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ИСТОРИЈАТ ОШ „СВЕТИ САВА“  
   
 
             Oсновна школа „Свети Сава“ налази се у 
Врчину у улици 29. новембра број 15. На основу 
сведочанстава грађана, података које су раније 
прикупљали и сређивали наставници ове школе и на 
основу података до којих смо сада дошли, сматра се да 
је прва школа у Врчину основана 1827. године (то је 
податак који се налази у аналима сеоског храма Св. 
апостола Петра и Павла, а записао га је отац Василије 
Довганић)  на иницијативу тадашње општинске управе, 
а уз помоћ црквене општине и црквеног одбора. Прва 
школа није могла образовати сву децу спремну за 
школу јер је имала једну учионицу која је могла 
примити 30 до 40 ученика. Школска зграда није 
наменски направљена, већ је црква уступила своју 
црквену кућу. С прекидима и сталним смењивањем 
учитеља служила је све до 1898. године.  
 

 
 
 
              По  причању проте Владе Петровића, учитељ 
Милан Стефановић родом из Врчина много је труда 
уложио да би се се школа у једном периоду када је била 
затворена, поново отворила (његово име записано је на 
корицама црквене књиге рођених за 1838. годину).  
Велики напор да се школа поново отвори уложио је и 
Антоније Марковић „Командир“ (живео отприлике до 
1897. године), резервни официр који се у Првом српско-
турскoм рату истицао и добио официрски чин. Учитељ 
Милош Стојановић (погинуо у Кумановској бици) 
родом из Врчина, а у служби на југу Србије, кад год је 
долазио у село говорио је народу, који се веома мало 
интересовао за рад школе, о значају и потреби 
школовања и залагао се за њен рад. Услови за 
школовање у овом периоду били су врло неповољни. 

Учитељи су често смењивани, физичко кажњавање је 
било уобичајено, просторије за учење неподесне, а 
уџбеника није било. Први буквар је штампан 1838. 
године, а 1839. године се забрањује употреба раније 
донесених књига из Аустрије. Нова школа у Врчину је 
отворена 1860. године. Први учитељ у њој је био 
Владимир Тодоровић.  
        На иницијативу младог капетана Владимира 
Петровића 1899. године сазвани су угледни грађани 
Вrчина који су за изградњу нове школске зграде 
приложили по 60 дуката. Остали мештани дали су 
добровољне прилоге према својим могућностима. 
Зградa је сазидана у периоду 1899. и 1900. године и 
носи назив „Централна школска зграда“. До ове зграде 
купљен је плац са објектом у коме је била ковачница. 
Ковачница је преправљена и оспособљена је једна 
учионица, остале четири просторије, мада нехигијенске, 
биле су учитељски стан. Током окупације, 1941. године, 
ова зграда је порушена. У периоду од 1934. до 1936. 
године сазидана је нова школска зграда са две учионице 
у доњем делу села, твз. Репница, данашња подручна 
школа Доња мала. Међу иницијаторима за изградњу ове 
школе истицали су се посебно учитељ Митар Гајић и 
Петар Влаховић из општинске управе. Школа је 
сазидана средствима грађана, а  новчаном помоћи 
бановине од 100 000 динара стављена је столарија и 
купљен намештај. 
 

 
 
            Управитељ школе 1941. године био је Милош 
Лукић, који је стрељан у логору на Бањици јер је 
оптужен да је сарађивао с партизанима. За време 
окупације школа је била запуштена. Нико није хтео да 
је уреди, учитељи су долазили и одлазили, а општинска 
власт није намеравала да плаћа издржавање школе. 
Ђаци, углавном дечаци, долазили су за време окупације 
у школу, мада је зграда повремено служила и за 
смештај немачких јединица, па је настава била 
нередовна. У току рата школска архива и ивентар су 
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уништени. Број ученика који су похађали школу не 
може се тачно утврдити, али се претпоставља да је до 
ослобођења школу похађало око 3500 ученика. После 
ослобођења школа  се развија и све до 1950. године 
носи назив „Народна четворогодишња школа“. Године 
1953. школа у центру Врчина спаја се са школом у 
Рамницама и школом у Репници и прераста у 
осмогодишњу школу. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Нова школска зграда у центру села  која добија 
име по народном  хероју-ОШ „Мирослав Јовановић-
Церовац“ саграђена је 1958. године. За тадашње 
прилике, иако без фискултурне сале, то је била веома 
модерна школа која је омогућила осавремењивање 
васпитно-образовног процеса, са библиотеком, четири 
специјализоване учионице и доста савремених учила. 
То је школска зграда која је касније надограђена, тј. 
проширена и која се и данас користи.  
                 Прошле године извођење грађевинских 
радова односило се на санацију дограђеног учионичког 
дела и улазног хола, скинут је стари кров и замењен 
новим, саниран је хол у фискултурној сали, исполирани 
су паркети у фискултурној сали и справарници. Такође 
су обављени радови на сређивању велике терасе, 
постављена је алуминијумска столарија на шест 
учионица, дренажа, кишна канализација и фасада са 
термоизолацијим целе зграде. 
                   Овог лета извођени су завршни грађевински 
радови у оквиру треће фазе адаптације наше школе. 
Морам да истакнем да је град Београд, односно 
Секретеријат за образовање и дечију заштиту, уложио 
велика средства како би се сви грађевински радови на 
време завршили. Радови су обухватали следеће: 
адаптацију шест учионица, односно кабинета са 

прикључком за воду, уградњу рачунарске мреже, 
антенску инсталацију, видео надзор целог објекта, 
разглас, дигиталне сатове у свим просторијама, 
електронско звоно за почетак и крај часа, аутоматску 
дојаву пожара, рампу за инвалиде, свлачионице за 
физичко васпитање, тоалете за дечаке, тоалете за 
девојчице, просторију за наставнике физичког 
васпитања, просторију за продужени боравак, 
просторију за портира, просторију за спремачице, 
вентилацију и климатизацију, нову хидрантску мрежу, 
резервоар за воду, нов прикључак струје са појачаном 
снагом, ограду око школе са новим капијама, нови улаз 
за ђаке, бехатон плоче за спољни улаз, асфалтирање 
дворишта, уређивање зелених површина школе и 
просторију за зубну амбуланту. На овај начин школа би 
заокружила своју грађевинску изградњу.                                                                                                      
 
                                      Добрица Синђелић, директор 
 
 
МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ- Како је Врчин 
добио име? 
 
              Село Врчин се први пут помиње у XVI веку, у 
турском попису влаха Београдске нахије из 1528. 
године под називом Хрчин (Hircin) са 6 домова. У 
попису из 1528-30. године, село је бројало 12 
становника, а 1560. године 19 становника.  
              По казивању Николе Апостоловића у књизи 
"Прва књига о Врчину",  постоји неколико народних 
предања о настанку имена Врчин. Он бележи:  
"Надајући се да ћу у  предању наићи на решење 
загонетке имена Врчин многе сусељане, са којима сам 
разговарао у својим трагањима, питао сам знају ли 
откуд име  Врчин и шта оно значи. Невроватна је 
шароликост прича које сам чуо, од тога да је име 
добијено по некаквој тикви од које се сушењем праве 
посуде, врчеви, преко приче о томе да је у Врчину било 
много кошница те се мед много ВРЦАО, затим да се 
први човек који се овде населио, и то у пределу Грабља 
звао Врча, па све до духовите скаске о путописцу 
Енглезу који је овде почашћен вином тражио још 
показајући на врч и говорећи ин (у)“. Риста Т. Николић, 
који је крајем 19. века обилазио околину Београда, 
описивао положаје и изглед села, као и порекло 
становништва, за име Врчин није могао да каже ништа 
друго сем да је страног порекла. Отац Василије 
Довганић пише 1948. године: “На овом терену настанио 
се један бег између Бегаљице и Врчина, коме су ова два 
села марала давати десетак. Када је бег десетак 
произвољно повећао, досељеници су отворено против 
тога “врчали”, бунили се, те по томе су људи околних 
села ово мало насеље назвали Врчин“.  



4 
 

НАСТУП ЕТНО ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ НА 
МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ СРПСКЕ 
КУЛТУРЕ“ У ТЕМИШВАРУ  

 
             Међународна сарадња наше школе са 
релевантним институцијама српске мањине у Румунији 
започета 2010. године проширена је, обогаћена и 
подигнута на виши ниво захваљујући још једном 
заједничком пројекту.  
             Савез Срба у Румунији у сарадњи са 
Конзулатом Републике Србије у Темишвару, а под 
покровитељством Министарстава културе Србије и 
Румнуније, сваке године традиционално организује 
манифестацију „Дани српске културе“ у Темишвару. 
Многобројне  изложбе, концерти, пројекције филмова, 
предавања имају за циљ промоцију и очување српске 
културне баштине на простору Румуније.      
             Румунију су посетили Добрица Синђелић, 
директор Основне школе „Свети Сава“ у Врчину, Мила 
Ђачић, мастер етномузикологије и етно певачка група. 
   

 
   

„Дани српске културе“ – Темишвар 2013. 
 
               На позив председника Савеза Срба у Румунији, 
Господина Огњана Крстића имали смо част да 
учествујемо на свечаном Славском концерту 23. 
новембра 2013. године. Певачка група наше школе 
извела је десетак традиционалних нумера из 
различитих крајева Србије. Уз учешће професионалних 
културно-уметничких друштва из Словеније и 
Румуније, певачка група ОШ „Свети Сава“ је уједно 
најмлађа вокална група која је до сада наступала на 
овако важној културној манифестацији у Темишвару.  
Вокална група ОШ „Свети Сава” у Врчину основана је 
2011. године у оквиру секције за традиционално 
народно певање.  Основни циљ  је упознавање и рад на 
очувању српске националне и  културне баштине, 
едукација младих,  јавно представљање  и  стицање 
нових искустава како би управо млади људи постали 
најбољи представници правих традиционалних 

вредности. На креативно - едукативан начин чланови 
етно групе уче о традицији на којој почивају и 
истовремено постају њени чувари. 
                Досадашњи рад певачке групе показао се као 
креативан. Остварени су и завидни резултати на 
такмичењима: прва награда на општинском и 
београдском такмичењу „Златна сирена” 2012. и 2013. 
године у жанру изворна народна песма.  Учествовали 
смо  на еминентним манифестацијама, а неке од њих су:  
свечани Славски концерт општине Гроцка 2011. године, 
„Грочанске свечаности" 2013. године, „Дечија недеља” 
2012. и 2013. године на Калемегдану, „Радост Европе” 
2013. године у Сава Центру,... 
              Током године етно певачка група свој рад 
презентује кроз бројне школске  културне 
манифестације: Певачко вече, свечаност поводом 
обележавања Дана просветних радника, Новогодишње 
свечаности, прослава Дана школе, Божићне и 
Васкршње свечаности, књижевне вечери, хуманитарни 
концерти... ОШ „Свети Сава” у Врчину кроз 
активности поменуте групе жели да оплемени своју 
културну делатност и да настави да се промовише као 
школа која акценат ставља на културно – едукативне 
програме који је чине специфичном, а што наступ у 
Темишвару и потврђује. 
             Захваљујемо  Господину Огњану Крстићу, 
председнику Савеза Срба у Румунији, на позиву, 
подршци и организацији  нашег боравка у Темишвару. 
     Чланице етно певачке групе су: Мирјана 
Ђорђевић, Лидија Божиновић, Теона Лазаревић, 
Анастасија Кангрга – Микулић, Наталија Фаркаш, 
Невена Теофиловић и Василија Бугарски. Вокални 
педагог етно певачке групе је Мила Ђачић, мастер 
етномузикологије. У  ОШ „Свети Сава” у Врчину  ради 
од 2011. године  као професор музичке културе . 
                                                                                                                      
                   Добрица Синђелић, директор 
 
 
 РАДОВИ УЧЕНИКА СРПСКЕ 
ТЕОРЕТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ТЕМИШВАРА 
 

Наша школа 
 

 Наша школа носи име највећег српског 
просветитеља - Доситеја Обрадовића. 
 Темишварска гимназија је једина српска 
гимназија у Румунији и целој српској дијаспори. Иако 
броји мало ђака, они су вредни и добри чувари српства.  
 Овде сам стекао пуно другова. Сви се лепо 
слажемо и за време одмора играмо се у школском 
дворишту. Предавања се одвијају на српском језику. 
Учитељи и професори вредно раде и упућују ђаке. У 
школи постоји библиотека са пуно књига и модерно 
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опремљене лабораторије. Осим свакодневне наставе, у 
нашој школи одвијају се веома интересантне ван-
школске активности: спортска, ликовна и математичка 
такмичења, културно уметничке манифестације и 
излети. 
 Наша учитељица, Вера Жупунски, труди се да 
нас што боље упозна са историјом српског народа, 
језиком и обичајима, учи нас да размишљамо и осећамо 
српски.  
 Веома сам поносан што сам ученик ове школе и 
што је баш мој деда био њен први директор. 
 
