
У мојој породици „Ђурини“ ђаци су били мој тата, мој стриц, мој брат, и ја ….
Тата Љубиша каже: „Кад сам ја био ђак … школа је била много уреднија него сада. Клупе и
учионице су биле очуваније него сада. Нисмо имали мобилне телефоне тако да ни наставници
нису имали проблеме са ђацима.“
Стриц Драган каже: „у моје време у ’Ђури‘ … није било компјутера, то доказује да се ’Ђура‘
много променио, али на боље. Ова школа у моје време није била толико луксузна…“
Мој брат Бојан, ученик 4-ог разреда каже: „А сада је у школи… има свега. Волим своју шко
лу. У њој сам до сада много научио. Волим да долазим до школе суботом и недељом да се играм
са другарима. Од првог до четвртог разреда постоји програм ’Корак по корак‘ и ја учим по ње
му у IV3. тамо је све креативније и лепше. За кратко време тамо се научи много.“
И ја, Јована Томашевић, да упоредим ваше и наше време:
Сада има свега: компјутера, мобилних телефона и више проблема са ученицима. Мислим да
је наша школа веома пристојна и лепа, само ту тајну нико не може да открије, осим ђака.
Интервју водила: Јована Томашевић V3

„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“

Интервју са децом која полазе у школу
Ви сте васпитачица у вртићу „Плави чуперак“?
– Да, Милица.
Ми смо из школе „Ћура Даничић“ хтели бисмо да урадимо интервју за наше школске нови
не. Колико имате деце у предшколској групи? И да ли их припремате за полазак у школу?
- Имамо 40-оро деце за полазак у први разред и припремамо их по предшколском програму.
За коју школу се најчешће опредељују деца из вашег вртића?
– за „Ђуру Даничић“ и „Змај Јову Јовановић“. То су најчешће школе које су у близини њихове
куће.
Да мало попричамо са вашом децом.
Тајна усеха није а раимо оно шо волимо, нео а волимо оно шо раимо.
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Како се ти зовеш?
-	 Теодора.
Кажи нам Теодора да ли би ти радије оста
ла још у вртићу или једва чекаш да пођеш у
први разред?
-	 Ја бих да останем јиош мало у вртићу.
А како се ти зовеш?
– Ђорђе. Ја бих кренуо у први разред, муслим
да је тамо забавније.
Како се ти зовеш?
-	 Филип.
Шта је то школа?
-	 Школа је једно место где се црта и пишу сло
ва.
Како се зовеш?
-	 Драгана.
Зашто је важно Драгана да деца иду у шко
лу?
– Деца иду у школу да би била паметна и да би
нешто ново научила.
Како се зовеш?
-	 Каћа.
Како Каћа замишљаш своју учитељицу?
– Мора да буде лепа, добра и паметна.
Како се ти зовеш?
– Петар.
За које си ти школе чуо?
– Чуо сам за „Ђуру Даничић“, „Змај Јову“ и „Милан Милићевић“.
Хвала! Желимо вам сретан полазак у први разред.

ПЕСМА О ЖИРАФКУ

Нина Марјановић VI4
Марија Ташковић VI4

(Жирафко је одељенски љубимац – играчка коју деца
наизменично носе кући и пишу о њему причу или песму.)
Жирафка сам добио,
дала ми га Јеца,
због тога су била тужна
сва остала деца.

Дошао је мојој кући
уз пут посрћући.
Болео га врат,
други и трећи спрат.

Другар је он наш,
са дугачким вратом,
дружи се чак
и са мојим братом.

Дали смо му лек,
водили га у МЕК,
врат смо му средили
и целог га уредили.

Кад` у школу дођем ја,
биће срећна деца сва,
а Жирафко највише,
јер је исти к`о и пре.

Каспорски Борис I5
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Ако сејеш какусе, не очекуј рожђе.

И

МОЈА БАЈКА

за седам шума и седам мора, живела је тужна принцеза. Једнога дана, док је шетала вртом,
дуну јак ветар и подиже принцезу до облака.
Ветар је принзезу носио све више, све док је није донео до једног прелепог краљевства, сме
штеног међу облацима. У краљевству је живео принц о чијој се лепоти рашчуло на све стране
света. Многе су девојке покушавале да стигну до њега, али за то је било потребно много снаге,
храбрости и среће.
Сваку девојку су чекала три задатка пре уласка у дворац. Први је био да у соби пуној помеша
ног мака и мрвица хлеба, одвоји једно од другог за само један дан.
Други задатак је био да кофама исуши мочвару пуну муља за три ноћи, а трећи задатак је био
да све жабе из мочваре пољуби.
Девојка која не би извршила задатак, била би бачена у тамницу.
Тужна принцеза је желела да окуша срећу, па макар завршила у тамници. У томе јој је помо
гла једна старица, која јој је поклонила чаробну фрулу. Рекла јој је да ће фрула све задатке ура
дити уместо ње, само под условом да је никоме не показује.
Тачно у одређено време сви задаци су били решени. У соби где је био мак и хлеб, сада су
цвркутале птице. Уместо мочваре израсла је прелепа башта, а жабе су се претвориле у најмири
сније и најшареније цветове.
Принц је био очаран. Одмах је наредио да се припреми венчање.
Тужној принцези је ипак недостајао њен врт, јер јој се од кретања облака мало вртело у глави.
Док је принц спавао она је засвирала на чаробној фрули и за тили час ветар је понео дворац и
спустио га на земљу.
Принцу се допала земља из које је дошла његова драга принцеза и одлучио је да у њој заувек
остану. Живели су дуго, срећни и задовољни.
Ђукановић Емилија I5

Жеља и љуав крила су за велика ела.
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Интервју са Марином Крагуљац
и Теодором Томић,
ученицама петог разреда

1.Колико дуго свирате виолину? У коју музичку
школу идете?
Марина: Свирам већ четири године. Идем у „Петар
Коњевић“ у четврти разред.
Теодора: И ја свирам већ четири године, четврти сам
разред исте школе..
2. Ко су вам наставници? У чијој сте класи?
Марина и Теодора
Марина: у класи Марије Јефтић. Супер је наставница
и обожавам је, а и она мене.
Теодора: Моја наставница је Смиљка Маринковић и због ње свирам лепо, обожавам је као и
она мене.
3. Музички стручњаци кажу да је виолину најтеже свирати јер је за њу потребан врло
истачан слух. Зашто сте онда изабрале баш виолину?
Марина: Виолину сам изабрала тако што сам гледала телевизију и дивила се познатим виоли
нистима.
Теодора: Зато што је нежан инструмент и зато што сам се пронашла у њој.
4.Колико времена дневно вежбате свирање?
Марина: Вежбам око два сата. Некад и више, пред такмичење.
Теодора: Вежбам два сата, са паузом од десет минута.
5. Ко су вам узори међу музичарима?
Марина: Моји омиљени музичари су Антонио Вивалди, Моцарт, Штраус и Бетовен.
Теодора: Узори су ми познати Моцарт, Бах и редовно идем на Коларац да слушам моју настав
ницу Смиљку Маринковић.
6. Да ли идете на концерте?
Марина: Идем, на концерте забавне музике.
Теодора: Идем на разне концерте. Најчешће на Коларац.
6. Да ли сте освојиле неке награде? Које?
Марина: Јесам,2006-републичко 2 место,2007-школско 2 место, а сада ми следи у мају „Квар
тет“.
Теодора: Тек се спремам на такмичење из виолине. А у овој школи сам освојила 3. место у соло
певању, „Златна сирена“.
7.Имате ли можда незгодне комшије којима звуци виолине баш и не пријају?
Марина: Немам их. Мој комшилук воли да слуша како ја свирам.
Теодора: На сву срећу, немам у близини комшилук, али мислим да музика никоме не смета.
8.Хоће ли виолина бити ваше животно определење?
Марина: Још сам мала, а и овако имам још времена да
размишљам о томе!
Али волела бих да се бавим уметношћу, било да је то му
зика или нешто друго.
Теодора: Још увек размишљам о тој теми!
Хвала. Желимо вам пуно успеха!

Јелена и Емили
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ИНТЕРВЈУ ВОДИЛЕ:
Јелена Миловановић V3
Емили Пејић V3

Ша вреи алоираи ако се крећемо у орешном равцу.

Ја волим моју школу

Има пуно лепих школа у граду. Али, моја је најлепша. Зове се „Ђура Даничић“.
Имам више добрих ствари везаних за моју школу. Набројаћу само неке:
– На пример, највише ми се свиђа то што учимо на разне начине.
– Свиђа ми се то што је хол школе украшен ученичким радовима и осликан разним бојама
и мотивима.
– Такође свиђа ми се и то што већина наставника воли да поприча са ученицима.
– Волела бих да сам директор школе.
– Једва чекам да порастем, па можда постанем директор школе.
– Увела бих да сваки ученик има своју униформу.
А шта замерам мојој школи?
– Па, то што поједини ђаци прскају спрејевима по школи, па су њени зидови ишарани и ру
жни.
– Не свиђа ми се и то што двориште није уређено. Ја предлажем да се засади цвеће.
Али, кад се све одузме и сабере моја школа је најбоља на свету.
За сву децу која треба да крену у школу саветујем да дођу у моју школу „Ђура Даничић“ .
Верујте ми на реч. Неће погрешити!
Ања Раденковић IV2

И

Опасна игра

гре су врло забавне, али и много опасне. Била је субота. Ја сам изашла напоље да се гру
двам са друговима. Мало смо се јурили по парку, а када је дошло још деце, поделили смо се
у групе и почели игру. Свако је доносио снег за своју групу. Правили смо заклон. Када смо завр
шили са прављењем заклона, почели смо игру. Ја нисам знала да је ова игра тако опасна. Грудва
ли смо се и уништавали заклоне противничкој групи. После неког времена дошли су старији
дечаци и придружили се другој групи. Ми смо почели игру. Ја сам их грудвала, али моје гађање
је било слабо. Они су нас гађали и брже него ми њима уништавали заклон. Ја сам се сакрила
иза заклона. У једном тренутку су ме погодили леденицом у око. Ја сам плакала. Страшно ме је
болело. Сви су се око мене окупили. Ја сам отрчала кући, неокрећући се за њима. Сутрадан ме
је и даље болело око. Сада сам схватила да игре које су нама забавне и безазлене могу понекад
да буду и опасне.
Александра Савковић IV

ШКОЛА
НАЈВЕЋА ЛЕПОТА
ЈЕ ШКОЛСКА ДИВОТА!
ТУ СЕ УЧИ,
ТУ СЕ САЊА,
ТУ СЕ СТИЧУ МНОГА ЗНАЊА!
У ШКОЛИ СЕ БОГАМИ
И ЉУБАВ ИЗРОДИ!!!
КАД СЕ ДОБИЈЕ ПЕТ
СРЕЋА СИНЕ,
А КАД СЕ ДОБИЈЕ КЕЦ
ТУГА САМА ЛИНЕ!!!
Лорета Ивошевић IV 3
Није ино колико соро иеш,
Све ок се не заусавиш.
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Што се ветру од свитања
једна јела стално клања