                                              Лука Стојков, IV разред 
 

 
 

Зима 
 
  Отишла  је краљица Јесен. Преко града се 
спустила велика тишина. Људи су се повукли у својим 
кућама. Хладно им је и као да некога очекују. После 
неког времена чуло се: 
 -Куц , куц, куц! 
Ана весело каже: 
 - Неко куца! Сигурно је Зима дошла  и код нас. 
  За трен, све је било бело. Ана и Горан брзо су 
обукли капуте и изашли напоље.  Почели су да се 
играју у снегу, да се весело грудвају и да праве Снешка 
Белића. Мама прави колаче, а тата кити јелку. Ана и 
Горан већ мирно  спавају. 
 - Буф, чује се одједном  у трпезарији. То је 
Божић Бата. 
  Божић Бата је почео да чита списак: 
 Ана: ,,Ја бих желела да ми донесеш једну 
лутку". И оставља јој лутку испод јелке. 
 Горан: ,,Ја бих желео да ми донесеш један ауто". 
Божић Бата му ставља ауто поред Аниног поклона. 
 - Драги моји, увек испуњавам све жеље доброј 
деци, рече Божић Бата и крене даље да обрадује и вас. 
 
                                          Марија Радука, IV разред 

Мој родни град 
 

Најлепши град, град пун историје, мој 
Темишвар, град лепоте и топлине. Бегеј га пресеца, 
грли и купа својим сјајем, величином и моћи. Овај град 
је претрпео много бола и разарања , а опет цвета. Опет 
живи. 

Мој град налази се на западном делу наше 
земље и сазидан је на мочварном месту. У њему се 
налази 300.000 становника од којих око 5.000 српске 
националности. Центар града красе лепе и старе зграде 
грађене у барокном стилу због чега га још и називају 
„Мали Беч”. Иако је бела хаљина прекрила предивне 
паркове, он је накићен разнобојним цвећем, па га због 
тога називају и град цвећа. То је први град Европе где 
се увело електрично градско осветљење, први град у 
Румунији где се користио трамвај на коњски погон и 
где су се одштампале прве новине у Румунији. 

Овај диван град веома је простран и подељен на 
више квартова од којих су најстарији: Елизабетин, 
Јозефин, Град у Шанцу, Фабрика и Мехала. Највећи је 
град Баната и лежи на реци Бегеј. Такође је и културно-
историјски центар Срба у Румунији где постоје три 
српске православне цркве, све из XVIII века, седиште 
Темишварске епархије са црквеним музејом који дичи 
име наше српске културе и установе. Овде постоји и 
основна српска школа и гимназија на српском језику 
„Доситеј Обрадовић”, чији сам и ја ђак четвртог 
разреда. 

За свакога од нас постоји град који носимо у 
срцу, у коме смо  рођени и који ће увек остати у нама. 
За мене тај град је мој родни град, мој Темишвар. 

 
                                     Ненад Нешин, IV разред 

 
                Ален  и његов пријатељ Снешко Белић 

 
           Дошла је зима. Сва деца и ја играмо се напољу на 
снегу. Једнога дана када је вејало јако, ја и моји другари 
направили смо Снешка Белића, грудвали, санкали смо се 
на брду и клизали на замрзнутој бари. 
          Дошло је време ручка, сви смо пошли кућама ,а ја 
сам позвао Снешка Белића да дође код мене, а он је 
рекао: 
 - Ја не могу да уђем унутра, јер ћу да се истопим! 
 - Дођи само, ставићу те у замрзивач! 
 - Е, па добро! А шта ћу ја да једем? 
 - Ти ћеш јести сладолед и пићеш воду да будеш јак као 
лед! 
             Целе зиме ја и мој зимски пријатељ Снешко Белић 
смо се лепо  дружили, а после неког времена  дошло је 
пролеће и Снешко се истопио. Било ми га је жао.  И сада 
се сећам његових последњих речи: „Видећемо се следеће 
зиме!“   

   Ален Грубачки, IV разред 
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Зима 
 

Стигла је зима 
Радост свима. 

Јуре санке с брега 
Пуне баште снега. 

 
Пахуљице се смеју, 

јер децу радују. 
А тату љуте, 

јер треба да чисти путе. 
 

Само тако драга Зимо, 
 сви те пуно волимо. 

Донеси нам снега 
Са далеког брега. 

 
Ивана Тодоровић,  IV разред 

 

 
  

ПРВИ У СРБИЈИ! 
 

Основна школа „Свети Сава“ из  Врчина 
постала је препознатљива по многобројним успесима на 
такмичењима. Ове године постигли смо највећи успех у 
историји школе. 

 

 
  
 На републичком такмичењу у рукомету 
одржаном у Кикинди 7. и 8. децембра 2013. године  
екипа девојчица наше школе, по први пут у историји 
школе, освојила је прво место и звање најбоље школе у 
рукомету у Србији. Такмичење је почело освајањем 
првог места на општинском, а затим и на градском 
такмичењу. Били смо домаћини међуокружног 
такмичења одржаног 5. новембра 2013. године у 
Сопоту,  где смо такође освојиле прво место и пласман 
на републичко такмичење.  

Републичко такмичење наше екипе почело је 
утакмицом  против представника Иђоша и то је била 
најнеизвеснија и најбоља утакмица на целом 
такмичењу. У напетој игри наша екипа је победила  
резултатом 11:10 и тако се пласирала у групу која је 
одлучивала о првом месту, где су поред нас били и 
представници Азање и Каћа. Екипу Азање  савладале  
смо  са 14:5.  Утакмица која је све одлучивала  била је 
против Каћа.  Све наше девојчице су феноменално 
одиграле и потпуно надвисиле противнице победивши 
их са 21:8. 

Све време турнира смо имале огромну подршку 
директора наше школе Добрице Синђелића, родитеља, 
другара из школе и осталих пријатеља који су дошли 
аутобусом у Кикинду у великом броју и искреним 
навијањем  допринели нашој победи  

Девојчице  које чине екипу су: Марија Митрић, 
Тијана Ристић, Анђела Матејић, Милица Мијатовић, 
Ања Кузмановић, Ксенија Петровић, Марија Ђорић, 
Јована Матејић, Зорана Вагић, Андреа Мартић, Јана 
Јашић, Неда Маринковић и Сања Кнежевић. Екипу је 
предводио професор физичког васпитања Милош 
Танић.                                    
                                                         Марија Ђорић 7/2 
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КЊИЖЕВНО   ВЕЧЕ 

                 У четвртак, 12.12.2013. године, одржано је 
још једно књижевно вече које школа традиционално 
организује сваке године са циљем промовисања 
литерарног стваралаштва и то не само међу децом и 
младима, већ и на нивоу читаве локалне заједнице. 
Љубитељи уметности и књижевности имали су прилику 
да чују радове награђене на Зимском литерарном 
конкурсу, на теме Кад би мене питали, Живот је леп, 
Хајде да се договоримо, У твојим очима, Свет и ја. 
Жири кога су сачињавали проф. српског језика Марија 
Старчевић, библиотекар Снежана Теофиловић и проф. 
разредне наставе Мирјана Јашић нашао се пред тешким 
задатком јер је пристигао заиста велики број радова. 
Похваљени су сви ученици који су учествовали на 
конкурсу, а најбољи су читали своје радове од којих ће 
неки бити објављени у овом броју часописа.  
                   Госте је поздравила Радмила Станимировић, 
проф. српског језика, и уручила награде ученицима. 
Вече је употпунио музички програм који су 
припремили ученици Основне музичке школе Софија 
Фаркаш, Александар Билбија, Вања Теофиловић, 
Милорад Јашић и Милица Теофиловић. 
 

 
 
                  Награђени ученици су: Ивана Стефановић 
8/1, Катарина Мирковић 8/1, Емилија Крантић 6/1,       
Немања Јанковић 5/2 (прво место), Николија 
Апостоловић 5/3, Анђела Митрић 5/1, Маја Јелачић 7/3 
(друго место); Јована Теофиловић 7/1, Анђела 
Кузмановић 7/1, Дајана Лукић 7/1 (треће место). Ради 
укључивања што већег броја деце, а у циљу 
промовисања литерарног стваралштва, најављујемо још 
једно књижевно вече почетком другог полугодишта за 
ученике  I-IV разреда. 
                  Честитамо свим учесницима конкурса! 
 
                        Снежана Теофиловић, библиотекар 

ДЕМУС 
 
 У сарадњи домаћина ДЕМУС-а – наше школе, 
Пријатеља деце општине Гроцка  и  Основне музичке 
школе из Гроцке,  у суботу 2.2.2013. год. одржана је 
прва етапа Дечјих музичких свечаности. У катего-
рији „Најраспеваније одељење“ 3/2 одељење наше 
школе проглашено је за најраспеваније одељење  
општине Гроцка  освојивши 1. место. Одељењски 
старешина 3/2 одељења је Радица Костадиновић. У 
 категорији   народна песма (страна) 2. место освојила је 
Ивана Д. Теофиловић 8/1, која је извела песму „Зајди, 
зајди“. У категорији народна песма (домаћа) 1. место 
освојила је Мирјана Ђорђевић 5/1, која је извела песму  
„Жубор вода жуборила“. Професор музичке културе је  
Мила Ђачић. 
 

  
  
 
„ЗЛАТНА СИРЕНА“ 
 
 На градском такмичењу соло певача и малих 
вокалних састава „Златна сирена“, одржаном 21.3.2013. 
године у Дечјем културном центру, у 2. категорији (5. и 
6. разред), у жанру изворна народна песма, наша уче-
ница Мирјана Ђорђевић 5/1 освојила је 1. место 
отпевавши нумеру: „Жубор вода жуборила“. Ученицу 
је припремала проф.  музичке културе Мила Ђачић. 
Чланови жирија били су: Снежана Деспотовић, проф. 
музике и диригент Дечјег хора РТС-а, Николета Дојчи-
новић, проф. музике и музички уредник РТС-а, и Мир-
јана Миличић – Прокић, проф. музике и уредник 
Музичке редакције Дечјег културног центра. Изузетно 
смо поносни на успех који је остварила Мирјана. 
 
             
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – 
ВЕЛИКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 
 
             Полазници драмске секције наше школе 
учествовали су на 28. Фестивалу позоришних игара 
деце и младих Београда (градско такмичење - Велике 
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драмске форме, Мале драмске форме). Наступали су 
22.5.2013. год. у позоришту  „Пан Театар“ у Београду. 
Креативност чланова радионице дошла је у припреми 
ове представе до изражаја више него у било којој 
досадашњој представи, јер су, осим свог глумачког 
доприноса, потпуно сами осмислили представу. Били су 
аутори текста, сценарија, сценографије и костима. 
 

 
 
 Наши драги глумци су  бриљирали на сцени. 
Аплаузи публике нису изостали, као ни заслужене 
награде. Освојили смо 3. место, а Јанко Ковачевић 
награду за улогу Политичара. 
 
 
КОНКУРС ЗА ДЕЧЈУ КАРИКАТУРУ  
„МАЛИ ПЈЕР“ 
 
 На Деветнаестом конкурсу за дечју карика-
туру “Мали Пјер” у 2013. години учествовало је више 
хиљада деце из  око 130 основних и средњих школа у 
Србији. Жири у саставу: Бојан Љубеновић, уредник 
страна хумора у Компанији „Вечерње новости“, Шпиро 
Радуловић и Драгутин Гане Милановић, карикатуристи, 
обавио је жирирање свих приспелих радова 18.3.2013. 
год. Наши ученици су на општинском такмичењу 
остварили запажене резултате: Ивана Теофиловић 8/1 – 
1. место; Филип Вагић 8/3 – 2. место; Никола Вагић 8/3 
– 3. место; Сташа Мишковић 3/1 – 3. место; Филип 
Стојковић 4/3 – 3. место.  
 
       
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У 
РЕЦИТОВАЊУ 
 
 Општинско такмичење у рецитовању одржано 
је 21.3.2013. год. у нашој школи. У 10:00 часова 
одржано је такичење за ученике од 1. до 4. разреда, а у 
13:00 часова за ученике од 5. до 8. разреда. Жири у 
саставу: Оливера Викторовић, глумица, управница 
„Пан театра“ и драмски педагог, Тијана Јанковић, глу-

мица  и  драмски педагог, Татјана Станојевић, библио-
текар Библиотеке града Београда – огранак у Врчину, 
једногласно је одабрао најбоље међу најбољима. 
  