На северу хладном, белом,
Под сребреном сјајном јелом,
Родио се снажан, јак,
Један ветар врло лак.
Играо се пахуљама.
Јурио је парковима.
Страх и трепет он је био
За све сто је било живо.
Савио је суми гране,
Отерао с’поља вране,
Са планине крдо крава
Одувао као мрава.
Снежна поља у вис диг’о
На врх горе он је стиг’о.
Сара Кнежевић IV2

МАЧАК У ЧИЗМАМА
Био једном један мачак,
дебео као маслачак.
Облачи се као човек прави,
каубојске чизме носи
и тиме се поноси.
Није имао мане,
kао друге мачке стране.
Постао је газда важан,
Иако је био лажан.
Катарина. III4
Марија М. III4
Ђурђица Ђ. III4
Наталија М. III4

„Искреност - да или не?“

Зашто бити искрен? Чему то?
Ветоватно да би смо стекли поверење људи које волимо. Али зар ћемо стећи љубав том
искреношћу? Не баш увек …
Замислите да сте у гостима код неке ваше пријатељице. Она вам доноси колаче, и након што
сте пробали један, имате осећај да вам је у устима „фантастичан“ спој шљунка и шећера. Да ли
ћете јој рећи да и мокра чарапа има бољи укус од њених колача? Вероватно не …
Да ли је та неискреност последица васпита
ња или страха да ће вас побеснела домаћица ба
цити кроз затворен прозор, зависи од особе до
особе. Превелика искреност је особина људи ко
ји су или заостали у развоју или врло наивни.
Некад је боље бити искрен. Када сте на при
мер у великој кућној набавци, и мајка вас пита:
„Да ли си искључио цве рингле на шпорету“?
Е, баш тада не смете да се зафркавате. Ако
ипак погрешите и кажете да сте оставили упа
љену највећу ринглу, и да сте оставили уље да се
крчка, чека вас мајчина хистерија у супер-мар
кету, која привлачи све више и више знатижељ
них посматрача, док ви покушавате да објасни
те да сте се само шалили. Али …
Понекад је боље бити искрен, некад ипак не.
Да ли ћете бити искрени зависи од места, особе
и безброј других фактора, али не треба претери
вати ни у једном ни у другом.
Александар Ковачевић који се представља
псеудонимом
Здравко Чолић VIII1
проф. Данијела Костић
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Само оно, ко ие својим сосвеним уем, нико не може а ресине.

Пријаељсво је ица која не уме сама а ева
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Драги читаоци шта бисте ви урадили да сте на месту директора?

Ученици наше школе су одговарали овако:
Аца: „Укинуо бих оцене“.
Петар: „Реновирао бих школу“.
Анђела: „Увела бих униформе“.
Дана: „Увела бих униформе и реновирала бих школу“.
Бојана: „Више физичких активности“.
Меги: „Скратила бих часове“.
Јована: „Направила бих козметички салон“.
Иван: „Направио бих ринг“.

Б

ДА САМ ДИРЕКТОР…

Даница Милчић
Јована Борковић V4

ити директор није мала ствар. Сви мисле да се директор само љуљушка у својој скупој сто
лици – које додуше подсећају на оне столице за третман скидања целулита. Али, немају сви
директори такве столице. Лично мислим да директор – а то је данас у преводу менаџер, има
свакодневне главобоље. Мислим да му је глава као експрес лонац. Одговоран, дисциплинован,
савестан, праведан-много лепих карактеристика. Да сам ја тајав директор, морала бих све то
очекивати од својих запослених. А замислите када уђу у канцеларију намрштени, незадовољни
– рачуни стигли, а плате нема… Мислим да би ме избацили из оне моје столице, кроз прозор.
Знам један занимљив пример из Јапана. Директор и власник једне успешне компаније је го
сподин Јамамото. У његовој компанији је све у савршеном реду. А како он то постиже?
Незадовољан радник дође код секретарице, а она га пошаље код у собу А – тамо га чека пси
холог. После обављеног разговора, психолог га шаље у собу Б – собу са стотину огледала где рад
ник може да се кревељи, глупира, плези, да виче. Одатле он одлази у собу где се налази лутка
која представља господина Јамамота. Радник узме штапове од бамбуса, излупа лутку, намести
своје разбарушене шишке, затегне кравату и задовољан се врати свом послу.
Кад мало боље размислим, ово није Јапан, ово је Србија.
Можда је најбоље да одустанем од функције директора.
Милена Стевановић VII4

МИ УЧИМО СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ: ЕНГЛЕСКИ
ОД ПРВОГ И НЕМАЧКИ ОД ПЕТОГ РАЗРЕДА
Пишемо песме, преводимо….

FÜR IMMER
Ich bin kein guter Dichter,
Doch seh´ ich Lichter,
Die mir den Weg zeigen,
Auch wenn sie mich nicht leiden.
Wenn ich aufwach, bist mein Gedanke DU,
Doch weiß ich nicht was ich TU.
Alle sagen ich wär verrückt,
Doch weiß ich nur eins-du bleibst für immer meins,
Und ich hoff´ich bleib für immer deins.
Сандра Стефановић VIII2
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Ко жели нешо учинии наћи ће начина,
ко не жели наћи ће изовор.

MEIN TRAUM
Jeden Tag, wenn ich dich seh,
Fühl´ ich nicht mehr allein.
Aber, wenn du nicht hier bist, tut es mir weh,
Und ich fühl´ so traurig und klein.
Deine Stimme ist mein Versteck,
Das ich immer brauche.
Der Trost, den du mir gibst, ist weg,
Wenn ich ohne dich lache.
Du hast mich geblendet,
Ich bin dein.
Alle Trauer hast du beendet,
Und ohne dich kann ich nicht glücklich sein.
Diese Liebe, die du mir gibst,
Ist wie ein Lied für mich.
Ich hoff´, dass du mich immer liebst,
Denn… ohne dich… Wer bin ich?

Милена Анђић VIII2

DONALD DUCK, MEINE LIEBSTE ENTE
ein Liblingskarakter aus Zeichentrickfilmen ist Donald Duck. Nach seinen Eigenschaften ist er
sehr den Menschen ähnlich. Er wird leicht böse, aber auf eine symphatische Weise. Ihm passiert
oft etwas was er nicht vorgesehen hat. Donald Duck erlebt in´mmer neue Abenteuer, er hat aber im
mer Probleme mit Geld und deshalb ist er sehr nervös. Er hat einen reichen Onkel Dagobert. Der ist
aber sehr geldgierig und hilft ihm niemals, obwohl Donald für Dagobert tut. Donald Duck ist verlobt,
aber auch mit seiner Verlobten hat er oft nicht viel Glück. Er versucht immer das Beste zu tun, seine
Pläne laufen aber immer schief. Donald hat auch drei Neffen, die sehr klug sind. Sie nehmen oft auf
seinen Abenteuern teil. Manchmal aber ärgern sie ihren Onkel Donald.
Es gibt viele Zeichentrickfilme, in denen Donald zusammen mit Mickey Maus und Goofy interes
sante Abenteuer erlebt. Das sind die besten Zeichentrickfilme von Walt Disney.
Катарина Коцић VIII1

M

MEIN TRAUMBERUF
it vierzehn Jahren ist wirklich sehr schwer, den zukünftigen Beruf auszuwählen. Diese Entsche
idung trifft man für das ganze Leben, deswegen muss man vorsichtig sein. Ich bin eine gute
Schülerin und kann meinen Beruf wählen. Mir gefallen viele Berufe, mein größter Wunsch ist aber,
Pilotin zu werden. Von oben sieht die Welt ganz anders aus, wenn man sie aus einem Flugzeug betrac
htet. Ein großer grüner Punkt ist eigentlich ein Wald, ein glänzendes Band - ein Fluß, gelbe schmale
Linien – ein Gleis, weiße Doppelstreifen – irgendeine Autobahn. Ein Dorf, sogar eine mittelgroße
Stadt erinnert an eine Spielzeugkiste. Fußgänger und Fahrzeuge erscheinen, wenn sie überhaupt zu
sehen sind, als kleine schwarze Pünktchen. Ja, die Erde ist wirklich klein, wenn sie aus großer Höhe
betrachtet wird, aus einem Flugzeug, das mit hunderten Stundenkilometer dahinsaust. Faszinierend
für mich ist das eigenartige Bewegungsgefühl. Das Flugzeug scheint zu stehen und die Erde fliegt un
ter uns vorüber. Alles, was sich tief unter dem Betrachter befindet, ist in dauernder Bewegung. Wie
in einem Film rollt die Landschaft unet ihm ab. Wer denkt heute in Wirklichkeit noch daran, dass die
Luft zwar für die Vögel, nicht aber für die Menschen das Element der Fortbewegung ist? Gerade darin
liegt die Schönheit dieses Berufs!
Aleksandra Milenović VIII1

M

Неусех није најсрашнија свар на свеу,
најсрашније је не окушаи

19

Tokio Hotel
riginal name of group Tokio Hotel was „Devilish“.The name was changed into „Tokio Hotel“ be
cose the guys from group adore Japan and capital city Tokio and the hotels, too. At the moment
they are the most popular teenage attraction in the world. Earlier teenage girls were crazy about sweet
boys from music bands, for example: Take That and Bckstreet boys, but now Bill and boys from To
kio Hotel take their place. Members of Tokio Hotel group are: Bill (frontman group),his twin brother
Tom, Gustav and Georg. Their first album is „Shrei“,second album is „Zimmer 483“, and the third al
bum is „Scream“. They will make concert in Belgrade on 29th of March. I think that it will be great.
Ивона Раичевић VII3
Милица Лончаревић VII3
Звезда којој се дивимо
obyn Rihanna Fenty је рођена 20.02.1988. године у St. Michelu на Барбадосу. Први пут се на
шла у свету музике у 15-ој години када је упознала и Jay-Zija. Њен албум првенац „Music Of
The Sun“ објављен је крајем 2005.године. Продат је у више од милион примерака. Представила
га је сингловима: „Pon De Replay“ и „If It’s Lovin’ That You Want“. Након шест месеци, издала је
нови албум „A Girl Like Me“. Представила га је синглом „СОС“. Тај албум јој је био успешнији
од првог. Затим је следио хит за хитом. Њен трећи албум „Good Girl Gone Bad“ је превазишао
све границе. Сингл „Umbrella“ у дуету са Јаy-Зијем је био рекордних 11 недеља на британској ли
сти. То се није десило од 1994. године. Имала је дуете са: Ne-Yom, Sean Paulom, Nicole, Elephant
Menom и многим другима. Највећи хитови су јој: „Don’t Stop the Music“, „Unfaithful“, „Umbrella“,
„We ride“… Rihanna је одржала концерт у Београду, 24. 11. 2007. године. Она је нова Р’н’Б кра
љица!!!!!
Милица Лончаревић VII3
Ивона Раичевић VII3
Растко Брадић VII3

O

R

Укрштене речи
1. The monkey… on the tree.
1.
2. What are(snakes, lions, tigers…)
2.
3. Monkeys live in tropical…
3.
4. Bees fly by…
4.
5. Where do penguins live?
5.
6. What does ostrich eat?
6.
7. A very large bird that can not fly…
8. Opposite of night…
7.
9. Giraffes.. in Africa.
8.
10. The hidden word is_________________.
9.
Алекса Вуловић VI1 ОШ „Ђура Даничић“

10.