 
 
               У категорији средњи школски узраст 1. место и 
пласман на градско такмичење освојио је Јанко Коваче-
вић 7/1, песмом „Детињство“ Оскара Давича. Професор 
српског језика је Марија Старчевић. 
  
 
НАСТУП У ПАН ТЕАТРУ 
 
                 У недељу, 20. октобра 2013. године у „Пан 
Театру“ драмска радионица је приказала своју нову 
представу „Зборница“. Представа говори о односу 
између ученика и наставника и на комичан начин 
говори о покушају ученика да кроз шалу придобију 
наставнике за себе и остваривање својих школских 
жеља. 
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               На самом почетку се упознајемо са 
„наставницима“, а уверљиво представљање  карактера 
ликова које ученици тумаче освајало је громогласне 
аплаузе публике. Ова представа драмске радионице 
премијерно је изведена 3.10.2013. год. у Дому културе у 
Врчину. Чланови драмске радионице наступали су тог 
дана чак три пута. Да се подсетимо, драмска група наше 
школе наступала је у позоришту  „Пан Театар“ у 
Београду и у фебруару 2013. са представом  
„Врчлевизија“. 
 
                        
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ НАШЕ ШКОЛЕ 
 
 Дана 6.6.2013. год. наши ученици су показали 
како имају велико срце, колико зрело размишљају и 
несебично и са великим ентузијазмом дају када треба 
помоћи онима које воле и који су их својим делом 
задужили. Била им је велика част и стекли су искуство 
веће вредности него добијање било које петице, било 
које освојено прво место на такмичењима, јер су 
учествовали на хуманитарном концерту организованом 
за њихову професорку српског језика, радницу наше 
школе – Тамару Тошић. Докле год је трајала 
хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи за 
лечење Тамаре у Бечу матичним ћелијама, ни једног 
тренутка нису посустали у својој намери да помогну 
својој наставници. Поносни смо на своје ученике јер су 
нам показали колико вреде и да су, иако мали, велики 
људи. 
 
.       
„МАЛА МАТУРА – ВЕЛИКО СРЦЕ“ 
 
 У оквиру пројекта  „Мала матура - велико 
срце”, чији је циљ успостављање трајних веза основних 
школа Београда са школама на Косову и Метохији, као 
и повезивање генерација ученика из Београда са 
ученицима са Косова и Метохије, ученици 8. разреда 
наше школе угостили су двадесет четворо својих 
вршњака са Косова.  
 

      
 
 Гости су нам били ученици две школе: ОШ 
„Јужне школе“ – Косовска Митровица и ОШ „Благоје 
Радић“ – Зубче, Зубин Поток. Ученици су дошли у 

пратњи Славише Бишевца, професора историје у ОШ 
„Благоје Радић“ и Марка Илића, професора ликовне 
културе у ОШ „Јужне школе“. Гости су код нас 
боравили у периоду од 17.5. до 22.5. 2013. год.    
              Гости су обишли археолошко налазиште у 
Винчи и огледно добро Пољопривредног факултета 
„Радмиловац“, затим је организован пријем у 
Скупштини општине Гроцка. Ученици су том приликом 
добили пригодне поклоне. Гости су, заједно са својим 
домаћинима, присуствовали фудбалској утакмици 
Врчин – Палилулац на локалном стадиону у Врчину, 
посетили су Конак кнегиње Љубице, Калемегдан, ЗОО 
врт, Авалу и присуствовали свечаном концерту у 
Центру  „Сава“.      
          Ученици су успоставили јаке везе и пријатељства 
и упознали знаменитости Београда. Наша школа по 
четврти пут узела је учешћа у овом пројекту.  
 
 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ПОСЕТИ 
ОПШТИНИ ГРОЦКА 
 
            Представници Ученичког парламента наше 
школе били су 23.5.2013. године гости градске општине 
Гроцка.   Након пријема у Општини ученици су обишли 
Храм Свете Тројице у Гроцкој и упознали се са старе-
шином храма Александром Митовићем. 
 

            
 
               Циљ посете ГО Гроцка био је упознавање уче-
ника са радом Скупштине општине Гроцка, као и са 
радом председника општине и осталих служби 
општинске управе. Ученике је лично примио 
председник ГО Гроцка Зоран Марков, као и председник 
Скупштине општине Спасоје Живановић. Ученици су 
се упознали са радом  Канцеларије за младе, а све у 
циљу активирања ученика у предстојећим акцијама. 
Председник општине, као и ученици, сложили су се да 
би овакве посете требало да постану пракса у будућно-
сти, како би млади што више били упућени у рад лока-
лне самоуправе.             
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РЕЦИКЛИРАМО – ЧУВАМО ПЛАНЕТУ 
 

 У оквиру пројекта који подстиче рециклажу, 
дечје позориште „Чарапа“ реализовало је  представу 
„Пипи дугачка чарапа“. Представа је одржана 
26.2.2013. год. у Дому културе у Врчину. Ученике је, на 
њихово велико одушевљење, дочекао Лимен – маскота 
пројекта. Ученици су заједно са Лименком у мини 
пресу одложили празне лименке које су донели, тиме 
дали допринос рециклажи и активно учествовли у 
развијању свести о чувању животне средине. Најпре су 
гледали кратак филм који говори о процесу и значају 
рециклирања, а након тога и представу. Ученицима је 
најзанимљивији био интерактивни део у коме су 
помогли глумцима да реше одређене проблеме. 
 
 
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 
 
 Креативна радионица за ученике од 3. до 8. 
разреда одржана је у нашој школи 28.5.2013. год. 
Организатор радионице била је општина Гроцка у 
сарадњи са студиом  за сликање песком  „Sandpro“. 
Тема радионице била је – рециклажа. Ученици су се 
забављали, развијали и испољавали своје мисаоне и 
мануелне способности, што је резултирало прелепим 
радовима који су већ сутрадан били изложени у 
Гроцкој. Наравно, награде нису изостале: пет ученица 
освојило је 2. место и могућност бесплантног одласка у 
студио  „Sandpro“,  где ће моћи да сликају песком. 
 
 
ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ 
 
 Предавање о Црвеном крсту, које је 27.9.2013. 
год. одржано у нашој школи у организацији Црвеног 
крста Гроцка, била је прилика да наставимо рад на 
развијању хуманости код наших ученика. Тако су 
ученици 1. разреда били упознати са основама 
организације која помаже људима у свету. Ученици су 
пажљиво слушали предавање и износили своја 
запажања о значају пружања несебичне помоћи 
другима. Ученицима су подељени поклони – распоред 
часова са симболом Црвеног крста и саобраћајним 
знацима.  
 
 
„УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ“ 

  Као и сваке године, у сарадњи школе и МУП-а 
Србије организовано је предавање о безбедном 
понашању у саобраћају, 10.9.2013. Ученици су имали 
прилику да на занимљив начин слушају о правилима 
понашања у саобраћају, да кроз интеракцију одговарају 

на питања и добију одговоре на своја постављена 
питања.  
 
 
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ – КАКО ПОСТАТИ 
СУПЕРХЕРОЈ? 

            Ученици  наше школе су 7.12.2013. године 
посетили 7. Фестивал науке у пратњи наставница 
Златане Ђорђевић и Милице Максимовић.  
 

 
 
                Организатори су се и ове године побринули да 
кроз едукативно-забавни програм посетиоци увиде 
неодољивост науке. На Фестивалу науке наука је лака 
као игра, лепа као уметност, узбудљива као 
експеримент и забавна као шоу. Ученици су уживали, 
научили доста ствари из различитих области и 
нестрпљиво чекају наставак приче следеће године на 
истом месту, како и доликује правим суперхеројима, јер 
је „образовање најмоћније оружје које можемо 
искористити да променимо свет“, каже Нелсон 
Мендела. 
 
 
ПОСЕТА МАНАСТИРИМА ЛЕЛИЋ И 
ЋЕЛИЈЕ 
 
   Дана 25.5.2013. год. ученици наше школе, у 
пратњи вероучитеља Душана Петровића и проф. гео-
графије Николе Љешњака, посетили су манастире 
Лелић и Ћелије код Ваљева. У манастиру Ћелије почи-
вају мошти Св. Јустина Ћелијског. Наши ученици 
имали су прилике да се поклоне моштима. У  цркви 
манастира смо слушали занимљиво предавање о исто-
рији манастира. Следећа дестинација био је манастир 
Лелић, у коме почивају мошти Св. Николаја Велимиро-
вића. Игуман манастира отворио је ћивот са моштима. 
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Након посете манастирима, ученици су обишли град 
Ваљево и уживали у шетњи тим градом. 
 
 

 
 
                    
НАГРАДНИ ИЗЛЕТИ  
 
 Наша школа је протекле школске године 
организовала два наградна излета за своје  ученике од 1. 
до 8. разреда. Ученике који су поред одличног успеха 
постигли изванредне резултате на такмичењима, награ-
дила је једнодневним излетом, који је реализован у 
среду, 5.6.2013. год. Ученици су обишли Храм Светог 
Саве, Музеј Николе Тесле, Музеј Народне банке, Исто-
ријски музеј Србије, манастир Раковицу и Авалски 
торањ. Ученици су ишли  у пратњи четири наставника: 
Милице Максимовић, проф. хемије, Драгане Ристић,  
проф. енглеског језика, Душана Петровића, вероучи-
теља и Николе Љешњака, проф. географије.   
 

 
 
              Ученици 3/2 и 7/3 одељења путовали су 
12.6.2013. год.  у организацији Културног центра 
Гроцка на наградни излет као ученици најуреднијих 
одељењских заједница. Одлуку о најуреднијим 

учионицама током целе школске године донеле су 
чланице техничког особља. Овим поступком настојимо 
да, поред редовних развијања хигијенских навика, 
додатно мотивишемо ученике да чувају своју радну 
средину. Ученци су обишли Храм Светог Саве, 
Народну библиотеку где су имали прилике да виде и 
чују о писању наших првих књига на пергаменту, 
Јеванђеља, прву штампану књигу, начин слагања слова, 
итд. У Музеју Николе Тесле присуствовали су 
демонстрацији енергије електромагнетног поља и 
гледали филм о животу и делу Николе Тесле. 
Природњачки музеј био је јединствена прилика да 
ученици уживају у изложби животиња које лове ноћу, 
да се упознају са животом сова и томе слично. На крају 
излета ученици су уживали у погледу с Авалског 
торња. 
 
 
СВИ НА СНЕГ 
 
 У оквиру планинарске секцијe 15.2.2013. год. 
реализован је зимски излет на Дивчибарима. Ученици 
већ трећу годину за редом  иду  на зимски излет, где у 
фебруару увек има снега, ако не за скијање, онда за 
санкање и клискање. С обзиром на то да је снега у 
градским срединама све мање и мање, одлазак на 
планину  ствара  навике које свако дете трбе да стекне 
током одрастања. Свесни смо времена у коме су деца 
заокупљена дигиталним технологијом, а стицање 
добрих навика омогућиће им здравије и срећније 
детињство. 
 
 
ПОСЕТА  9. KIDS FEST-у 
 Ученици од 1. до 4. разреда су 19.10.2013. год. у 
пратњи својих учитеља посетили Дечји филмски 
фестивал – 9. Kids fest. Гледали су анимирани 
(синхронизовани) 3Д филм  „Витез Расти“ у Дому 
синдиката у Београду. Ученицима је овакав вид 
пројекције био веома занимљив и уживали су гледајући 
филм. 

 

ИЗЛОЖБА   „ЛАБОРАТОРИЈА 
ВЕЛИКАНА“  
 
               Ученици VII и VIII  разреда су 26.11.2013. 
године у пратњи наставнице хемије Милице 
Максимовић посетили  изложбу  Лабораторија 
великана – наслеђе српске хемије  у Галерији Музеја 
науке и технике САНУ, Кнез Михаилова бр. 35. 
Изложбу су тумачили студенти Хемијског факултета у 
трајању од сат времена, а ученици су сазнали о 
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почецима хемијске науке у Србији из угла оснивања 
прве хемијске лабораторије и  како су радили и живели 
значајни српски хемичари тог доба. 
 

 
 
               Изложено аутентично хемијско посуђе, 
прибор, супстанце и инструменти из друге половине 19. 
и са почетка 20. века су помогли ученицима у 
разумевању размишљања и рада хемичара тог времена. 
На крају тумачења ученици су попунили анкету и 
добили  џепни периодни систем елемената на поклон. 
 