RECIPE FOR DESSERT
Chocolate Christmas
Three
1. You have to melt honey in the oil, on the frugal temperature.
When the mass is little colder, put the broken chocolate into it and melt it. Then add some hazel/
nut, salt, spices and eggs. Then add flour and a powder for baked ware.
2. Pour the paste on the baking pan what is over oil and roast it for 45 minutes. Then put out the
baking stars who are in different siyes. Then warm the jam and with it’s help you will paste little baking
stars on bigger stars, and that’s how we can make a chocolate Christmas three. Enjoy your dessert!
Превод: Јована Милосављевић VI1
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Слаић је онај који мисли а је јачи

ПОШТО ШКОЛА МНОГО МИ ЗНАЧИ,
ХОЋУ ДА БЛИСТА,
ХОЋУ ДА ЗРАЧИ,
ПА ЈЕ У СВАКОМ САТУ И ДАНУ
ЧУВАМ КО МАЛО ВОДЕ НА ДЛАНУ
ШКОЛА
Школа је пуна ђака,
Малих првака, седмака, осмака.
Мали прваци, почетни ђаци
Има још да науче како пашче вауче.
Седмаци, велика деца „луда“,
Треба да уложе још мало школског труда.

Н

Речни галебови наши,
свакодневни гости.

а сваком великом одмору, када се ми уче
ници повучемо у учионице, излазе наше
вредне „теткице“ да покупе отпатке после наше
ужине, које смо ми (тј. неки од нас, верујте ми
нисам ја) расули по дворишту, неводећи рачуна
о здравој, еколошкој средини и уредности шко
ле. Али, кад већ бацамо а и нескупљамо отпатке
иза себе, ту су наши стари помагачи, речни гале
бови, који чим чују звоно за крај одмора, слећу
у јатима да нам помогну. Ми имамо у њих пове
рења, они то и брже и боље ураде него што би
ми. Само да се не преселе у другу школу…

Осмаци већ знају доста,
Ал ипак је мудрији
Њихов наставник Коста.
Другаци, трећаци већ сви знамо
Добро кренуше, нек наставе само.
Четвртаци још мало треба да се труде,
О својим оценама сами суде.
Петаци и шестаци већ су зрели,
У школу су већ сами смели.
То је „Ђура Даничић“ школа цела,
У њој се стварају велика дела.
Јана Ђурић III5

Б

ОНИ КОЈИ УЛЕПШАВАЈУ И ПОДИЖУ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ
ЖИВОТ ШКОЛЕ

ез њих не може да се зами
сли ни једна приредба у Шко
ли. Њиховом заслугом школа
је „пропевала“, добром вољом,
талентом и кичицом у руци „ни
кло“ је цвеће, „постављена огра
да“. Школа је из дана у дан све
лепша и лепша, музика која се
чује све нам је ближа, као да нас
ученике питају.
Изложбе ученичких радова
у холу и сам хол школе су поста
ли пријатан амбијент не само
за ученике него и за родитеље и
све оне који долазе у школу. То
је наша „свечана сала“,

Боривој Кнежевић

Јуче сам ио амеан. Зао сам желео мењаи све.
Данас сам муар. Зао мењам сее.

Светлана Миленовић
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Сунчица Ракоњац Николов

Марија Брајковић

Вера Прица

Драгана Ђурђевић

Софија Љубинковић

Ненад Михаиловић

Без њихове љубави према свом послу и нама малим „уметницима“ школа не би имала имиџ
у окружењу који има. Ја волим школу која из дана у дан напредује све више и више.
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Срећа зависи мање о оа ша вам се оађа,
а више о начина на који о рихваае

КАКО ЈЕ СЛАТКО САЊАТИ
Дуг сунчан дан,
а мене хвата сан.
Затворим очи, ћутим и слутим
да ми се у глави мути.

Не дирај ме сан је лак
Попут паперја мека;
Ружичаст је мој облак
И дугачак као река.

Видим небо-плаве боје,
то су заправо очи твоје;
видим крошњу што се њише
тако твоје срце дише.

Гледати немо,
Волети тихо
Добијати-много давати…
О, тако је лепо сањати.

Видим трешње-мајске, црвене,
то су твоје усне румене;
и видим поље-у пољу двоје,
видим тебе и видим себе.
А ти само ћутиш.
Шта ти је, докле ћеш немо стајати?
Пст, лудо мала-ти не знаш
Како је слатко сањати!
Милена Стевановић VII4
КАКО ЈЕ СЛАТКО САЊАТИ
О, да ли је јава или сан?
О, да ли је ноћ или дан?
О, да ли су то очи твоје,
Или пусте жеље моје?
Не буди ме, буди тих
Желим те ставити у стих;
Чујеш ли како у грудима
Лудо срце бије
– твоје име у њему се крије.

Милена Стевановић VII4

B
КАКО ЈЕ СЛАТКО САЊАТИ
Свакога дана кад идем у школу
Ја размишљам о сновима слатким,
У њима нема ни школе ни звона
Снови су слатки за сваког ђака,
Снови су слатки за сваког седмака.
У њима постоје погледи кришом,
У њима постоји наше детињство.
У њима су улице од чоколаде
У њима су наставнице као маме.
Снови су слатки за сваког ђака,
Снови су слатки за сваког седмака.

Нерекиан ру,
а не снаа и инелиенција је начин а окријемо наше моућноси

Теодора Павловић VII4
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Андрија Лакић VIII1
уђи…

1

да, то сам ја
или барем оно што је
остало од мене

можда ће нас баш он једног
дана спасити

изненађена?

чујеш ли му мајко
благородни дах

баш као и ја
храброшћу
твоје појаве
излазиш
сад ми реци:
да те волим или мрзим
остави се изговора
живот дао
шта хоћеш
оптужи
откопаваш закопану секиру
трујеш тек
зараслу рану
чути
не говори о кајању
један пао
лагању
и скривању
сачували
храброст
не, немој
нећу
нипошто
никад
ваша
кажи шта желиш
твој сам
2.
држи га чврсто у наручју
мајко
чврсто га држи
песме му певај
да не чује топот
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бесних копита
да му јахачи
не чују плач

нека остане у
Исусовом
наручју
када једном
изађе на бојиште
да зна за кога се бори
чију земљу брани
3.
стани, ратниче
знаш ли куда ћеш
ка пољу равном
стани, ратниче
знам судбу твоју
и ти је знаш
за шта се бориш
за шта
стани, ратниче
онај што га оптужи
издао
стани, ратниче
не можеш ме чути
ал није само један пао
понос смо сачували
доказали храброст
у миру почивај
ратниче
деца ће се ваша
поносити
вама
Ка човек рчи сам на циљ сине ослењи

О

Центар за таленте

д свих понуда за шире едуковање сматрам да је најкориснији Центар за таленте.
Ова организација пружа шансу потенцијално талентованим ученицима да прошире
своје знање из предмета интересовања и да се друже са другим талентованим ученицима. Лич
но припадам Центру за таленте Београд 2 и Центру за таленте Вождовац. За ученике који су
примљени у ове Центре сматрам да је ово велика шанса. На жалост, мало се зна о Центру за
таленте Вождовац. Такође, тестирање за овај центар тек предстоји. Али могу вам рећи више о
Центру за таленте Београд 2. Ученици који су прошли на тестирању у школама за неке области
неће бити даље тестирани. Имају проходност на виши ниво. У зависности од предмета интере
совања распоређени смо по различитим факултетима. Речено нам је да ће имати свако свог мен
тора и да ћемо имати часове на којима ћемо правити пројекат везан за предмет интересовања.
У склопу дружења са другим члановима Центра организују се и летњи кампови. После првог
састанка сви смо били веома задовољни, али, на жалост, нико нас није контактирао даље, тако
да су неки од нас пропустили састанке. Сада је тешко доћи до даљих упутстава, али се надам
да ће нас се неко сетити.
А рекла бих да је то наша потреба, а и одговорност(!?).
Невена Аранђеловић VII

ИНТЕРВЈУ СА НАШИМ НАСТАВНИЦАМА

Сандром Зувић, Сањом Вујко, Сунчицом Ракоњац- Николов,
Данијелом Koстић и Тањом Цветковић
Ви сте некад биле ученице наше школе, а сада сте у истој наставнице? Шта вам то значи?
Реците нам нешто о томе, и шта предајете?
Сандра: Предајем предмет физичко васпитање. Огромна је разлика бити ученик ове школе и
бити наставник. Школа добија потпуно другачију димензију. Драго ми је што сам овде настав
ник и што могу наше ученике да научим да заволе спорт.
Сања: предајем физичко. Била сам поносна кад сам се запослила у школи у којој сам и сама
била ђак.
Сунчица: С поносом, кажем да сам била ученица наше школе, а самим тим ми је драго што ов
де предајем српски језик.
Данијела: Предајем српски. Много ми значи. Бити у овој школи је као бити код куће. Чак сам
наследила и кабинет у коме сам некад слушала српски, као „Хајдук с друге стране“ (Градими
ра Стојковића).
Тања: Предајем немачки језик. Када сам почела да радим било ми је необично јер сам затекла
наставнике који су ми предавали, а сада су ми колеге.
2.Ко је Вама предавао предмет које Ви данас предајете?
Сандра: Предавала ми је наставница Мира Даничић, иначе тада је била и мој тренер у ритмич
кој гимнастици.
Сања: предавао ми је Воја Божић.
Сунчица: Предмет који ја предајем, мени је предавала Владанка Петровић
Данијела: Љубица Бјелобрк, ваша садашња библиотекарка.
Тања: Предавала ми је Цветана Чокић коју сам ја заменила у школи.
3.По чему памтите баш те наставнике?
Сандра: Памтим је по многим стварима. Научила ме је да у спорту уживам, да га заволим и да
постане моја свакодневница.
Сања: професор Воја је био строг, али смо сви обожавали његов час.
Сунчица: Памтим је по занимљивим предавањима, честом испитавању и свакодневном чишће
њу клупа гумицом(ту „част“ су имали најчешће редари а уколико он нису ту, остали би се
отимали око те дужности).

Посмарам сво насавника и учим
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Данијела: Пожелела сам да радим исто што и она, са истом топлином и снагом. Професор се
постаје, али изгледа да се педагог рађа.
Тања: Због наставнице Цветане сам и заволела немачки језик. Дивила сам јој се како говори
немачки и пожелела и сама да једног дана тако говорим.
4.Испричајте нам нешто занимљиво из вашег ђачког живота. Неке згоде и незгоде, ђачке
несташлуке и сл.
Сандра: Остала ми је у сећању улога у једном аматерском филму која је добила прву награду на
такмичењу. Филм се звао „Чик погоди“.
Сања: Мени је разредни старешина била Драгана Бањац. На једној од одељенских заједница
критиковала ме је због оцена. Питала ме је шта ћу уопште бити када сам овако покварила
оцене. Ја сам јој рекла да бити њена колегиница и да ћу предавати физичко. Када сам 9 година
касније почела да радим у „Ђури“, разредна се сетила тога. Испричала је то у зборници и сви
смо се смејали.
Сунчица: Сећање на тај период ми увек измами осмех. Довољно је времена прошло да се не
згоде забораве а памте само лепе ствари. Наши наставници се не раѕликују битније од ових
данас. Рекла бих само да смо више дружили и били мање злонамерни једни према другима.
Дух заједништва је био јачу, умели смо да боље штитимо једни друге.
Данијела: Много је тога било, свега се и не сећам – али знам да су то биле безазлене ствари, ни
ко у њима није бивао стварно повређен. Наставници су имали већи ауторитет, али времена
су била опуштенија, па је у том раскораку долазило до „бисера“.
Тања: У осмом разреду на Плитвичким језерима са наставником техничког Љутвом одвојили
смо се од осталих, а притом и изгубили. Морали смо да изујемо патике, чарапе, заврнемо пан
талоне и да идемо кроз нека језера и поточиће, да би смо изашли из „Националног парка“.
Остатак „екипе“ је био одушевљен што смо се коначно појавили.
5. Које сте предмете највише волели и зашто?
Сандра: Хм… физичко, наравно. Зашто? Све вам говори моја професија.
Сања: физичко, ликовно, српски и биологију.
Сунчица: Рекло би се да је логично, то што сам највише волела српски језик, међутим за овим
предметом је веома мало заостајала математика што је сасвим необјашњиво.
Данијела: Свој, наравно. добро су ми ишли и страни језици. Ликовно сам волела, али нисам
имала талента…
Тања: Немачки, енглески и српски језик. Одувек су ме занимале друге културе и народи, а оду
век сам волела и да путујем-отуда љубав према страним језицима
6. Да ли су ученици у ваше време и ови данашњи исти у понашању?
Сандра: Не, потпуно су различити.
Сања: Не, нису. И ми смо волели шалу, да подваљујемо једни другима, али нисмо били агресив
ни…
Сунчица: То не може и не треба да се пореди. Променио се однос и родитеља према деци, и де
це према родитељима, па самим тим и наставницима. Увек је постојао тај „сукоб“ генерација,
и моји родитељи су често говорили „у наше време се више учило, деца била боља…“ Другачи
ја је тачка гледишта.
Данијела: Не, само понекад.
Тања: Нису. У моје време ученици су имали више поштовања, можда и мало страха од настав
ника. Било је срамота добити лошу оцену, неоправдани или опомену. Наравно, и данас је ве
ћина ученика примерна што се понашања и учења тиче.
7. Шта цените код данашњих ученика?
Сандра: Волим искреност и лепо понашање.
Сања: Искреност и слободу да искажу оно што мисле.
Сунчица: Врло добро знају да отворено говоре о многим стварима
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Ако се не усуиш и не окушаш нећеш знаи можеш ли

Данијела: Сналажљиви су и амбициозни. Рано схватају да живе у суровом свету и спремни су
за борбу.
Тања: Када размишљају својом главом, сами изводе закључке, када воле са разумевањем и када
су пуни идеја
8. Шта замерате данашњим ученицима?
Сандра: Неваспитани су.
Сања: АГРЕСИВНОСТ, превише псовки, и то што по цео дан гледају серије и играју игрице
на компјутеру.
Сунчица: Уочавам несклад између година и понашања. Желе да што пре одрасту и реше се де
тиљства, а нису свесни колико је тај период леп.
Данијела: Неки од њих су били претерано опуштени. Треба у свему имати меру. И, наравно,
неподносим некултуру, у сваком облику.
Тања: : Замерке се односе углавном на недисциплину појединих ученика, смета ми и то што не
ки ученици уче само због оцене, што их занима само колико поена је потребно за већу оцену
и сл.
9. А шта су вама замерали ваши наставници? Присетите се?
Сандра: Безобразлук.
Сања: Што пуно причам.
Сунчица: Ако свако обавља своје дужности онако како треба, није тешко ни једнима ни други
ма.
Данијела: Брбљивост. И црни лак за нокте, изгрицкане. Ужас! Тек сад их разумем…
Тања: Замерали су ми често причање и смејање на часу
10. Шта мислите, коме је теже вама наставницима са нама или ученицима са наставници
ма? Зашто?
Сандра: Свима, и нама и вама.
Сања: са мном је лако, али знам да деци није лако са неким наставницима. Ја сам увек на дечи
јој страни (извињавам се колегама).
Сунчица: Ако свако обавља своје дужности онако како треба, није тешко ни једнима ни други
ма.
Данијела: Хајде сви да се жалимо, па да видимо ко ће дуже издржати. Шалим се, наравно: то је
иста медаља с две стране. Заправо, верујем да је ауторитет онај кога желите да послушате, а
не онај кога морате…
Тања: Није лако ни једнима, ни другима. Битно је успоставити прави однос, а за то је понекад
потребни времена и доста труда
11. Да ли се сећате Ваше прве симпатије?
Сандра: Сећам се, био је ученик ове школе.
Сања: Да, наравно…
Сунчица: У ову школу сам дошла у 4. разреду тако да је прва симпатија остала у старој школи.
Међутим, десетак година после завршетка основне, схватила сам да је у истом одељењу посто
јала особа вредна моје пажње, па је убрзо после те спознаје ОН постао мој супруг.
Данијела: : Свако се ваљда сећа прве симпатије! Звао се Павле, дружила сам се са његовом се
стром. Годину старији, висок, мршав, плав… Увек мало одсутан… Сви осим њега су знали да
ми се свиђа. Никада нисам научила да држим језик за зубима…
Тања: Да, било је то у трећем разреду…Био је то друг из одељења у кога су биле заљубљене ско
ро све моје другарице. Надимак му је био Цоле.
Хвала на разговору.

Интервју водиле: Светлана Булатовић и Исидора Кокоруш VIII3
Теодора Стефановић и Јелена

Гуиници никаа не оеђују,
а оеници никаа не оусају
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СА ЧАСОВА ВЕРОНАУКЕ

Вероучитељ: Мирослав Радошевић
ДЕЦА О ЉУБАВИ
ада је Мали Принц срео лисицу и пожелео да се играју заједно, она му је рекла да мора прво
да је припитоми. Мали Принц је питао шта то значи „припитомити“? Лисица му је објасни
ла да то значи „створити везе“, а ево како: „Ти си за мене само мали дечак, сличан стотинама
хиљада других дечака. И ти ми ниси потребан… Ја сам за тебе само лисица слична стотинама
хиљада других лисица. Али, ако ме припитомиш, бићемо потребни једно другом. Ти ћеш за
мене бити једини на свету. Ја ћу за тебе бити једина на свету… Човек познаје само оне ствари
које припитоми.“ А шта значи познавати? Да ли то значи знати како неко изгледа, или како му
је име, или колико година има… да ли то значи научити нешто о некоме? Не, то значи да је не
ко постао јединствен за нас, посебан, а када неко постане незаменљив или посебан за нас… то
значи да смо га силно заволели. То значи да постојим ја само ако постојиш и ти. Ову заједницу
љубави зовемо личност. Дакле, личност није исто што и индивидуа, јединка… личност је „ти“
и „ја“ повезани у „једно2 силином љубави. Љубав чини да и сасвим обичне ствари постану
јединствене. Када нам неко вољен поклони нешто, играчку, гумицу, оловку… тај предмет, сна
гом љубави, за нас постаје посебан, драгоцен, и небисмо га мењали за стотину нових, истих
предмета. Када изгубимо или вољени предмет или вољену особу, осећамо бол, ненадокнадиви
губитак, јер у ствари губимо део себе који никада нећемо моћи надокнадити.
Мали Принц је на свом маленом астероиду имао једну ружу. Сматрао је да је једина на
свету и брунуо је о њој иако је она, понекад, била помало уображена. Силно се разочарао када
је на Земљи видео врт препун ружа. Но, лисица му рече: „Иди погледај поно во руже. Схвати
ћеш да је твоја јединствена на свету“. И заиста, Мали Принц дошавши у врт каже ружама: „Ле
пе сте, али сте празне… Човек не може да умре за вас. Моја ружа личи на вас, али она сама је
значајнија од свих вас заједно зато што сам ја њу заволео“.
„Бог је љубав“ и створио је човека „по лику своме“. То значи да Бог у свакоме од нас љубављу
препознаје и налази део себе. Бог је „толико заволео човека и свет“ да је и умро за њих а и нама
је рекао: „Нема љубави веће од ове; када ко положи душу своју за пријатеље своје“. Мали Принц
за лисицу каже: „… ја сам од ње направио свог пријатеља, и она је сада јединствена на свету“.
Сваки човек је непоновљив и јединствен за Бога, а у свакоме од нас је икона Божија, доказ да
смо за Бога личности, да силином Његове љубави постојимо. Хришћанин може (и треба) да
воли и непријатеље, јер снагом љубави он у сваком човеку препознаје икону Божију, икону во
љеног и непоновљивог Бића. Та икона се може само срцем видети.
Тајна коју је на крају лисица открила Малом Принцу „сасвим је једноставна: човек само срцем
добро види. Суштина се не да очима сагледати!“
Ученици 4. разреда који похађају веронауку:
Тијана Јовић, Лорета Ивошевић, Димитрије Илијевски, Јелена Лазић

К

ХИМНА ЉУБАВИ

Ако језике човјечије и анђеоске говорим, а љубави немам,
онда сам као звоно које јечи, или кимвал који звечи.
И ако имам дар пророштва и знам све тајне и све знање,
и ако имам сву вјеру да и горе премјештам,
а љубави немам, ништа сам.
И ако раздам све имање своје, и ако предам тијело своје
да се сажеже, а љубави немам, ништа ми не користи.
Љубав дуго трпи, благотворна је, љубав не завиди,
Љубав се не горди, не надима се, не чини што не пристоји,
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Школа није крај,
нео ек очеак оразовања

не тражи своје, не раздражује се, не мисли о злу,
не радује се неправди, а радује се истини,
све сноси, све вјерује, свему се нада, све трпи.
Љубав никад не престаје, док ће пророштва нестати,
Језици ће замукнути, знање ће престати.
Јер дјелимично знамо, и дјелимично пророкујемо;
А кад дође савршено, онда ће престати што је дјелимично.
Кад бијах дијете, као дијете говорах, као дијете мишљах,
као дијете размишљах; а када сам постао човјек,
одбацио сам што је дјетињско.
Јер сад видимо као у огледалу, у загонетки,
А онда ћемо лицем у лице;
сад знам дјелимично, а онда ћу познати што бих познат.
А сад остаје вјера, нада, љубав, ово троје;
али од њих највећа је љубав.
Прва посланица светог апостола Павла Коринћанина,
глава 13

СВЕТ ЈЕ ЦРКВА
Седим у соби сама
и у тишини се молим
да све људе на свету
научим да волим.
Да нема ружних речи
и да нема више туге
како за мене
тако ни за друге.
Верујем да љубав
и мир може да влада
да се цео свет
томе моли и нада.
Лорета Ивошевић, IV разред

„СВЕ МИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, АЛИ СВЕ НЕ КОРИСТИМ;
СВЕ МИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО,
АЛИ НЕ ДАМ ДА ИШТА ОВЛАДА МНОМЕ“
Св. Апостол Павле