 
ПОСЕТА САЈМУ  КЊИГА  
 
              Као и сваке године ученици нше школе обишли 
су сајам књига у пратњи проф. српског језика Марије 
Старчевић и библиотекара Снежане Теофиловић. Избор 
књига је био разноврастан и свако је могао да нађе оно 
што га је занимало. Деца су имала прилику да погледају 
филм о сајбер насиљу. Кратка презентација и прича 
волонтера о насиљу на интернету подстакла нас је да се 
запитамо да ли смо довољно заштићени на Фејсбуку и 
осталим друштвеним мрежама.  
 

 

    
 

Упознали смо Добрицу Ерића на промоцији 
нове књиге „Бајка о цару пчелару“. 

 
             Разни издавачи пружали су књиге по доста 
нижим ценама него што су иначе и могло се наћи све од 
А до Ш. Нашим ученицима биле су пуне руке књига и 
нису могли да се одлуче које ће књиге купити, јер је 
избор био огроман. И сада у време компјутера и 
осталих електронских уређаја лепо је видети да се 
млади интересују за књиге, књижевност и уметност. 
Интересовања су различита, неке занимају жанрови као 
што су хорори, љубавни романи, научна фантастика, а 
неке тинејџ књиге, енциклопедије, научна дела, 
историја народа и уметности и тако даље.  
           Овај 58. Међународни београдски сајам књига 
имао је слоган  „Простори слободе". Тиме је наглашено 
да су књига и књижевност својеврсно подручје слободе, 
маште, имагинације која не познаје границе. Такође се 
подразумева и моћ књиге да мења друштвену 
стварност. Током година људи увиде да имају све мање 
правих пријатеља и да је оно "књига је најбољи 
пријатељ" у ствари тачно. Све лепе моменте забележила 
је библиотекарка наше школе и моћи ћемо сваки пут да 
се присетимо тих тренутака гледајући фотографије. Све 
у свему, лепо смо провели један дан и научили понешто 
ново. 
 
                                                Тамара Василијевић 8/1



13 
 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  
 
 Ове године Дечија недеља посебну пажњу 
посветила је доприносу  стварања позитивне климе за 
рађање и пружање подршке развоју модела одговорног 
родитељства. Због тога је и мото овогодишње дечије 
недеље гласио „Слушајте мама и тата, желим сестру 
ил брата!“. 
 Заједничка одговорност свих актера 
овогодишњег програма активности Дечје недеље је у 
доприносу креирања позитивне популационе климе у 
друштву. То је била прилика да  и наша школа 
подстакне све конкретне активности са овим циљем.  У 
оквиру Дечје недеље упознајемо ученике са њиховим 
правима, одговорностима и обавезама. Кроз интерак-
тивно учење, трудимо се да приближимо ученике једне 
другима, да их учинимо бољим, хуманијим, 
спретнијим... 
 

         
 
             Дечја недеља је почела одласком ученика наше 
школе (по 3 ученика из одељења) на свечани концерт 
44. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе 
– Рокенрол“ у сали Сава Центра. Oдржано је 
представљање ОШ „Свети Сава“ Врчин у Сава Центру  
у Београду ликовним стваралаштвом наших ученика и 
радовима са креативне радионице “Вредне руке могу 
све“. Уједно је одржана и мултимедијална презентација 
наше школе. Као гости Пријатеља деце Новог Београда 
наступ је имала и група певача наше школе.    
           Ликовна и драмско-рецитаторска секција  у 
сарадњи са ученицима (по један ученик из одељења) и 
њиховим родитељима, организовала је породичну 
креативну радионицу „Желимо сестру или брата“. На 
занимљив и креативан начин ученици и њихови 
родитељи су кроз 3 групе (драмску, литерарну и 
ликовну)  исказали свој став о наведеној теми „Желимо 
сестру или брата“.         

            У  „Чаробни свет науке“, изводећи 10 огледа, 
ученике 3. и 4. разреда  увеле су професорке физике          
Златана Ђорђевић и хемије Милица Максимовић. 
              Oдржана  je хуманитарна акцијa  „Друг – 
другу“  у оквиру које су ученици доносили и поклањали 
својим другарима школски прибор, књиге, сликовнице, 
играчке, итд. Кроз чин поклањања настојимо да разви-
јемо хуманост и саосећајност. 
           За ученике 1. и 2. разреда у Дому културе 
изведена је представа „На путу до школе“. Представа је 
била интерактивно осмишљена, тако да су ученици 
већи део времена провели на бини играјући улоге које 
су им глумци додељивали. Резултат је био: много 
забаве и смеха, дружења, и наравно, навикавање уче-
ника на гледање и вредновање позоришних представа.         
            У ревијалном, завршном делу , на Калемегдану, 
наступ је имала група певача наше школе од 5. до 8. 
разреда уз подршку Пријатеља деце Гроцке. 
  

    учитељице Вера Крантић и Јелена Козлина 
 
 
СПОРТСКИ ДАН – ПОСЕТА  „ШУПЉОЈ 
СТЕНИ“ 

 
 Наша школа у сарадњи са спортско-
рекреативним центром  „Шупља стена“  реализовала је 
14. и 15.10.2013. год. за ученике од 1. до 4. разреда 
спортски дан у природи. Ученици су се забављали у 
пријатном амбијенту, учили уз игру и релаксацију, 
окружени уређеним зеленилом. Доступни су им били 
рекреативни садржаји на отвореним теренима: мали 
фудбал, штафетне игре, рукомет, стони тенис и игре 
изненађења – креативне активности, као и игре у 
опремљеној играоници. Кратку паузу и предах чинило 
је послужење, а едукација је остварена кроз наставне 
предмете уз корелацију са планираним активностима. 
Са ученицима су, осим учитеља, све време били и 
стручни сарадници и аниматори.  
 
 
ПРИЈЕМ У КРАЉЕВСКОМ ДВОРУ 
    
             Многи кажу да се снови остварују ономе ко се 
труди да их достигне. Морам признати да сам живи 
доказ за то, а ево и зашто. 
            Једном приликом сам одлучио да пошаљем 
писмо Њ.К.В. Престолонаследнику Александру II 
Карађорђевићу. У том писму сам изразио симпатије 
према краљевској породици Карађорђевића и искрену 
жељу да их упознам. После неколико дана зазвонио ми 
је телефон. На линији је била госпођица која је 
запослена на Краљевском двору. Саопштила ми је да су 
њихова краљевска височанства изразили жељу да ме 
упознају. Био сам толико узбуђен да нисам знао шта да 
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кажем, али некако сам се прибрао и прихватио позив. 
Речено ми је да сутрадан у 13 часова будем испред 
капија Двора. Дошао сам пред капије Двора у 
договорено време. Уз групу деце из Бјељине, обишао 
сам Дворски комплекс, који чине Бели и Стари 
(Краљевски) двор. 
             Кроз Дворове смо пролазили као кроз периоде 
српске историје. На разним местима се могу видети 
радови руских архитеката, који су избегли из Русије 
приликом Октобарске револуције. На неколико места у 
Белом и Старом двору се могу видети и црвене 
петокраке које су нацртане приликом комунистичког 
насилног преузимања, након Другог светског рата. 
Током бомбардовања 1999-те године, када је и Двор 
бомбардован, делимично, али неповратно оштећен је 
уникатни глобус.  
 

 
 
               Нешто што ми је привукло пажњу био је 
керамички сет, који је ручно направљен и украшен у 
Француској крајем 17. века. Сет приказује  разне врсте 
птица из свих француских колонија, са њиховим 
латинским називима.  
              Приликом обиласка подрумских просторија, 
пажњу ми је привукла тзв. „Соба шапата“, која је била 
најтајнија просторија у читавом дворском комплексу. 
Наиме, краљ Александар I је захтевао од руских 
архитеката да направе собу у којој би он могао да на 
миру разговара са најближим сарадницима. Соба је 
функционисала тако што је на једном зиду направљена 
фонтана која је, када би се пустила, тако жуборила да 
би свако ко је пролазио поред собе чуо само шапате из 
ње. У подрумским просторијама се налазио и биоскоп 
који је био окречен у зелену боју, чак неки кажу да је и 
светло било зелене боје, тако да је то давало једну 
магичну атмосферу, зато што се некада сматрало да је 
филм нешто магично. Обилазак дворског комплекса 
смо завршили обиласком дворске капеле. Капела је 
посвећена св. Андреју Првозваном, првом апостолу.  На 
плафону капеле, где је насликана Исусова глава, може 

се видети рупа од метка, тачно на Христовом челу. Та 
рупа је такође настала приликом комунистичког 
освајања Двора. Дворска капела је за време владавине 
Јосипа Броза била претворена у оставу за метле. 
Преуређивана је приликом посете етиопијског цара, 
који је желео да се помоли, и још једном, приликом 
државне посете Њ.В. Краљице Елизабете II. На самом 
крају обиласка нашли смо се у Плавом салону у коме су 
нас примили Њ.К.В. Престолонаследник Александар и 
Принцеза Катарина Карађорђевић.  
             Имао сам ту част да, после одласка групе из 
Бјељине,  лично поразговарам са Њиховим краљевским 
височанствима. Током разговора сам уочио њихову 
природност и опуштеност, осећао сам се као да 
разговарам са сасвим обичним људима. Разговарали 
смо о њиховим добротворним организацијама и 
хуманитарним акцијама које њих двоје веома често 
спроводе. Били су импресионирани мојим знањем о 
њиховој породици и о краљевској породици Виндзора.  
Овом приликом сам Престолонаследнику поклонио 
литар домаће ракије од шљиве. Био  је пријатно 
изненађен, што се могло видети на његовом лицу. 
Морао сам им се похвалити и тиме како сам добио 
одговор на писмо од Њеног величанства Краљице 
Елизабете II. Били су импресионирани. Захтевали су да 
виде писмо. Био сам на све спреман, тако да сам од 
куће понео и писмо енглеске краљице. Направили су 
неколико копија тог писма.  
            Њ.К.В. су саопштили како су прошле године на 
студије у Енглеску послали 40 ђака из Србије, 
средствима из Фондације Њ.К.В. Престолонаследника 
Александра за образовање. 
            Краљевске обавезе, којих је увек на претек, 
скратиле су овај јако занимљив разговор. Знао сам да је 
крај разговору када је принцеза дискретно погледала на 
сат. Знао сам да је разговор завршен, али ми је нешто 
говорило да ћемо се још сретати.     
 
                                               Јанко Ковачевић  8/1 
                                       
 
„СПОРТ У ШКОЛЕ“ 
            
             Основна школа „Свети Сава“  у Врчину, 
укључила се у пројекат Савеза за школски спорт Србије 
„Спорт у школе“. Часове тренинга и рад са децом  ће 
спроводити  професор физичког васпитања Милош 
Танић, а у оквиру ваннаставних школских спортских 
активности. 
             Свечаном обележавању почетка реализације 
овог пројекта присуствовали су: директор ОШ „Свети 
Сава“ Добрица Синђелић, председник Органа 
управљања ОШ „Свети Сава“ Ненад Ђорић,  испред 
Савеза за школски спорт Србије Драган Гојковић, 
Слободан Чичановић и Борислав Станковић; члан 
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Општинског већа задужен за спорт Миодраг Ракић  и 
председник општине Гроцка Зоран Марков. 
              По недавно спроведеном истраживању  само 
половина ученика основних школа се бави рекреацијом 
три пута недељно. Као главне разлоге небављења 
рекреативним вежбањем ученици су навели  
непостојање навике, недостатак времена, недостатак 
финансијких средстава и непостојање услова за 
укључивање у неки облик вежбања у близини 
становања. Ово оставља значајне негативе последице 
по здравље нације, које се огледа у проблемима 
гојазности, равних табана, деформитета кичменог стуба 
и слично. Претходно наведени подаци јасно указују на 
потребу да се ученицима понуди интересантан и 
мотивишући програм физичког вежбања, у периоду 
када имају слободног времена, бесплатно, у близини 
места становања и такав да ће се реализовати у друштву 
њихових вршњака.  
                 Спортом се називају такмичења која су 
најчешће у сфери физичких активности, али постоје и 
спортови који нису везани за физичку активност, као на 
пример шах. Неки од разлога за бављење спортом могу 
бити разонода, развијање тела, побољшање 
способности, такмичарски дух, као и финансијска 
добит. У групне, екипне (заједничке) спортове спадају 
сви спортови који се изводе групно: 
 фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо, хокеј и 
други. У самосталне (појединачне) спортове спадају 
спортови где се појединац сам залаже за своје успехе:  
атлетика, борилачке вештине, гимнастика, пливање, и 
други. Фудбал развија све делове тела, моторику ноге и 
све мишиће у телу, рукомет моторику руке, осећај 
координације, скочне и трбушне мишиће, кошарка, као 
и рукомет, највише развија моторику руке, скочне 
мишиће и друге делове тела, одбојка скочне и трбушне 
мишиће и доприноси расту у великој мери. Сви 
спортови, поготово групни  (заједнички), помажу деци 
у развоју и што је најважније развијају код њих 
такмичарски дух и тимски рад. 
 