Десидерата
„Крочите смирено кроз буку и
журбу и не пожелите мир који
доноси вечна тишина.
Трудите се, али без
потчињавања, да будете у
добрим односима са свим људима.
Говорите своју истину тихо и јасно
и слушајте што вам други говоре, јер чак и
досадни и неуки имају своју причу. Избегавајте
гласне и агресивне особе - оне узнемиравају душу! Упоређујући
себе са другима можете постати сујетни и огорчени, јер увек
ће бити горих и бољих од вас. Уживајте у својим достигнућима као и у својим
плановима. Водите рачуна о свом звању, ма како скромно било, јер је то оно што стварно
поседујете у овом немирном и променљивом времену. Будити своји! Посебно не исказујте лажну
наклоност и не будите цинични у љубави. Упркос свим преварама и разочарењима, љубав увек испочетка
ниче попут траве. Брижљиво поступајте са искуством које вам доносе године и достојанствено им предајте
младост. Развијајте снагу духа да вас заштити од изненадних проблема. Не будите се са сумњама и негативним
размишљањима - превише је страхова рођено у самоћи и преморености животом. Испод здраве дисциплине
будити нежни према себи. Ви сте дете свемира, и исто као и стабла и звезде имате право да будете
овде. И без обзиреа да ли је то вама јасно или не, свемир се развија тачно онако како треба. Зато
будите у миру Божјем, ма шта за вас он био, и ма какви били ваши задаци у овој лудници,
сачувајте мир у својој души. Са свим својим преварама, својом истрошеношћу и
промашеним сновима - ово је још увек предиван све т.
Чувајте себе. Уложите све што имате и што јесте
и будите срећни.“

Пронађено у цркви св. Павла у Балтимору 1692. године
Учење је као веслање узвоно,
чим се ресане, омах се креће наза
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Питале смо наставнике:
КОЈЕ СУ ОСОБИНЕ ДОБРОГ УЧЕНИКА

Светлана Миленовић (наставница српског):
Ученик би требао да буде искрен, поштен и добар у души. Треба да помаже другима и да мар
љиво учи.
Ана Ковачевић (наставница немачког):
Ученик би требао да буде вредан, радан, дружељубив, омиљен код другара, искрен, спреман да
помогне другима, да критикује друге, али и да буде самокритичан.
Зорица Мићевић (наставница математике):
Ученик би требао да буде комуникативан, уредан, да има културу облачења и понашања.
Ирена Каличанин Иванов (наставница физике):
Ученик би требао да буде комуникативан, искрен, поштен, дружељубув, да за њега не буде бит
на само оцена. Добар ученик треба да се залаже на часу, али и да зна да своје знање примени
и ван школе.
Тања Чаревић (наставница енглеског):
Ученик би требао да буде лепо васпитан, послушан, друштвен, узоран, вредан и радан, и да по
штује однос ученик-наставник.
А ево шта кажу ученици КОЈЕ СУ ОСОБИНЕ ДОБРОГ НАСТАВНИКА:
УЧЕНИЦИ:
Маја Радисављевић (VII3):
Наставник не треба да буде превисе захреван, да буде реалан у оцењивању и да има разумевања
према деци.
Марко Миловановић (VII3):
Наставник треба да буде искрен и отворен према уценицима, да им казе своје мисљење о њима,
да не буде превисе строг и да одговорно обавља свој посао.
Тамара Бракус (VII3):
Добар наставник треба да даје добре примере ученицима, да има разумевања према њима, да
се интересује за њих, да добро предаје и да уме да им објасни неку лекцију.
Маријана Ристић (VII5):
Добар наставник треба да разуме децу, да лепо објасњава и да не буде превисе строг.
Кристина Шуњевић (VII4):
Добар наставник треба да се шали са децом, да лепо објашњава и да реално оцењује ученике.
А шта каже наш педагог Драгана Спасојевић:
Особине доброг ученика:
Ученик треба да буде одговоран према својим обавезама, да има стечене радне навике, да има
свој план рада и учења, да буде добар друг, да је духовит, савестан, уредан и чист.
Особине доброг наставника:
Наставник треба да буде стручан, да воли децу и свој позив, да је духовит, праведан у оцењива
њу и понашању, да прихвата сваког ученика онаквим каквим он јесте и да га усмерава, да је
спреман да помогне, да има добру комуникацију са децом, да буде толерантан, да има разуме
вања за децу и њихове развојне карактеристике и да успоставља дисциплину на часу.
Ивона Раичевић и Милица Лончаревић VII3

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА

‚„Нађи времена за шах – имаћеш пријатеља целог живота“
ОШ „Ђура Даничић“ настава шаха, као изборни предмет почела је са радом почетком окто
бра месеца ове школске године.
Интересовање је велико. Укупан број је 63 ђака од I доV разреда.
Настава се одвија по програму Министарства просвете. Предметни наставник је Умиљено

У
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Да и осварио снове мораш се најре роуии

вић Миленко – Миша, мајсторски кандидат.
Ученици су веома мотивисани за овај вид изборне наставе. Радо долазе на часове и жељни
нових знања.
Школу је посетио и г. Никола Караклајић, интернационални мајстор, и разговарао са нашим
полетарцима шаха. Охрабрио их, похвалио и дао подршку.
Ево, шта г. Караклајић каже о ШАХУ:
-	 Шах је игра, али слика живота, његова правила могу постати и правила понашања деце и мла
дих људи,
-	 Кроз шах се исказује потреба за афирмацијом, са амбицијом да се покажем бољим,
-	 Жеља за изазовом, рекордом или једноставно савлађивање неке тешкоће,
-	 Жеља за одмеравањем снаге, вештине, брзине, издржљивости, равнотеже, домишљатости,
-	 Тежња да се реши нека тајна, потрага за измишљањем, импровизацијом, проналажењем реше
ња за евентуалне тешкоће,
-	 На крају долази радост победе – ако је доживљен пораз, пружа се шанса за поправак у новом
покушају.
Зашто шах треба учити још у основној школи?
-	 Зато што је шах део културе. Игра се више од хиљаду година у целом свету и у различитим
епохама и није производ ума само једног човека. Сакупљено је знање и искуство читавог чо
вечанства.
-	 Зато што шах за основу има математику, а она је основа свих наука. То је језик свих технологи
ја и организоване мисли.
-	 Зато што шах развија читав низ особина: пажњу, памћење, машту, логичко размишљање, си
стематичност, стрпљење, о бјективност, смисао за правилну процену ситуације, извлачење
закључака, али и способност предвиђања…
-	 Зато што шах представља етички модел на коме се могу развијати моралне вредности,
-	 Зато јер се правила шаха могу примењивати у свакодневном животу.
-	 „Gens una sumus“ (сви смо једног рода), једна породица
На општинском такмичeњу Општине Вождовац у школи „Милан Ђ. Милићевић“ Учество
вало је 10 ученика.

Боа није онај ко уно има,
већ онај ко уно аје
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Са наших екскурзија (8. разред)
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Уичемо на живо а не он на нас

и наставе у природи (4. разред)

Није муар онај који мноо зна,
већ онај чија су знања корисна
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Интервју са Јованом Милосављевић, ученицом 6 разреда
1.Знамо да и ти идеш у Музичку школу, у коју и колико дуго свираш харфу?
У овој школи си одлична ученица, да ли смемо да те питамо
каква си у музичкој школи? Ово ми је 4. година. Почела
сам од 3. разреда, тако да је свирам 4. године. У музичкој
сам исто одлична ученица. Идем у музичку школу „Петар
Коњевић“.
2. Да ли више волиш основну школу или Музичку школу?
Зашто?
Како када.
3. Ти си једина коју знамо у нашој школи да свираш харфу.
Зашто си се определила да свираш харфу?
Када сам била млађа гледала сам програм са музиком и ви
дела једну девојчицу која је свирала велику харфу. Свидео
ми се тај инструмент и мелодија коју је свирала.
4. Харфа је велики и тежак инструмент, да ли ти носиш
сваки пут на час своју харфу или ….
Не, харфа стоји у музичкој школи. Имамо их три.
5. Да ли би волела да имаш концерте и да свираш у неком
бенду?
Јована Милосављевић
Понекад бих желела, а понекад не. Ја већ свирам у оркестру.
6. Кад не би свирала харфу, који би инструмент волела да свираш?
Волела бих да свирам и клавир, и знам помало да га свирам.
7.Како проводиш слободно време? Да ли ти је харфа „најбоља другарица“ или имаш и друге
другарице? Да ли ти недостаје време за дружење због свирања харфе?
Излазим напоље и идем у музичку школу да вежбам харфу. Харфу чешће виђам од другарица,
зато што идем у музичку школу да би вежбала свирање. Понекад ми недостаје жеља за друже
њем.
Хвала. Желимо ти успеха у свирању харфе.
Интервју водиле Емили Пејић и Јелена Миловановић V3

У

ШТА НАМА УЧЕНИЦИМА ЗНАЧИ САЛА ЗА ФИЗИЧКО

основној школи „Ђура Даничић“ за већину ученика физичко васпитање је најомиљенији
предмет.
До почетка децембра прошле године радовали смо се сваком новом часу физичког. Ужива
ли смо у свим спортовима, а моје другарице и ја највише одбојци. Али ти срећни тренутци цу
исчезли из наше свакодневнице. Иако је фискултурна сала средином године реновирана сада
је она неупотребљива за часове физичког васпитања. Због грешке извођача радова покрет је
пропао и тбог тога уклоњен из сале. Тако уништена, нажалост наша сала личи на једну велику
рупу. И због тога за моје другаре, другарице и мене услови за рад на часовим физичког су по
стали веома неповољни. Данас у нашој пколи час фичког нема ону лепоту као раније. Сви смо
некад играли кошарку, одбојку и уз помоћ струњаче и осталих реквизита вежбали смо гимна
стику. Сада једино имамо могућност да се добацујемо лоптом или да седимо у својој учионици.
Од како су дошли хладни дани часови физичког су све неповољнији. Ускоро ће Београд бити
домаћин Универзиједе, а ми ћемо на телевизији са розачарењем што ми не можемо да уживамо
у дворанским спортовима. Ученици наше школе су на многобројним такмичењима освајали
медаље, дипломе и признања. Сви они су тужни што немају где да тренирају. Наша жеља је да
сала добије нови паркет, а ми могућност да се бавимо спортом. Да ли ћемо поново уживати у
чарима спорта зависи од нечије добре воље. Надам се да Вама није тешко да нам испуните ту
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Научи како се учи

жељу. Тај ваш мали труд и не тако велики новчани издатак за нови паркет нама би пуно значио.
Са новим паркетом на наша тужна лица вратиће се осмех. Надам се да ћемо ми, ученици Основ
не школе „Ђура Даничић“ уживати у школским спортовима захваљујући Вама.
Ученице VIII5 ОШ „Ђура Даничић“

Успешни спортисти наше школе

Џени Хаџишеховић VII5
1.Шта тренираш и колико дуго?
Тренирам одбојку, око пет година.
2.У ком клубу тренираш?
Тренутно тренирам у „Поштару“.Раније сам тренирала у „Црвеној Звезди“ и „Радничком југо
петролу“.
3.Шта те је привукло да тренираш одбојку?
Прво сам тренирала кошарку, али ми се није свидела, јер сматрам да је груб спорт за девојчице
док у одбојци су лепше грађене одбојкашице.
4.Да ли си путовала негде са клубом и која ти је најважнија утакмица?
Да, путовала сам у Торино, Италију, где сам освојила златну медаљу. Па, за мене су важне све
утакмице, јер кад изађем на терен желим да што више помогнем екипи и да победимо. Ипак
има једна веома значајна када смо играли против „Звезде“ у финалу.
5.Ко ти је идол?
Један од мојих идола је Ања Спасојевић. Поред ње ми је идол Малгожета Глинка, иначе Поља
киња.
Радоје Чоловић 5/2
1.Којим се спортом бавиш и колико дуго?
Тренирам кошарку већ четири године.
2.У ком клубу тренираш?
У клубу „Алл Стар“.
3.Зашто си се определио за кошарку?
Па, не знам баш…Иначе, волим спорт, али кошарка је за мене посебна.
4.Да ли си путовао негде са клубом и која ти је најважнија утакмица?
У Младеновцу смо играли против Босне, то ми је и једна од најважнијих утакмица. Такође ми
је важна утакмица против „Партизана“ у финалу. Ускоро путујем у Луксембург и веома сам
срећан због тога.
5.Ко је твој идол?
Има их више, али се издвајају Милан Гуровић и ЛеБрон Јамес.
Нина Чоловић VIII5
Милица Лончаревић VII3