                                                               Марија Ђорић 7/2 
 
 
ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 
          Организатор такмичења „Србија шуме“ већ неко-
лико година заредом организује такмичења  школама у 
подавалском окружењу. Ученици петог и шетог разреда 
надмећу се у различитим дисциплинама: прелажење 
преко различитих препрека, карике на марике, скакање 
у џаковима, круњење кукуруза, тестерисање пањева, 
закуцавање ексера у пањ… Нашу школу су врло успе-
шно представили Наталија Фаркаш 6/2; Сузана Кнеже-
вић 7/2; Игор Стефановић 7/2; Ђурђе Васић 7/2.  Осво-
јено је убедљиво  прво место, школа је добила прелепи 

пехар, а деца лепе награде. Као и сваке године органи-
затор се потрудио да деци обезбеди сендвиче и сок .          

 

           Шумарски вишебој је прошле школске године 
одржан 28.5. такође на Авали. Ученици 6. и 7. разреда: 
Стефан Маринковић 6/2, Богдановић Радош 7/3, Тијана 
Ристић 7/3 и Марија Митрић 7/3    освојили су 1. место 
и пехар за школу. Задовољство ангажовањем и оваквим 
успехом наших ученика је превелико и веома смо 
поносни на њих и њихов однос према спорту и здравом 
животу.         

 
СМОТРА ИЗВИЂАЧА 
 
 Ученици наше школе били су гости извиђачке 
смотре  која се традиционално организује сваке године 
на Ади Циганлији. Учествовли су ученици 4. разреда 
који су имали прилике да проведу дан у природи, 
30.4.2013. год. Угостили су их извиђачи Вождовца који 
су сами направили  „табор“ и уредили животни простор 
у коме проводе пет дана у шуми – Таборовање. 
Учествовали су у свим активностима које су биле у 
плану тог дана – возили су се чамцем и имали су 
организован  ручак у табору.  
                   
 
БИЦИКЛИЈАДА 
 
 Осма дечја ускршња бициклијада одржана је 
2.5.2013. у Врчину. Као и сваке године наши ученици 
су својим културно – уметничким пограмом обогатили 
ово такмичење које се традиционално одржава. Насту-
пали су: хор ученика 3/2 одељења с песмама „Жубор 
вода жуборила“ и „Нек свуд љубав сја“; група певача 
5/1 и 5/2 одељења с песмама „Засп'о Јанко“ и „Во наше 
село малово“; уследио је соло наступ Мирјане 
Ђорђевић – „Изгрејала сјајна месечина“  и соло наступ 
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Милице Ђорћевић – „Прича о звезди падалици“; драм-
ска радионица наше школе представила се 
Ханибаловим говором, Кинеском причом, говором 
мајора Гавриловића и изражавањем ситуација кроз 
брзалице. Уживали смо гледајући наступ наших уче-
ника и слушајући их како певају и рецитују, а с пуно 
узбуђења пратили смо трку и нестрпљиво чекали 
победнике на циљу. 
 
 
ПОСЕТА  БОТАНИЧКОЈ  БАШТИ 
            Наши ученици шестог и седмога разреда посе-
тили су зелену оазу у центру града, центар ботаничких 
истраживања у Србији, споменик културе и природе. 
Водич ботаничке баште упознао је ученике са ретким и 
јединственим биљкама, обишли су јапански врт и посе-
тили су библиотеку и хербаријум.    Посебно им је било 
драго што су видели оригиналне хербаријуме нашег 
најпознатијег ботаничара Јосифа Панчића. 

 
 
 
ОРИЈЕНТИРИНГ 
          Прво коло БШЛ-а одржано је 9.11.2013.год. на 
Ушћу, код зграде Музеја савремене уметности на 
Новом Београду, на левој обали Саве, наспрам Београд-
ске тврђаве. Такмичење је врло добро организовано, 
такмичило се 29 ученика од 4. до 8. разреда. Ученици 
наше школе постигли су следеће резултате: категорија 
М-12 Жарко Сладић 6/3 и Јован Вујић 6/3 освојили су I 
место; категорија Ж-14 Анђела Стојадинчевић 8/3 и 
Тамара Вагић 8/3 освојиле су III место. 

 
СРЕМУШ 
 
 У оквиру планинарске секције 28.4.2013. год. 
организован је једнодневни излет. Ученици су 
пешачили од Хајд парка, преко Топчидерског парка до 

Кошутњака. Пешачење је трајало око четири сата. 
Ученици су у овом пролећном периоду имали прилику 
да се упознају са флором и фауном у градским 
парковима, градским шумама и да упознају историјске 
споменике који се налазе у Топчидерском парку. 
 
 
ЗУМБА 
 
            Зумба је занимљив начин вежбања, једноставно 
тренинг где се првенствено забављамо, а уз добру 
забаву трошимо калорије. Оснивач зумбе је Алберто 
„Бето" Перез. Зумба програм је створен као јединствена 
комбинација плеса и вежбања, због Бетове страсти за 
латино музиком, егзотичним плесним ритмовима и 
фитнесом. Схвативши да групни фитнес програми 
треба да буду првенствено забавни са „не мислећим" 
елементима како би били доступни масама, а не само 
координираним полазницима у форми, хтео је да свако 
без обзира на ниво утренираности може похађати 
зумбу.  
  

 
           
            Зумба, плесно лудило које је већ одавно заразило 
читав свет, муњевитом брзином улази у све више 
фитнес центара у Србији и осваја хипнотичким 
ритмовима и једноставним, али забавним плесним 
покретима. На први поглед још једна у низу врста 
аеробика, али ако завиримо испод површине видећемо 
велике разлике између зумбе и аеробик програма. 
Музика, кораци и кореографија су три елемента која 
заједно чине зумба програм јединственим и 
револуционарним у фитнес свету, а тиме и другачијим 
од аеробик програма. Сва три елемента посебно нису 
јединствени, али њихова комбинација ствара посебан, 
нови и динамичан доживљај. Није потребно да знате да 
играте, није потребно да имате искуство у игри и 
вежбању - све што вам треба је само добра воља. 
Остало ће доћи само од себе, а уз то ћете и боље 
изгледати, одлично се провести, боље осећати, бити 
сигурнији и имати више самопоуздања, имати боље 
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држање и структуру тела. Неки чак описују зумбу као 
„вежбу у сенци", јер на лак и забаван начин ви у ствари 
вежбате. Поред тога што се оваквим вежбањем 
активирају мишићи целог тела, велика пажња се 
придаје управо естетски најугроженијим деловима тела. 
Зумба једноставно улази под кожу, на тренингу се 
избацује сва негативна енергија и са тренинга се излази 
са осмехом уз реченицу : „Морам да дођем поново". 
 
                                             Катарина Мирковић 8/1 
 
 
   ШТА ЈЕ АИДС?   
 
               Сида (АИДС) је синдром стечене 
имунодефицијенције, изазива је вирус ХИВ-а који се 
налази у телесним течностима (крв, семена течност,  
пљувачка, слуз из носа, сузе, зној, мајчино млеко...). 
Напада Т-лимфоците што доводи до пада имунитета.  
Како се вирус преноси?  
                 Вирус се преноси свим начинима сексуалног 
контакта, преко крви, са мајке на дете (приликом 
трудноће, порођаја или дојењем). Ова болест се према 
досадашњим сазнањима не преноси свакодневним 
уобичајеним контактом са зараженом или оболелом 
особом. Нема доказа да се вирус може пренети преко 
пљувачке, суза или зноја. У уобичајени контакт спадају 
руковање, додир, разговор из близине, заједничко 
обедовање за столом, ред у истом простору, вожња 
аутобусом, пољубац (у образ, руку). Такође, сида се не 
преноси употребом заједничког тоалета или базена. 
  

 
 
Ко може оболети од сиде? 
             Од сиде могу оболети сви. Већу могућност за 
добитак инфекције имају припадници ,,ризичних 
група“. У припаднике ,,ризичних група“ спадају: 
интравенски наркомани (наркомани који убризгавају 
дрогу у крв шприцевима и иглама), хомосексуалци, 
хемофиличари – уколико су примили крвне препарате 

од крви давалаца заражених вирусом сиде. Ипак, треба 
још једном поновити да је ова болест све 
распрострањенија, тако од ње данас може да оболи 
било ко. 
Симптоми болести   
             Прво треба знати да знатан проценат особа 
остаје и после више година од инфекције у добром 
стању. Они неће имати никакве симптоме болести, 
међутим, могу преносити вирус на друге особе за које 
то може бити фатално. Стога припадници ризичних 
група, као и свако ко мисли да је могао доћи у контакт 
са вирусом, треба да поведе рачуна о својој околини. Та 
лица треба да се понесу одговорно и не треба да дају 
своју крв и органе. Уколико симптоми за нека излечива 
обољења, као што су прехлада, грип, бронхитис, упорно 
трају или се стално понављају, они могу значити да је 
вирус сиде напао и почео да разара бела крвна зрнца и 
тако слаби општу отпорност организма. 
Стална малаксалост, губитак апетита, грозничава 
стања, ноћна знојења, што траје и више недеља, отечене 
лимфне жлезде, посебно у пределу пазуха, препона и 
врата, губитак тежине и преко пет килограма, упорна 
главобоља, повишена температура која траје и више 
недеља, болови у мишићима, крварење из повреда и 
рана, оток јетре и слезине, ружичасте или љубичасте, 
равне или издигнуте мрље на кожи, у усној дупљи, на 
слузокожи носа и на капцима, лице у масницама које не 
пролазе, дуготрајан сув кашаљ представљају такође 
знакове болести. Сваки од ових знакова појединачно 
није показатељ сиде, али ако се јаве два или више 
симптома упоредо и трају дуже од три месеца може се 
говорити о раном стадијуму болести 
Када се сида развија и какав је исход болести? 
              Сида је болест спорог тока, од тренутка 
инфицирања вирусом до развоја болести може да прође 
и више година, али када се болест развије фатални 
исход је неминован. 
Треба ли оболели да крије своје стање? 
               НЕ! Сваки оболели треба својој најближој 
околини да открије своје стање, што је нужно, а затим 
треба да обавести људе и на другим местима јер ће се 
тако избећи многи неспоразуми и недоумице. Свако 
прикривање или полуистина  изазива код људи само 
немир и одбојност. 
Како се можемо заштитити? 
           Заштита од сиде првенствено почиње добром 
обавештеношћу. Обавештеност пре свега значи свест о 
здравом животу, поготово сексуалном, као и о 
спречавању наркоманије. Сазнање умањује страх и 
спречава ширење панике, а омогућава људима да се 
благовремено и тачно обавесте о болести и заштити. 
Стога пре свега треба знти што више о овој болести и 
начинима њеног преношења. 
           Треба се на сваки могући начин клонити 
злоупотребе дрога и наркоманије, јер осим што 
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наркоманија угрожава живот и здравље повећава 
могућност за добијање ове болести  (наркомани користе 
заједничке игле, што је чест пут ширења ХИВ-а). Свако 
треба да користи сопствени прибор за личну хигијену, 
он је само твој и не дели се са другима. Тетоваже и 
пирсинге треба радити инструментима за једнократну 
употребу.  

 
 
            У циљу превенције сиде ученици наше школе су 
током децембра 2013. присуствовали предавањима о 
овој болести. Предавања су одржана у просторијама 
школе, а предавачи су били здравствени радници Дома 
здравља. 
 