женска рукометна екипа
Иако оворе различиим језицима, осоји сличнос међу свим љуима.
Сви се смеју исим језиком
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АНКЕТА: ПРОЛАЗНИКЕ СМО ПИТАЛИ

1. По чему је позната наша школа? Шта сте чули о њој?
-	 Позната је по добро организованим приредбама,
-	успешним ђацима и наставницима.
2. Шта мислите о нашој школи?
-	 Мислимо све најбоље. Добро сарађујемо са вашом школом, посебно са библиотекаркама.
-	 Када сам била у тој школи, директор је био неки Душан и школа је у то време била одлична
3. Шта сте чули о нашој школи?
-	Чули смо да се иза ваше школе много пуши. Наш предлог је да неки полицајац крстари око
ње.
4. Шта мислите да треба да се среди у нашој школи?
-	 Па, мислимо да треба да се среди двориште и околина школе, поготово терени.
5. Шта мислите и да ли сте чули за униформе?
-	Чули смо да се спремају униформе и мислимо да је то добра идеја, ради распознавања шко
ле.
Драгана Трбовић и Кристина Шуњевић VII4

Питања за интервју: МИРА ДАНИЧИЋ

1. Ви сте предавали физичко у нашој Школи. Ми Вас
виђамо сваки дан у школи како вежбате у холу. Ре
ците нам шта Ви то у ствари радите, кадa нисте
више у настави….
Ја сам спољни сарадник ове школе, од како сам оти
шла у пензију. Везана сам за децу, за школу и за све
ове људе
2. Ви волите ваш рад. То се види, а и резултати су
итекако видљиви: Девојчице које су „у вашим рука
ма“ постижу врхунске резултате у савременом пле
су? Које сте све реултате до сада постигли?
Радим савремени плес. Мој хоби је ритмичко-спорстка
гимнастика. За овај спорт потребни су услови, без 5–
6 сати дневно и великог простора нема успеха. Пре
шла сам на савремен плес који обухвата следеће сти
лове:-шоу денс, шоу фри, фантазија шоу, хип–хоп
3. Да ли су девојчице заинтересоване за савремени
плес?
Јесу. Девојчице треба прво мотивисати. Треба им показати шта обухвата плес, а он обухвата:основе балета, ритмике и плесне кораке.
4. А зашто нерадите и са дечацима?
Дечаке то неинтересује. Интересовао би их хип-хоп, диско денс. Ми немамо услове за то (стру
њаче, партет…)
5. Како Вам то успева, да будете увек први, па и у свету…
Много радим, ретко кад имам слободан дан. Солисти раде пре подне када немају наставу, а фор
мације(групе) раде у вечерњим сатима.
6. Шта Вама лично значи овај посао? Зашто то радите?
Радим из љубави, из љубави према деци, кореографији, љубав према стваралаштву. Деца су та
која дају енергију, они мени енергију, а ја њима знање.
7. Сваки наступ ваше деце на нашим прославама измамљује уздахе дивљења.
Чињеница је да Ваше врхунске кореографије доприносе квалитету наших прослава. Да ли има
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Знање није овољно. Морамо а римении.
Жеља није овољна. Морамо о учинии.

те подршку у Школи, од родитеља, од неких других институција из локалне средине, окруже
ња…? Човек је пре свега друштено биће и не може ништа сам, да нема подршку родитеља,
пријатеља….овако заједно идемо ка успеху.
8. Услови у којима Ви вежбате, у холу Школе, ходницима, учионицама… чини се да нису баш
за похвалу. Колико Вам то смета?
Навикла сам да се борим, и када имам услове и када немам. Рецимо зими радимо у холу, ако
хоћеш успех мораш да радиш,2–3 пута недељно, иначе нема резултата.
9. Какви су вам даљи планови?
Имамо државно првенство 15.марта, а светско је у Пули. Не верујем да ћемо отићи на светско,
прошле године због пара, а ове године због политичке ситуације.
10. Хајде да питамо и ваше плесачице шта њима значи дружење са вама:
НАЂА: Мира ме учи. Доста вежбам, свиђа ми се како радим са Миром. Она није много строга.
Свиђа ми се гимнастика. Била сам на такмичењу у Врбасу, а сад идем у Фекетић. У књижи сам
освојила медаљу. Волела бих да имамо посебну салу, а на да радимо у холу.
ДАНИЦА:-Свиђа ми се рад са Миром. Миру видим као професорку. Била сам на разним такми
чења, освојила сам једном пето место. Смета ми што радимо у холу.
МАРИЈА:-Свиђа ми се рад са Миром. Радо долазим на Тренинге.
ЈОВАНА:-Свиђа ми се рад са Миром. Била
сам на доста државних, мађународних, јед
но европско и два светска такмичења. Миру
сматрам другарицом.
11. Да ли су у време када сте ви радили у
школи деца имала 5 или 1?
Деца се много разликују. Код мене на часу је
увек владала дисциплина. Деца су увек ула
зила на прстима у салу. Било је петица, али
и двојки.
ХВАЛА ВАМ, ЖЕЛИМО ВАМ И ДАЉЕ ДА
ПРОСЛАВЉАТЕ НАШУ ШКОЛУ.
Теодора Стефановић и Јелена Радојковић VII3

„Теткица“
Чистим, перем, рибам, бришем,
У паузи не уздишем.
Ову школу ја баш волим
За чистоћу ја се борим.
Метла, четка, кофа, крпа,
Оруђе су моје радно.
Поносим се што сам „Тетка“
Свим ђацима подједнако.
Упамтите ову песму
Намењену свим женама
Које раде частан посао
У школама и мензама.
Јелена Миловановић V3

M

Интервју са нашом „текицом“
Миланком Тодосијевић

и смо одлучили да поразговарамо са Вама, о нама
ученицима. Одлучили смо се за Вас јер нам се чи
ни да нас ученике Ви добро осећате и разумете.
1. Да ли волите да радите у школи и да сте окружени
децом?
- Волим да радим у школи. Волим децу и навикла сам да
су ту око мене.
2. Да ли Вам се ученици поверавају?
- О, да, да… најчешће се распитују за своје симпатије, да
им ја кажем нешто о њима или да им пренесем …
3. Да ли сте Ви чувар неких дечјих тајни?
- Па, оно што ми повере, наравно да је тајна, да је чувам.
4. Да ли Вам ученици поверавају своје проблеме са на
ставницима, родитељима?
- обично не.
5. Које Вам се понашање не свиђа код уеника?

Лењос корача ако олако а је сиромашво рзо сине
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-	
Кад су некултурни, али таквих је на сву срећу мање.
6. Да ли бисте нешто променили у школи?
-	
За сада ништа.
7. Шта бисте урадили да сте директор школе?
-	
У школу бих уложила сав свој труд само да деци буде бо
ље.
8. Да ли Вам се свиђа идеја о ношењу униформи?
-	
Да, али само ако је то ваша жеља.
9. Кад сте били ученик који је вама био омиљени предмет?
–
Српски, имала сам добру оцену.
10. Када би били наставница, да ли бисте строго оцењивали
децу и шта би им предавали?
– Моји родитељи нису желели да наставим даље школовање. Не би била строга. Нико код мене
не би имао лошу оцену. Предавала бих српски.
11. Која је ваша позиција у школи. Где радите?
У холу и школи.
Хвала вам теткице. Били сте љубазни, као и обично.
Маја Милошевић, VII3

НАЈПОПУЛАРНИЈЕ КЊИГЕ ПО ИЗБОРУ ДЕЦЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

М

„Мали принц“ Антоан де Сент Егзипери
„Хари Потер и ред феникса“ Џоан Роулинг
„Треснућу вас, бранила се Ема“ елизабет Целер
„Шемпи ти смопи да лимво те“ Ана Ђокић Понграшић
„Најбољи пријатељи- никада“ Лизи Харисон
„Летопис Нарније“ К. С. Луис
„Тајна смарагдног острва“ Џеронимо Стилтон
„Острво с благом“ Роберт Луис Стивенсон
„Пријатељи“ Добрица Ћосић
„Тајни дневник Андријана Мола“ Сју Таунзенд

48. ИНТЕРВЈУ СА МИРОМ МИЈАИЛОВИЋ

ира је ученица VIII3 и једина је особа од 1993 генерације која је сваке године учествовала
на „Читалачкој значки“. Само за школски лист открива колико је труда уложила за ову
школску манифестацију, као и своје планове и жеље.
1. Колико већ учествујеш на „Читалачкој значки“?
- Учествујем од другог разреда, тачније од када сам сазнала да се „Читалачка значка“ организује
у нашој школи.
2. Да ли си уложила пуно труда и времена?
- Наравно, али сам то радила првенствено из задовољства.
3. Колико си до сада освојила диплома и колико ти значе?
- Од почетка мог учествовања освојила сам много диплома и свакако да ми пуно значе.
4. И за крај нам реци да ли ће учествовање на „Читалачкој значки“ утицати на одабир за
упис у средњу школу?
- Наравно да хоће! Моја жеља је одувек била да завршим књижевност, а то је јако повезано са
„Читалачком значком“.
Интервју водиле: Ана Ђукић VIII3
Светлана Булатовић VIII3
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Буи искрен рема сеи како не и ио лажан рема руима