Магдалена Николић 7/2 

 
ШТА СУ ТО БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ?             
             У болести зависности спадају наркоманија, 
алкохолизам и зависност од никотина. 
              Алкохолизам је једна од најраспрострањенијих 
болести зависности. Сврстава се у социјално-
медицинску болест и испољава се као губитак 
способности уздржавања од прекомерне употребе 
алкохола, што доводи до зависности, нарушавања 
психичког и физичког здравља и социјалних односа. 
Једна од најзначајнијих дефиниција алкохоличара је 
свакако она коју је 50-их година прошлог века увела 
Светска здравствена организација: „Алкохоличари су 
оне особе које ексецивно пију алкохолна пића 
постајући постепено зависна од алкохола, при чему 
испољавају било отворене социјалне поремећаје, било 
манифестације које оштећују њихово добро социјално и 
економско функционисање, било да само испољавају 
предзнаке који наговештавају поремећаје таквог 
карактера; због тога они заслужују лечење.“ 
Алкохолизам се развија кроз неколико фаза : 
Прва фаза друштвене употребе означава привикавање 
на алкохол. Што човек више пије више расте 
толеранција према алкохолу. Услед пораста 

толеранције да би се постигао исти ефекат потребно је 
повећавати дозу, односно све више и више пића.  
Друга фаза алкохолизма започиње престанком раста 
толеранције. Долази до зависности од алкохола и до 
различитих знакова друштвених и здравствених 
оштећења. Личност и понашање алкохоличара се 
мењају. 
Трећа фаза је окарактерисана иреверзибилним 
(неповратним) оштећењима. Започиње падом 
толеранције, алкохоличару је на крају потребна једна 
чаша да се опије. Он има велики број алкохолних 
оштећења, сметње и несаницу. 
              Према типу зависности алкохоличари се деле 
на психичке и физичке зависнике. Психички зависници 
пију да би себи олакшали савладавање потешкоћа, док 
физички зависници осећају метаболичку жудњу за 
алкохолом, не могу живети без пића и стога пију 
свакодневно. Апстиненција (уздржавање од пијења)  
изазива следеће симптоме: немир, убрзан пулс, знојење, 
дрхтање руку, мучнину и повраћање, узбуђеност, 
несаницу, нападе падавице, пролазне додирне, слушне 
и видне халуцинације. 
            Алкохоличари су спремни да због алкохола 
жртвују здравље, каријеру и мир својих ближњих. 
Рушење вољних механизама доводи до променљивости, 
лажи, манипулација. Бескрајна обећања да ће престати 
да пију никада се не испуњавају. 
Зависност од никотина 
              Пушење дувана познато је још из античких 
времена, а у западну цивилизацију дуван је стигао око 
шеснаестог века и у савременом друштву је најчешће 
злоупотребљавана психоактивна супстанца. Дуван и 
његов дим садрже неколико хиљада различитих 
хемијских једињења. Никотин се сматра одговорним за 
психоактивна дејства, а различите друге супстанце у 
дувану (угљен-моноксид, катран, и др.) имају 
многобројна штетна дејства на људски организам. 
Пушењем једне цигарете унесе се око 1,5 mg никотина, 
а летална (смртна) доза за одраслу особу је 60 mg.  
Код већих доза никотина долази до манифестације 
интоксикације (тровања): раздражљивости, страха 
(анксиозности), повишености крвног притиска, 
тахикардије, појачане саливације, мучнине, бледила, 
знојења, тремора, а могућ је и колапс. 
               Код хроничних пушача долази до зависности 
на психолошком и физичком (физиолошком) нивоу. 
Такође се јавља читав низ промена и сметњи у 
функционисању и на когнитивном, афективном и 
соматском плану.  Код прекида пушења код особа које 
су зависне од никотина долази до појаве симптома 
после неколико сати од последње цигарете. 
Апстиненцијални синдром траје неколико дана, мада је 
познато да се феномен жудње за цигаретом задржава 
код неких особа знатно дуже. 
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             Никотин и друге супстанце које дуван садржи 
код хроничних конзумената доводе до многобројних 
оштећења различитих органа. Непобитно су утврђена 
канцерогена својства састојака дувана и код пушача су 
учестали карциноми ларинкса, плућа, инфаркти 
миокарда, ЦВИ, периферна оштећења крвних судова са 
артеросклеротичним променама. Познато је да дуван 
утиче на развој плода у трудноћи, као и да се и при 
порођају овакве бебе рађају са мањом телесном 
тежином и смањеном општом виталношћу. 
            Наркоманија 
            Зависност од дрога подразумева немогућност 
корисника да контролише употребу дроге и настављање 
коришћења чак и када зна да му та употреба доноси 
проблеме. Веома брзо дрога заузима централно место у 
његовом животу и утиче на његове односе са људима, 
способност за учење и рад, ментално здравље и 
квалитет живота. Корисници могу да развију и физичку 
зависност од дроге, при чему осећају физичке симптоме 
када престану да је користе (апстиненцијалана криза). 
              Канабис (марихуана, хашиш) Главни активни 
састојак канабиса је тетрахидроканабинол (ТХЦ). Нека 
од дејства марихуане су успорени рефлекси и 
размишљање, смањена координација и мотивација, 
тешкоће са концентрацијом, проширене зенице, крваве 
или стакласте очи, сува уста, повећан апетит, убрзан 
рад срца. Дуготрајна дејства примене марихуане 
заједно са дуваном обухватају: хроничним кашаљ, 
бронхитис и повећан ризик од канцера плућа, уста, грла 
и језика. 
               Спид је синтетски амфетамин који се често 
меша са другим супстанцама. Амфетамини изазивају 

убрзан и неправилан рад срца, убрзано дисање, нервозу, 
несаницу, грозницу, знојење, главобољу, помућен вид, 
прегревање, анксиозност, депресију, агресивност, 
халуцинације, промене расположења. Дуготрајна 
употреба доводи до оштећења крвних судова у срцу и 
мозгу. 
                ЛСД (диацетиламид лизергинске киселине) 
и псилоцибибин мењају расположења и перцепцију, 
изазивају убрзан рад срца, несаницу, повраћање, 
отежано дисање, стање слично трансу, узбуђеност, 
еуфорију, снажне халуцинације, депресију, 
анксиозност, конфузију и параноју. Дуготрајна 
употреба може да доведе до проблема са менталним 
здрављем. 
                Седативи су психоактивне супстанце које 
привремено смањују психичке функције или 
активности. Услед тога што ,,спуштају“ називају се и 
,,спуштачима“. Седативи обухватају лекове који се не 
дају без лекарског рецепта, али се неки ипак могу 
набавити попут таблета за спавање, лакших биљних 
седатива. Дејства обухватају поспаност, збуњеност, 
недостатак координације, отежан говор, успорен рад 
срца, плитко дисање, проблеме са памћењем, 
конфузију, опуштање мишића, снижење крвног 
притиска и пулса. Проблеми који настају услед 
употребе су: анксиозност, депресија, немир, тремор, 
несаница, промене вида. 
 

  
               Кокаин се екстрахује из листова 
јужноамеричке биљке коке. Кокаин ствара 
краткотрајкан осећај ,,урађености“ који обично нестаје 
у року од сат времена. То доводи до тога да корисник 
одмах жуди за новом дозом, што може да доведе до 
узимања великог броја доза у кратком временском 
периоду, након чега следи депресивно расположење. 
Ризици обухватају још и: анксиозност, агресивност, 
проширене зенице, болове у грудима, знојење, трзање 
мишића, тремор, мучнину и повраћање, као и 
улцернације слузокоже носа, ошећење носног 
семптума, конвулзије, отказивање бубрега и престанак 
рада срца. Постоји висок ризик од психолошке 
зависности од кокаина. Пратеће појаве обухватају 
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депресију, параноју, кокаинску психозу, насилно и 
неконтролисано понашање. 
Хероин је опијат добијен из мака. Изазива збуњеност, 
смањен крвни притисак и успорен рад срца, сува уста, 
отежан говор, недостатак координације, мучнину и 
повраћање, нередован менструални циклус и 
стерилитет код жена. Постоји ризик од инфекције HIV-
ом и хепатитисом услед коришћења истих игала. Лако 
може доћи до предозирања које може имати смртни 
исход. 
 

 ДРОГА НИЈЕ  
        ИГРАЧКА!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Магдалена Николић 7/2 и Сузана Кнежевић 7/2                                                                                       
 
 
САЈБЕР НАСИЉЕ 
 
                Савремене информатичке технологије су нам 
олакшале живот, но полако, али сигурно сагледавамо и 
њихове негативне стране. Мобилни телефони, 
рачунари, интернет и разне социјалне мреже (Фејсбук, 
Jутјуб, …) су отвориле простор, на жалост, и за ширење 
различитих форми насиља – тзв. електронског (сајбер) 
насиља. Електронско или сајбер насиље укључује 
различите облике вишеструко сланих порука путем 
интернета и/или мобилног телефона, које има циљ 
повредити, узнемирити или на било који други начин 
оштетити дете, младог или одраслог човека који се не 
може заштитити од таквих поступака. Појављује се у 
облику текстуалних или видео порука, фотографија или 
позива. Електронско насиље често омогућава 
насилнику да његов идентитет остане непознат, 
сакривен, а тaкoђe је тешко одредити и да ли су поруке 
примљене на тај начин проузроковале одређену штету, 
бол, узнемириле особу и сл. Електронско насиље 
укључује подстицање групне мржње, нападе на 

приватност, узнемиравање, ухођење, вређање, 
несавестан приступ штетним садржајима, те ширење 
насилних и увредљивих коментара. Може укључивати 
слање окрутних, злобних, чак и претећих порука, као и 
креирање интернет страница које садрже приче, 
цртеже, слике, шале на рачун одређене особе и сл.  
                Млади, као популација која добар део свог 
времена проводи служећи се управо мобилним 
телефонима, рачунарима, интернетом, разним 
социјалним мрежама, на тај начин постају главни 
актери у креирању добре/лоше атмосфере међу 
вршњацима. Ако се млади упусте у ширење, за њих 
можда наизглед безазлених коментара о нечијем 
изгледу, статусу, успеху и слично, а при том повређују 
особу на коју се то односи, они заправо улазе у круг 
ширења електронског насиља! Електронско насиље је, 
може се рећи, нова форма насиља која захтева 
осмишљавање низа мера како би се спречило даље 
ширење разних негативних појава савременог друштва. 
Ако имамо у виду да се поруке путем интернета шире 
невероватном брзином (довољан је само један клик 
мишем!) и да практично долазе до неограниченог броја 
корисника, хитност предузимања мера против ширења 
ових негативних друштвених појава је још већа! 
Одговорност за предузимање мера за спречавање, 
односно превенцију ширења е-насиља се односи на 
родитеље, наставнике, стручне сараднике, полицију, 
као и остале актере друштвеног система.  
         Ученици наше школе су били у прилици да више о 
овом проблему сазнају приликом посете сајму књига, 
где су присуствовали предавању и пројекцији филма 
који се бави темом сајбер насиља међу младима. 
            Термин "сајбер малтретирање" је прво 
дефинисао канадски учитељ и активиста против-
малтретирања Бил Белсеј, као "коришћење 
информација и технологија да би се подражавало 
намерно, понављајуће и непријатељско понашање од 
стране појединца или групе, која има намеру да друге 
малтретира." Сајбер малтретирање је изнова било 
дефинисано као „када се интернет, мобилни телефони 
или други уређаји користе да шаљу или објављују 
текстове или слике које имају намеру да повреде или 
осрамоте друге особе". Једноставно сајбер-
малтретирање представља константо слање мејлова 
некоме ко нас је обавестио да не жели даље контакте са 
нама. То може да буде слање наслова који садрже 
претње, сексулане намере, пежоративне налепнице 
(говор мржње), прављење жртава тако што правимо од 
њих субјекте исмевања на форумима и постављање 
лажних изјава како бисмо их изложили понижењу. 
Сајбер-насилници могу да обелодане жртвине личне 
податке (нпр. право име, адресу или место 
посла/школе) на веб-страницама или форумима или 
могу да се представе као жртва ради објављивања 
материјала у њихово име који их омаловажавају и 
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исмевају. Неки сајбер-насилници шаљу претеће и 
злостављајуће мејлове и инстант поруке жртвама, док 
други сајбер-насилници објављују на форумима 
неистините, компромитујуће податке о жртвама, 
подстичући друге да их не воле и да се удружују против 
њих. Дечји извештаји о лошем понашању једних према 
другима почињу већ од другог разреда. Истраживања 
показују да дечаци започињу безобразну мрежну 
активност пре девојчица. Међутим, у средњим 
школама, девојчице ће пре да ступе у сајбер-
малтретирање него дечаци. Било да је насилник 
девојчица или дечак, његов циљ је да намерно исмева 
друге, малтретира, застрашује или  прети преко мреже. 
Ово малтретирање се дешава преко мејлова, текст 
порука, објава на блоговима и веб-страницма. Сајбер-
малтретирање није ограничено само на децу, већ се 
препознаје и код одраслих.     
       