З

МОЈ ДОМ

драво! Ја сам Зоран Николић. Имам 10 година. Идем у 4. разред ош. „Ђура Даничић“. Жи
вим у Дому „Јован Јовановић Змај“. Прво сам био у дому у Звечанској, онда у „Јуси“ и сада
у „Змају“. У „Змај“ сам дошао када сам имао 6 година. Испричаћу вам какав је мој Дом. Почећу
од дворишта. Моје двориште има љуљашку, 2 клацкалице, има терен за фудбал, и за кошарку.
Има зоолошки врт. У њему се налазе куце и маце. Некада су били лавови и тигрови па су их пре
местили у прави Зоолошки врт. Ја се увек играм са куцама и мацама. Оне мене воле и ја њих.
Кад завршим са игром уђем унутра. Унутра је чувар, „пепси“ служба, прихватилиште и Дом. Са
наше стране има трпезарија и кухиња, а има и главна кухиња.
Описаћу вам све групе. Има их 8. Пета и шеста група су Прихватилиште. У мојој групи има
и боравак, ходник и собе. У првој групи сам ја и мој друг Аца. У другој соби су Ана и Беба. У
трећој соби су Валентина и Љиља и у четвртој соби су Сава и Пеђа.
Наша васпитачица је Ксенија. Она се брине о нама. Помаже нам да учимо и са њом се игра
мо. Друга група је реновирана. Личи на стан, има нови намештај. Али исто има што и наша
група: ходник, боравак, ТВ, фотеље, купатило, ВЦ… У првој соби су Мића, Слоба и Бране. У
другој су Андријана, Ана и Милoш. У трећој су Шамантинг, тако он воли да га зовемо а право
име му је Мирко, Севдаин и Божа, а у четвртој соби су Данијела и Виолета. Трећа група је иста
као наша. Ту су у једној соби Марко и Андрија. У другој су Данијел и Борис. У трећој су Кенеди
и Иван. А Лаки је у задњој соби. Четврта група је закључана и нема никога. Друга и трећа група
су старије.
Сад ћу да вам испричам како се осећам у
Дому. Мене сви зову Зоки. У Дому нико ми не
долази и зато нећу о томе да вам ништа при
чам. Ја у Дому живим, радим, учим, играм
се, а то значи да се супер проводим. Мени је
понекад сморно, а када ми је сморно ја уве
че цртам или спавам или сређујем боравак и
тако то. Када дођу гости из Манастира, као
сад за Васкрс, донесу нам поклоне, банане,
помаранџе, кекс ТО-ТО, ноблице и тд. Ми се
лепо проводимо, играмо се и једемо. Када се
смркне једем вечеру, а када се заврши вечера
онда се окупам, оперем руке, оперем зубе, об
учем се у пижаму и гледам цртаће. Када се за
врши са цртаним идем на спавање и легнем.
Лежим и размишљам шта ћу да сањам. Најче
шће сањам Дом, нашу школу, хип-хоп. Волео бих да сањам о магијама. Користио бих магију за
одбрану од криминалаца и ако ми не дају вечеру кад закасним да створим храну. А сутрадан се
договоримо ја и васпитач да средимо групе. Ако неко не среди групу одузима му се џепарац. А
када будемо добри идемо негде, на пример, у зоолошки врт или на путовање.. ..
У слободно време шетам се са Валентином. Она се заљубила у мене. Исто живи у Дому и ста
рија је од мене. Она иде у 5. разред у „Душан Дугалић“. Понекад идем за распуст код принцезе
Катарине за распуст и на путовање на Гоч, Тару и море.
Ја највише волим да идем на Тару зато што је лепа, има велики простор, занимљива је. Иде
мо по шуми да би упознали више природу, животиње и слободу.
Два кучета у Дому су умрла, једно од крпеља, а друго је прегазио ауто. То је било скоро. Мно
го сам плакао и много сам туговао за њима. Дао бих живот за њих да се поново врате. Много
сам их волео. Звали су се Лу и Дона.
Зоран Николић, IV2
Misao
misao
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Веверица

– мој кућни љубимац олазак са прошлогодишњих летњих одбојкашких припрема никада нећу заборавити. По
ред родитеља и млађе сестре у кући ме је дочекао нико други него канадска веверица.
Признајте, и ви би сте се изненадили. Ако би вам родитељи хтели да вам приреде изненађе
ње и да вам набаве кућног љубимца помислили би сте на: мацу, куцу, папагаја… али веверицу
никада. Наравно прво јој је требало дати име. Како би се веверице другачије звала него Веки.
Историја њеног доласка у нашу породицу изгледа овако. Тата ју је случајно видео у излогу
једне продавнице за кућне љубимце. Ушао је унутра, питао одакле веверица у продавници и
наравно купио је све заједно са кавезом и брдом разноврсних семенки за њену исхрану. Тако је
сазнао да је Веки стара три месеца.
Данас је Веки равноправан члан наше породице. Пуштамо је из кавеза да шета по кући, обо
жава да гледа телевизију и не воли када је сама. Наравно од свега највише воли да једе. При
чишћењу њеног кавеза у ћошку је пронађено брдо хране коју Веки за сваки случај чува да јој
се нађе.
Мислим да не претерујем, али највише воли мене. Обожава да ми шета по руци и да се заву
че у капуљачу на мојој тренерци. Када сам у школи мама каже да је Веки тужна.
Још нисмо установили да ли је мушког или женског пола.
Ако и ви имате оваквог кућног љубимца јавите ми се да разменимо утиске, а такоже и ако
сазнате да има негде да се купи веверица, Веки би радо волела другара.
Теодора Павловић VII4

Д

ДА САМ ЖИВОТИЊА БИО БИХ…

Зашто?
(Интервју са ученицима од 1. до 4. разреда)
Може да преде, мека је, омиљена животиња, слатка је, мауче, лукава, зато
1. Мачка
што се мази, умишља, гребе, занимљива, лови мишеве, храбра.
Зато што лаје, стражари испред куће, мали је, леп, омиљена животиња, па
2. Пас
метан, сладак, брз, сналажљив, човеков пријатељ, најбоља животиња, има
топлу кожу.
3. Тигар, Ге
Снажан, брз, јак, има јаке ноге, воли да једе месо, паметан, витак, због лова,
пард, Леопард мршав, пење се на дрвеће, спретан, опасан.
4. Лисица
Лукава, шашава.
Зато што је краљ животиња, снажан, зато што брат не би смео да ме дира,
5. Лав
краљ џунгле, леп, зато што сам у хороскопу лав, зато што је много лењ, има
гриву, моћан.
6. Зец
Сладак, брз, мекан, зато што воли шаргарепу и купус, нежан.
7. Коњ
Зато што одржава хигијену, леп, брзо трчи, грациозан.
8. Папагај
Зато што види све из даљине, зато што је слаб.
9. Паук
Зато што једе бубе, зато што скаче, има јаке мишиће.
10. Јелен
Зато што има рогове.
11. Вук
Зато што једе месо, јак је.
12. Змија
Зато што је опасна, има велики језик, дуга и витка.
13. Кит
Зато што има најнапреднију моћ говора, зато што их ванземаљци воле.
14. Корњача
Зато што је мала, има оклоп, зато што личи на војника.
15. Крава
Зато што има млеко, због „Милка“ чпколаде, зато што је шарена.
16. Ајкула
Зато што плива, једе рибе, опасна је.
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17. Делфин
Зато што је леп, плива у мору, зато што се игра лоптом.
18. Крокодил Зато што је јак, има велике зубе, зато што је зелене боје и што је брз.
19. Мајмун
Зато што је смешан, вере се по дрвећу.
20. Патка
Зато што лепо лети, уме и да плива.
21. Орао
Зато што има добар вид и што лети високо.
22. Камелеон Зато што има дуг језик, мења боје, може да се сакрије.
23. Кенгур
Зато што скаче, има торбу и у њој бебу.
24. Панда
Зато што је леп, велика животиња је.
25. Слон
Зато што је велики, дебео, има сурлу.
А КОЈА БИ ТИ ЖИВОТИЊА ВОЛЕО ДА БУДЕШ? ЗАШТО? ОДГОВОРИ СЕБИ.
КАКВЕ ТО ВЕЗЕ ИМА СА ТОБОМ?
Радиле Ана Ђукић, Светлана Булатовић и Наташа Бакић VIII3

ЗИМА

Али најлепша школска ствар
Је другарство свима на дар.
Дружења девојчица и дечака
Крије моја школа- и школа свака.

Задње звоно у децембру,
Најављује зимске чари,
Санке, клиско, грудве, Снешко
Ко за школу тада мари.
Свуд се чује дечја граја,
Осмесинам душу греју
Са брдашца вичу чувај
Док пахуље ситно веју.
Бела поља, беле гране
Ова зима нема мане
Нашој срећи нигде краја
Баш ужива моја раја.
Тијана Јовић IV3

МОЈА ШКОЛА
Моја школа је једно место
Које скупља децу често.
Та деца су њени ђаци
Највеселији од свих- прваци.
Школа крије велика знања,
Али и она мало мања.
У њој ђаци велики и мали
Уче да би више знали.
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Јован Поповић III3

Размишљања о учењу
Драги Пјероне,
воја мама се јутрос безбедно вратила и
жели да ти кажем да не учиш превише,
а ја желим да ти кажем да не учиш премало.
Прави разлог због којег смо те послали на
Харвард јесте да добијеш мало образовања,
а њега тамо има у изобиљу. Када га нуде на
около, немој се стидети, већ се послужи, и
сваки пут узми велику порцију, јер желим да
добијеш оно што ти припада. Сазнаћеш да
је скоро само образовање нешто што се на
овом свету слободно и бесплатно даје и да
је скоро само оно нешто од чега човек може
узети онолико колико жели да понесе. Све
остало је закључано, а кључеви су се загуби
ли.
Наравно, потребно је и време за забаву.
Забава је исто што и колач после ручка, али
колач није ручак нити може бити главно је
ло.

Т

Џорџ Хорас Лоример, Писма самоуког тр
говца сину (1902)
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Ми учимо на савремен начин
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ДА ЛИ ТВОЈ НАЧИН ЖИВОТА ВОДИ ЗДРАВЉУ?

(ГЗЗЗ Београда)
Одговоривши на постављена питања бићеш ближе истинитом одговору. На свако наведено
тврђење, ако га сматраш тачним подвуци ДА, а уколико га сматраш нетачним подвуци НЕ.
1. Трудим се да сагледам разлоге својих поступака
ДА
НЕ
ДА
НЕ
2. Пажљиво бирам пријатеље
ДА
НЕ
3. Не осећам се кривим за све што лоше иде мојој породици
ДА
НЕ
4. Доста бринем и имам проблема са спавањем
ДА
НЕ
5. Редовно, 1–2 пута годишње, контролишем зубе.
ДА
НЕ
6. Није ми тешко да се концентришем у учењу.
ДА
НЕ
7. Понекад сам нерасположен и усамљен, али не често.
ДА
НЕ
8. Пробао сам да пушим.
ДА
НЕ
9. Никада ми не падне на памет да пробам дрогу.
ДА
НЕ
10. Редовно 3–4 пута недељно, бавим се неким спортом.
ДА
НЕ
11. Срећан сам у друштву својих пријатеља.
ДА
НЕ
12. Емотивно се често везујем за особе супротног пола.
ДА
НЕ
13. Сматрам да је здравље највеће богатство.
ДА
НЕ
14. Није ми пријатно када се неко љути на мене.
ДА
НЕ
15. Проблем личне природе разрешавам разговором са мени блиском особом
ДА
НЕ
16. Имам снаге да променим свој начин живота, ако он није здрав.
Ако си на више од половине питања одговорио са „НЕ“ имаш добар разлог да размислиш
како да унапредиш своје здравље.
Ако си спреман на то, обрати се прво родитељима, школском психологу, лекару…
Буди свестан да имаш снагу. Можеш да изабереш како се осећаш, шта радиш и која су ти
животна опредељења. Искористи самопоуздање и снагу да промениш ствари у свом животу. То
подразумева да си одговоран за своја осећања и понашање.
Ти си једина особа која може да те промени.

ЗАБАВНА СТРАНА
ИЗБОР НАЈЗАНИМЉИВИЈИХ СМС ПОРУКА
1. Избор: Ивона Раичевић и Милица Лончаревић изVII3
1.Шта да ти кажем,
шта да ти пишем,
кад тешко дишем,
кредит трошим,
руке морим,
кратко и јасно:
Много те волим.
2.Другарство је
звезда, која
небо краси, треба
је чувати, да се
не угаси.
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3.Много пута се
питам где си,
много пута се
сетим тебе,
много пута пожелим
те крај себе,
јер у свакој зељи
имам само тебе.

4.Кад поједеш јабуку,
ти огризак баци,
па се сети нас,
кад смо били ђаци.

5.Тако лепо лице,
тако нежне руке,
те очи, тело…
Него, доста о
мени, како си ти?

љубав на први
поглед, или да се
прошетам још
једном поред
тебе?

6.Погледај се у
огледало и
видећеш да ниси
најружнији на
свету.

8.Ја не знам где
си, ја не знам
шта радиш, ни како
живиш, ни где се
крећеш, али знам
да из мог срца
изаћи нећеш.

7.Да ли верујеш у
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9.ВОЛИМ ТЕ, колико
нећеш знати, ако те
икад повредим нек
Бог дупло ми врати,
ВОЛИМ ТЕ, колико опет
нећу ти рећи, ал’ ако икад
осетиш бол, знај и мене
ће пећи.
10.Ах, тај звук, то
прелепо „мессаге“
на екрану. Сладак
осмех на лицу…
Срећан си, јел’ да?
Ти и даље читаш моју
поруку и мислиш да
ћу нешто рећи, а ја
само убијам досаду.
11.желим ти лепе снове,
у овој тихој ноћи,
желим ти то, јер не могу
доћи да те нежно
приљубим уз себе,
једино ми остаје да
мислим на тебе.
12.Нека ти једина нада
у животу не увене, ти је
чувај само за мене.
А, ако те неко за љубав
моли, реци му: „Мене већ
неко највише на свету воли.“
13.Колико прозора
има двор, колико
иглица има бор,
колико звездица
на небу сја,
толико те волим ја

14.Неко ко ми
треба, покрај
мене није.
Неко кога
желим, у сну ми
се крије. Неко
ко ми живот
значи, у мислима
мојим скита,
неко кога
волим, сада ово
чита.
15.Ако неко
успе да хода
по небу, лети
по поду, заледи
ватру, угаси
воду, направи
бару од стене,
онда те тај
неко воли више
од мене.
16.То што постојим,
није резултат природне
селекције, већ зато што
Бог има смисао за
лепоту. А ти, ти постојиш…
пааа…па да-зато што
је Бог имао смисао
за хумор.
17.Немој ме заборавити
ни када одеш далеко,
када сећања избледе
и коса оседи. Сети се мене
и мојих речи: „Пријатељ
човеку највише вреди.“
18.Даја сам ти сјадојед

и цетији зваке, ја би мајке
ми даја поја света за те.
Даја би ти канајинца и
бицикјом кјуг, и све сто
имам ја би даја да ми
будес дјуг.
19.Док зека вози камион,
шаљем ти пољубаца милион,
док зека у рупи зебе, ја
мислим на тебе, еее зеки
се много штуца, моје
срце само за тебе куца.
20.Ти си презент
мојих очију,
буди предикат
мог живота,
јер инфинитивна
чула ми
суперлативно
налажу, да
можемо имати
одличан футур.
21.Ја сам маји
вјаг, сицу
твоме дјаг.
Овдје седим
и вјеме губим
уместо да те
јубим. Ни са
ким те не би
делио, јоој, ја
сам се тебе
много позејио
22.Док киша
лије, а у трави
лептир плаче, за
тебе моје
срце, куца све
јаче и јаче.

2. Избор: Теодора Стефановић и Јелена Радојковић, 7/3
Ако ме икад заборавиш, не заборави да забо
рављени никад не заборављју оне који су их
заборавили.
Имам три жеље:
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1.Желим да ме загрлиш.
2.Да останеш у мом загрљају вечно.
3.Па, ако ми се прве две испуне нећу стићи
до треће јер ћу умрети од среће.
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Љубав није зграда па да се сруши.
Љубав није цвет па да се суши.
Љубав је нешто што се носи у души.

Ако ти људи љубав украду,
Ако ти у животу лоше крене
Сети се да увек имаш мене.

Можда нисам кап, али тихо падам,
Можда нема наде, ал се теби надам,
Можда немам ништа, ал ти си ми све,
Можда ја тебе волим а ти мене не.

Ако икада одлучиш да уђеш у мој живот,
Прво научи да ходаш, а да не осатвљаш тра
гове по снегу,
Само ме тако нећеш повредити својим одла
ском.

Кад ноћас утонеш у снове,
Били оно лепи или ноћне море,
Не заборави твоји пријетељи те највише во
ле.
Виолина је инструмент који лепо свира,
А љубав је жица која се не дира.
Док киша лије, а у трави лептир плаче,
За тебе моје срце куца све јаче и јаче.
Ја ти дајем две ствари;
Ружу за један дан а љубав за цео живот.
Кад ове године мину у даљину,
Кад сећање оде у тишину,
Кад иза нас остане хиљаду боја,
Знај да си ти и даље другарица моја.
Ако ти године одузму наду,

Г

ЗАГОНЕТКА

Кад би моје глупости имале ноге,
То би била стонога.
Ако не знаш моје име,
Зовем се пољуби ме,
С презименом загрли ме и надимком заволи
ме.
Змија има ноге да их вечно крије,
Ко дечаку верује тај нормалан није.
Ако су моји снови једини начин да будемо
заједно,
Онда ћу вечно спавати.
Тихо пада суза, лагано пада доле,
То је растанак двоје који се искрено воле.

осподин Бошко има осморо деце. Четири де
чака и четири девојчице. Најстарији син се
зове Елвир.
Он је млађи од Милице. Најмлађа кћер се
зове Ивона. Марко се родио три године после
Растка. Бојана је старија од Милице а Ивона се
родила годину дана пре Марка. Диди је млађи од
Марка, а Тамарица старија од Растка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

место (најстарије дете)
место ………………
место………………
место ………………
место ………………
место ………………
место ………………
место (најмалађе дете)……
Да ли знаш којим редом су се рађала деца?
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ИЗМИШЉЕНА ПРИЧА
Шта није тачно у овој причи?
Секретарица татиног директора се
нашла у невољи.
Директор је отпутовао на годи
шњи одмор и понео са собом једини
кључ од поштанског сандучета, где
стиже сва пошта предузећа. Због то
га је претила опасност да се раскину
важни послови. Ипак секретарица је
успела да јави директору, да кључ по
штом врати назад у предузеће.
Ускоро је секретарица имала кључ
у руци.
Шта је нелогично у овој причи?
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Бисери
1. Иво Андрић је био зидар и направио је највећи мост
на Дрини, али му нису платили.
2. Хороскоп је оно кад су деца исто обучена у истом, пе
вају исту песму у више гласова.
3. Стоматолог попраљва стомак и замењује га новим.
4. Бресква је нешто као јабука, само са тепихом около.
5. Математичарка-Драгана, шта ће бити веће x или y ?
6. Биологичарка: Овде ти је искидана књига! Дуле: Па,
наравно кад су је јели пацови!!!!
7. Хемичарка: Имате у уторак ненајављени блиц кон
тролни!!!
8. Математичарка: Ако неког интересује нека прочита,
па нека се заинтересује!
9. Хемичарка: Е, Раде, тешко је тебе убити у појам кад
појма немаш.
10.Наставник математике: Ово мање ово је ништа, а ово
мање ово је нешто.
11.Ученик на часу српског: „Беее…”, Наставница срп
ског: „благо нама имаћемо козјег сира и млека“.
12.Боље изгубити тренутак у животу, него живот у тре
нутку.
13.Кисеоник је пронађен тек 1874. Није утврђено како
су људи дисали пре тога.
14.Изгубио сам сат, поштени налазач ће добити 10 ми
нута.
15.Када је Бог бацао интелигенцију на Земљу, ти си но
сио кишобран.
Теодора Стефановић и Јелена Радојковић, VII3

Довела мајка Алексу код лека
ра.
Лекар га прегледа и рече да
има вирус и да узима витамин Ц
и чајеве.
Када су изашли Алекса ће ма
ми:
– Овај доктор је чудан. Каже
да имам вирус. Па шта он мисли
да сам ја, компјутер?
Марија Ђокић IV3
Сваки месец у години носи неку
врлину, а ви сазнајте коју особи
ну носи ваш месец:
Јануар: СТАЛНОСТ
Фебруар: ИСКРЕНОСТ
Март: ХРАБРОСТ
Април: НЕВИНИОСТ
Мај: ЉУБАВ
Јун: ЗДРАВЉЕ
Јул: ПОСВЕЋЕНОСТ
Август: БРАЧНА СРЕЋА
Септембар: БИСТРИНА МИСЛИ
Октобар: НАДА
Новембар: ВЕРНОСТ
Децембар: БОГАТСТВО
Јована Борковић
Даница Милчић V4

TOP 10:
1) Britney Spears-Piece of me
2) Rihanna-Dont stop the music
3) Leana Lewis-Bleeding love
4) Jamet Jackson-Feed back
5) Jenifer Lopez-Hold it daut drop it
6) Timbaland ft. Keri Hilson and Nicole-Scream
7) Kelly Rowland-Work
8) Sugababes-About you
9) Fergie-Clumsy
10) Gwen Stefani-Eary Winter
Исидора Кокоруш VIII3
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ДВАНАЕСТ САВЕТА КОЈИ ЋЕ ТИ ПОМОЋИ ДА СТЕКНЕШ И ЗАДРЖИШ ПРИЈАТЕЉЕ
1. Успостави контакт
Немој увек да чекаш да неко други повуче први потез. Обичан поздрав и осмех чине чуда.
2. Ангажуј се.
Учлани се у клубове који те занимају. Иди на додатне часове у школи или ван ње. Ради као до
бровољац.
3. Дај људима до знања да те ЗАНИМАЈУ
Немој да говориш само о себи, питај их нешто о њима.
4. Буди добар слушалац.
Гледај оне који ти се обраћају. Обрати Пажњу на оно о чему говоре.
5. Усуди се да кажеш нешто о себи.
Када осетиш да би то било добро, испричај нешто о својим интересовањима, талентима и нече
му што ти је важно. АЛИ…
6. Немој да се хвалиш.
Неће свако кога упознаш имати исте Способности и интересовања као ти. (С друге стране, не
би требало то да кријеш - а сигурно је да то нећеш учинити када нађеш пријатеље који те воле
и цене.)
7.Буди искрен.
Реци истину о себи, о ономе у шта верујеш и до чега држиж. Када те неко пита за мишљење,
реци га отворено. Пријатељи воле да буду искрени. АЛИ…
8.Буди љубазан.
Постоје ситуације у којима је важније бити уљудан него сасвим искрен. Истина, не мора да
боли.
9. Немој да користиш пријатеље само зато да би им износио своје проблеме.
Обрати им се и онда када је све у реду.
10. Обави свој део посла.
Тачно тако, посла. Сваки однос захтева труд. Немој увек да очекујеш од пријатеља да праве
планове и носе сав терет вашег пријатељства.
11. Прихватај друге.
Не морају сви твоји пријатељи да мисле и да се понашају као ти. (Зар не би било досадно када
би било тако?)
12. Научи да препознаш лажне пријатеље
Неки људи су толико усамљени да подносе свакога – укључујући и пријатеље који то заправо
и нису.
(из књиге Креативног центра Учионица без насилништва)
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