 
 
    На младу особу, дечака или девојчицу, адолесцента,  
овакви напади делују интезивно, нарочито због тога 
што су деца у пубертету иначе несигурна, немају 
довољно самопоуздања и сопствену вредност често 
процењују према статусу у групи вршњака и кроз 
поступке групе према њима. Недавно је свет потресла 
вест о самоубиству девојчице из Италије, старе свега 
четрнаест година, након објављивања њених слика на 
интернету од стране вршњака, који су желели да је на 
тај начин понизе и исмеју. Овај и слични догађаји 
показују колико је сајбер насиље узело маха и колико 
потенцијално може да буде опасно по жртве и њихову 
околину, као и да је неопходно да се у будућности овом 
проблему посвети више пажње. 
                                                               Анђела Драча 8/1                                                                                            
ЗАШТО И КАКО СЕ ЗАЉУБЉУЈЕМО? 
 
              Зашто се заљубљујемо? Зашто силазимо са ума 
чак и од само једног узгредног погледа на предмет 

наше страсти? Зашто се обично све то дешава тако 
изненадно? Зашто се жене често заљубљују у мушкарце 
који јако личе један на другог? Невероватно али 
истинито, то одређују извесни хемијски процеси који се 
дешавају у нашем мозгу. 
 

 
 
             Ви сте, јасно, убеђени како се љубав јавља из 
сасвим других разлога; и истини за вољу, у многоме сте 
и у праву. Наравно да нема те хемијске реакције која је 
довољна за појаву и узрастање праве љубави која ће 
трајати годинама. Но, у овом чланку биће више речи о 
заљубљености, то јест о том првом утиску, првој искри, 
која и служи томе да мушкарца и жену привуче једно 
другом. 
            Озбиљна заљубљеност има своје знаке. Ево 
неких од њих (које ћете вероватно препознати): 
-срце почиње да бије учестало и изгледа као да је 
готово да искочи из груди; 
-обузима вас час врелина, час хладноћа, а дланови 
почињу да се зноје; 
-чини вам се да вам у стомаку нешто трепери; 
-телом вам пролазе жмарци; 
-зенице вам се шире мимо воље; 
-не напушта вас осећање полета и чини вам се да 
можете да „премештате планине“; 
-изоштравају вам се сва осећања, осећаји и чула; 
-апетит вам потпуно пропада; 
-чини вам се као да сте све време благо припити; 
-пролази вам назеб, прехлада, па чак и озбиљнија 
инфекција, чак и ако вас је мучила дуже од једне 
недеље; 
-не можете ни на шта да се усредсредите; 
-престајете да се свађате и спорите са људима који вас 
окружују, осећајући према њима чак и необичну 
љубав... 
               Наравно, ово ни изблиза није крај списка. Њега 
је могуће знатно продужити. Многи знаци 
заљубљености врло су индивидуални. Наравно, не мора 
да значи ни да вам је све што је побројано у овом 
списку познато. Све зависи од вашег темперамента, 
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узраста и пола. Међутим, ако никада нисте искусили 
ништа од тога, онда сте, верујте, много пропустили у 
животу (и време је да то надокнадите). 
 Заљубљеност и хемија 
              То да је појава заљубљености повезана са 
различитим хемијским реакцијама које се дешавају у 
нашем мозгу - доказано је веома давно. Уосталом, то се 
не односи само на заљубљеност већ и на многа друга 
осећања – од туге до среће. Сва она, у одређеном 
смислу, имају биохемијску природу. 
              Међутим, у појави заљубљености не учествују 
само нервне ћелије, већ и одређена специфична 
хемијска једињења. Главну улогу у овом процесу игра 
фенилетиленамин (ФЕН). Он је тај који је одговоран за 
већину физичких осећаја који наговештавају 
заљубљеност. Штавише, то је она иста супстанца које 
има и у чоколади и захваљујући којој се она и користи 
„љубављу“ многих људи, при чему њима није ни на 
крај памети да би у питању могло бити нешто попут 
ФЕН-а. А управо је он тај који нагони наше срце да бије 
тако суманутом брзином, подстиче дланове да се зноје, 
зенице да се шире итд. 
             Осим тога, као последица заљубљености јавља 
се и повишени ниво адреналина у крви, а он такође 
убрзава рад срца, изоштрава чула и изазива осећај 
еуфорије и полета. Истовремено, на нас тада делују и 
ендорфини, активирајући имуни систем. Захваљујући 
томе, од поменуте прехладе не остаје ни трага. 
              Необичне реакције у нашем мозгу дешавају се 
и у тренутку пољупца. Мозак, како мушкарца тако и 
жене, спроводи у магновењу хемијску анализу 
пљувачке партнера и просуђује колико су генетски 
слични! Поред тога, женски мозак у том тренутку 
муњевитом брзином скенира стање имуног система 
мушкарца. Уопште, у време заљубљености, наш 
организам почиње да бива посебно активан. Тиме се, 
рецимо, објашњава и зашто се заљубљени тако ретко 
разбољевају. Према томе, поред свега набројаног, 
заљубљеност је веома корисна и за здравље. 

 
             Дакле, вероватно сте схватили: веома често 
начин понашања наших чула, па ни емоција, није у 
власти разума. Често се све дешава просто на 
хемијском нивоу. Ипак, правим романтичарима чак ни 

ова чињеница неће моћи да то искричаво, устрептало, 
узбудљиво, дивно осећање, какво заљубљеност без 
сумње јесте, учини мање прекрасним. Јер оно је баш то 
– прекрасно. 
 
                                                            Анђела Драча 8/1                                                                                           
 
 
МАТУРСКО ВЕЧЕ – ШТА И КАКО? 
 
           Свака девојка жели да буде најлепша на дан своје 
матуре и да изгледа савршено. Треба да се прелепо 
обучеш и нашминкаш, али води рачуна да гардероба и 
стил шминкања одговарају твојим годинама. 
ШМИНКАЊЕ 
 Шминка на твом лицу треба да истакне оно што је 
лепо, а да сакрије недостатке (ако их има) и да нагласи 
твоју јединственост! За шминкање се користе разне 
врсте козметике. 
Пудер – постоји много пудера али ти ћеш изабрати 
пудер који ће ти пристајати твом изгледу! 
Камени пудер – обично се носи у торбицама за 
поправљање шминке (када ти се, на пример, засија чело 
или нос). 
Пудер у праху  –  завршни слој који се наноси на лице 
пре шминкања очију, наношења руменила и стављања 
сјаја или кармина. 
Тониране креме – благе креме у боји коже или мало 
тамније од ње; оне влаже кожу и дају јој уједначену 
боју. 
Коректор – изгледа као руж у боји коже или светлији. 
Може бити и зелен! Зелени коректор се ставља на 
црвене флеке и бубуљице, јер их та боја најбоље 
прикрива. 
Сенке за очи –  сенке у праху су најпопуларније. Добро 
се држе на капцима и лако се наносе. Увек отреси 
вишак са четкице на папирну марамицу пре него што 
почнеш да шминкаш очи. Тако ти прах неће падати на 
образ или испод ока. Течне сенке се не размазују, брзо 
се суше и добре су за девојке са масном кожом. Масне 
сенке наносе се прстима. Сенке у оловци заправо су 
крем сенке или сенке на бази пудера.  
Бледим риђокосим девојчицама/девојкама добро 
стоје топле боје сенки, које ће допринети наглашавању 
природне боје лица. Могла би да носи и тамно црвену 
сенку, беж, жуту, светло и тамно зелену, светло и тамно 
браон. 
Плаве девојчице/девојке најбоље изгледају са нежним 
бојама за дан, а тамним бојама за вече; ево боја које би 
теби одговарале: све нијансе браон боје, светло плава, 
црвена, беж и розе. 
Светлосмеђим девојкама и девојчицама лепо стоје 
топле боје и златни тонови (наранџаста, црвена, сива и 
светле и тамне нијансе беж боје). 
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Већина девојчица и девојака тамносмеђе косе има и 
смеђе или тамносмеђе очи које су саме по себи 
наглашене. Ако спадаш у овај тип, теби ће вероватно 
лепо стајати ове боје: тамно зелена, црвена, беж, 
наранџаста, розе и љубичаста. 
Црнокосе девојке и девојчице могу да се шминкају и 
у златним и у хладним тоновима. Боје сенки за изразите 
црнке: тамно зелена, црвена, светло плава, љубичаста, 
беж и наранџаста. 
Маскара – маскара која није водоотпорна лако се 
скида, али се и лако размазује. Међутим, коју год 
маскару да купиш, знај да се маскара мора скидати 
сваке вечери! Ако будеш користила водоотпорну 
маскару, избећи ћеш црне мрље испод очију, али треба 
да знаш да се водоотпорна маскара тешко скида. 
Можеш је скинути само специјалним млеком за 
скидање маскаре. 
Сјај за усне или кармин – светлуцаве, сјајне и светле 
нијансе скрећу пажњу на усне и чине их пунијим. 
Добро се слажу са одећом за свечане прилике. За топао 
и природан изглед изабери мат кармин.  
 

 
 
МАТУРСКЕ ЦИПЕЛЕ 
              Одабир ципела за матуру није лак задатак. 
Важно је ускладити боју ципела са бојом хаљине. Као 
што постоје разне врсте хаљина, тако постоји и велики 
избор ципела. Приликом одабира можеш да се одлучиш 
за ципеле са високом штиклом, ципеле са платформом, 

равне или ципеле са отвореним или затвореним 
прстима. Ево и неколико описа који ће ти помоћи при 
одабиру: 
Сандале са траком –  Ове сандале, поготово са 
високом штиклом, слажу се са кратким и дужим 
кројевима хаљине. Оне ће учинити да твоје ноге 
изгледају дуже. 
Ниска штикла или равна ципела  се одлично слажу са 
дугачким хаљинама, с обзиром да сама хаљина 
прекрива ципеле оне не морају да буду посебно 
гламурозне. Оне ће ти омогућити да се са лакоћом 
крећеш и пружиће ти доста комфора. 
Ципеле са високом штиклом се одлично слажу како са 
кратким, тако и са дугим хаљнама, једноставно не 
можеш погрешити њиховом куповином. Ипак, могу да 
буду веома неудобне, посебно ако никада ниси носила 
штикле. 
Полусандале  се могу наћи у различитим бојама, тако 
да не би требало да буде проблема ускадити их са 
хаљином. Одлично се слажу са дугачким и А-тип 
хаљинама. 
Ципеле са отвореним прстима су савршен избор који 
се слаже уз сваку хаљину. Ипак се најбоље слажу са 
Емпире-хаљинама, као и уским дугачим варијантама. 
Не заборави да улепшаш и своје нокте како би 
изгледала савршено. 
Још неки савети 
               Како би избегла бол у ногама, било би добро 
да понесеш са собом још један пар ципела, које су 
удобне. Генерално правило је да ципеле буду у истом 
тону као и хаљина, или можда да буду тамније за 
нијансу. Уколико носиш хаљину пастелних боја, црна 
не би била најбољи избор, у том случају пробај сребрне 
или златне ципеле. За краће хаљине користи сандале. 
ХАЉИНЕ 
              Да ли си у паници? Матура је све ближе, а ти 
једноставно не знаш како да одабереш хаљину у којој  
не само да ћеш изгледати невероватно, већ ћеш се тако 
и осећати. Многе хаљине изгледају фантастично на 
вешалицама, лутки или моделу у каталогу, али када их 
обучеш то једноставно није исто. Да би  избегла тај 
осећај мораш  размишљати о свом облику тела и 
пронаћи свој стил одевања. Можеш бити изненађена 
када чујеш  да и крупније девојке заправо имају широк 
избор хаљина које могу изабрати, само треба пронаћи 
прави крој који ће највише одговарати фигури. Један од 
главих чинилаца при одабиру хаљине је цена. То је у 
реду, можеш пронаћи хаљину која идеално одговара 
твојој фигури и по нижој цени, само зато што су 
јефтине не значи да и изгедају јефтино. Увек је добра 
идеја кренути у потрагу за идеалном хаљном раније. 



24 
 

 
 
НАКИТ 
                Баш као ципеле, фризура, шминка и хаљина, 
накит се мора пажљиво одабрати. Избор накита ће бити 
много једноставнији. Размисли о изгледу који желиш и 
замисли накит који би ишао уз тај изглед. Са 
светлуцавим накитом не треба претерати. Одабери 
идеалну комбинацију огрлице, наруквнице, минђуша, 
прстена и броша, наравно не мораш да носиш све, 
одабери онај накит који одговара твом стилу. 
 

 
                
                Наталија Стекић7/2 и Марија Ђујић7/ 

РЕГЕ 
 
             Реге (Reggae) је широк појам који, обухватајући 
сродне варијетете музичких стилова, потиче из 
острвске јaмајчанске нације, после 1960. Ови стилови 
укључују: ска, рокстеди, рутсреге, даб, денсхол и рага, 
који су сви, један за другим, упечатљивим стилским 
таласима замахнули јамајчанску музику, током 1960-
тих и 1970-тих. Музички, ови стилови садрже 
уобичајени одсечан ритам који акцентује помоћни 
ударац. Реге, међутим, значи нешто друго многим 
људима. Може бити виђен просто као још један моћан 
карипски плесни ритам, али у исто време пуно његових 
песама има висок политички тон. Често је био 
повезиван са растафаријанском религијом, аскетском, 
хиљадугодишњом вером која је заснована делом на 
учењима Маркуса Гарвија из 1920-их и 1930-их, о 
повратку у Африку. Од свог доласка на светску сцену 
после 1960. реге је постао невероватно популаран 
широм света. Он је један од првих правих светских 
међународних музичких облика, и по свом пореклу и по 
својој привлачности. 
             Најпознатији извођач ове музике је био Боб 
Марли, а његово право име је заправо било Роберт 
Неста Марли. Био је јамајчански певач, текстописац, 
гитариста и музичка икона двадестетог века. Чувен је 
био по извођењу овог музичког жанра и ван граница 
Јамајке. Има своју звезду на Холивудској стази 
славних. Умро је јако млад, у 36. години. Његовој 
сахрани је присуствовало неколико хиљада људи. Ипак, 
његове песме се слушају и дан-данас. На дан његовог 
рођења се широм света одржавају концерти у његову 
част, а дан је назван "Дан Боба Марлија".  
 

 
 
              Бендови који код нас изводе ову врсту музике 
су: Blaya dub playa, Eyesburn, Дечија радост и многи 
други. Реге музика је позната широм света и увек ће 
бити слушана, баш због тога што се разликује од 
осталих музичких жанрова.  
 
Ивана Стефановић 8/ 1 и Наташа Стекић 8/1 
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KAKO СУ НАСТАЛИ ГРАФИТИ?  
 
               Цртање графита, или такозвана улична 
уметност, у ствари je техничко баратање спрејом као 
основним алатом и први пут се појавилo у 
Филаделфији. Спреј је дошао у обзир као алат због 
могућности пребојавања великих површина у кратком 
времену.  
 

 
 
Графити иначе служе за слање порука и поука на 
јавним површинама, у ликовној или писаној форми. Реч 
графити је настала од италијанске речи „graffito“ што 
значи „шкрабати“. Графити у почетку никоме нису 
сметали, све до тренутка кад су се почели појављивати 
на инсталацијама метроа, тада су били брисани. 
Постоји више форми графита од којих је 
најједноставнија „ТАГ“  и представља стилизовани 
потпис уметника. Затим постоји такозвана „БОМБА“ 
графит, или бомбинг цртање, односно цртање PIECE-
ова и TROW-UP-ова, и то најчешће у две боје, на 
илегалним местима. Њихов циљ је заузимање што веће 
површине у што краћем времену. И на крају ту су 
„ПИЕЦЕ“ графити, графити који садрже прелазе боје, 
ефекте, слике... Графити су скупа занимација. Сваке 
године се потроше милиони долара како би били 
уклоњени. Последњих неколико година су почеле да се 
развијају позитивне мере сарадње, па су тако 
предвиђене посебне површине само за цртање графита. 
Такође се сваке године организују такмичења где 
долазе неки од најбољих уметника из свих крајева 
света.                                                                                                                                       
                                                Наташа Теофиловић 8/1 
    
 
КРАТКА ИСТОРИЈА СТРИПА  
             
             Стрипови се, одмах после кованог новца и 
маркица, највише скупљају. Један стрип у САД је 
продат за око 21.000.000 долара! Како? То је био први 
стрип о Супермену. 

             Да ли сте знали да је стрип настао у 18. веку? 
Једном учитељу, који је свакодневно цртао смешне 
слике за своје ђаке, синула је идеја која ће променити 
свет. Нацртао је слике које имају некакву везу, а испод 
је написао шта се дешава на слици изнад. После ће се у 
новинама  САД-а појавити први стрип са облачићима за 
говор.  
             Али шта је са, на пример, Супеменом? Е, то је 
наставак наше приче. Овај супер херој премијерно се 
појављује 1938. године у Америци. Тада је започело 
златно доба стрипа. Међутим, после рата се појавила 
телевизија и стрип је ушао у сребрну фазу. Али, тада су 
се појавили ликови са маном, попут Спајдермена. Због 
тога су тинејџери полудели за њима. Ипак, већина је 
говорила да стрип није уметност ни добро штиво за 
читање. Међутим, илустратори (они људи који цртају 
стрипове) су се потрудили да достигну огромне висине 
стрипа. Данас је стрип веома цењена уметност. 
Најпродаванији стрип икада је „Чудесни Спајдермен“.  
  

 
 
       „Мирко и Славко“ су култни јунаци српског стрипа 
20. века. То је  стрип о два дечака, партизанска курира, 
Мирку и Славку, који је излазио у едицији  издавачке 
куће Дечје новине из Горњег Милановца. Главни аутор 
„Мирка и Славка“ је био цртач Десимир Жижовић 
Буин. Југословенска народна армија оптужила је 
дотадашње стрипове за „антипатриотизам“, те је преко 
својих званичних новина упутила јавни позив за стрип 
који ће се бавити темама везаним 
за народноослободилачку борбу. Убрзо након тога 
појавио се стрип Мирко и Славко који ће касније бити 
назван „првим комунистичким блокбастером“ и 
достићи тираж од око 200.000 примерака. Стрип Мирко 
и Славко био је толико популаран да издавач није могао 
да нађе довољно цртача како би задовољио захтеве 
публике. Колико је овај стрип био популаран најбоље 
илуструје податак да је то једини стрип на простору 
некадашње СФРЈ по коме је снимљен филм.  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                               Реља Кoвачевић V/2 
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РАДОВИ СА ЗИМСКОГ  
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 
 
 Живот је леп 
 
Када би мене питали 
свима би срећни дани свитали, 
да је живот леп 
Осетио би цео свет. 
 
Живот је од Бога дар, 
такву прилику нема свако  
и зато, хајде да га живимо 
довољно брзо и довољно полако. 
 
Довољно полако да га осетимо 
довољно брзо да се подсетимо 
колико радости у њему постоји 
јер свако од нас свој живот кроји. 
 
Каквом енергијом човек зрачи 
Такву енергију и привлачи 
шири љубав, срећу 
и очекуј радост још већу. 
 
Нек у твојим,  мојим и свачијим очима 
 искра среће сја. 
Да будемо здрави, весели, срећни 
цео свет, ти и ја. 
 
                             Маја Јелачић 7/3 
 
 

   

У твојим очима 
 
У твојим очима има нешто, 
зраци сунца  и моје лице, 
нешто што ме успављује и 
смирује, 
нешто што у срце завирује. 
 
У твојим очима мир мирује 
и мене храброшћу обасипа. 
Има нешто што те чини посебном, 
има нешто што те чини мојом. 
 
Твоје очи су очи што воле, 
јер у њима нема боја мрзовоље. 
У њима постоји и машта  
и нешто што може да прашта. 
 
У твојим очима постоји слика 
која описује све твоје врлине.  
У твојим очима постојим само ја 
са тобом, у твојим очима. 
 
                 Немања Јанковић 5/2 
 

 

Живот је леп 
 
 
Живот је леп, о драги свете, 
када се родиш као треће дете. 
Јер маме треће дете рађају 
да му сви старији угађају. 
 
Старија сетра, нек ми је весела и 
здрава,  
к'о живу лутку ме доживљава. 
 
Старији брат, несташан клинац, 
мисли да сам кућни љубимац. 
 
Тетке ко тетке, из чистог беса, 
 уздижу ме све до небеса. 
 
Мени је јако жао што јединицама ово 
неће да прија, 
 али бити трећа, то је привилегија. 
 
Најтеже подносим муке слатке  
када ми други пишу домаће задатке. 
 
Живот је леп, небо је лепо, и мала 
птица,  
када се родиш као лепотица. 
 
        Николија Апостоловић 5/3 
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У твојим очима 
 
                  Крупне црне очи, оивичене дугим повијеним трепавицама и правилним обрвама. Да ли су само украс лица? 
Да ли служе само за гледање? 
                 У твојим очима ја видим сва дешавања. Док те погледам знам како си расположен. Знам да ли си срећан, 
тужан, љут или само уморан. Када си срећан твоје очи су још крупније, сјајније и у углу је моја слика. Оне ме милују 
нежно и тихо. Обрве се подигну и дају лицу израз среће. Када си тужан видим ти сузу у доњем капку којој не 
дозвољаваш да изађе, па трепћеш и враћаш је назад. Око ти је влажно и некако тамно. Не волим таквог да те видим, па 
смишљам како да ти вратим сјај и срећу у њих. Када си уморан твоје обрве се спусте, а капци прекрију очи. Изгледају 
тешки и као да их с муком дижеш и остајеш будан. Понекад само видим муње из твојих очију. Тада си много љут. Очи 
су ти некако издужене, тамне, капци спуштени, али не као када си уморан, сада их ти намерно тако држиш да не 
настане и грмљавина. Када си такав размишљам да ли сам ја нешто крива, па ако нисам, покушам да сазнам ко је. 
После већ нађем начин да их насмејем. 
                 Очи нису само украс лица и орган вида. Очи мог оца су огледало душе. Много их волим јер ми одмах све 
кажу. 
 
                                                                                                                                Емилија Крантић 6/1 
 
Када би мене питали 
 
            Када би мене питали, много тога би било другачије и у животу би нам свима било лепше. 
            Родитељи би слушали децу и испуњавали би им све жеље, колико год оне биле необичне. Више бисмо се 
дружили него учили. Правили бисмо рођенданске журке сваког месеца. Јели бисмо слаткише за доручак, ручак и 
вечеру и само оно што нам се свиђа. Када би мене питали, најраније јутарње буђење било би у десет сати. Наредила бих 
да се направи машина за аутоматско прање зуба, да не замарамо руке. Увече би нам тата и мама дозволили да гледамо 
омиљене цртаће и серије док не заспимо у фотељи. Када би мене питали, у школу би свако ишао са својим љубимцем 
који би га чекао испред школе док се не заврше часови. Зимски распуст би трајао колико и летњи. Часови би трајали 
петнаест минута, а одмори четрдесет пет. Имали бисмо сваког дана три часа физичког који би, наравно, трајали по сат 
времена. Наставници би нас питали коју оцену желимо да добијемо. Сваког дана бисмо се дружили и понешто учили, 
па макар и не научили. Верујем да би ово волела сва деца, а за родитеље нисам баш сигурна. Добро, не морамо баш да 
устајемо у десет, могли бисмо и у пола десет. 
Иако ме за све ово нико неће питати, није ни важно, јер ја ионако никог ништа не питам и радим шта хоћу.   
 
                                                                                                                                Јована Теофиловић 7/1 
 
У твојим очима 
 
              Ти си као ја. Волиш да се смејеш и радујеш. Свој живот бојиш веселим и шареним бојама. Твоје су очи 
разигране и срећне, твоја душа бела и чиста, а твој ум отворен и неограничен. Ти се радујеш малим стварима, увек 
говориш оно што мислиш, а када волиш, волиш искрено и безбрижно. Ти си само дете. 
               Због чега журимо да одрастемо када је бити дете најлепши и најзанимљивији посао који ћемо имати и радити? 
Бити дете је ослобођеност од свих брига и предрасуда, то је осећај потпуне слободе, када мислиш да све можеш, желиш 
све да пробаш, када мислиш да све знаш, а заправо не знаш много. Можда у томе лежи тајна срећног детињства, што не 
знаш шта те чека када одрастеш. И не треба да знаш. Твоје је само да уживаш што више, да се смејеш, играш, радујеш и 
проводиш време са другарима, јер, како кажу, све што је лепо кратко траје. Тако је и са детињством. 
               Не жури да одрастеш, немој бежати из детињства, успори, застани, пожели да заувек останеш мало безбрижно 
и умиљато дете. Ако и пожуриш, па одрастеш, покушај да сачуваш и понесеш са собом поглед оног разиграног, 
наивног и лаковерног детета коме чуда нису немогућа и коме се снови остварују када довољно јако верује у њих. 
 
                                                                                                                            Катарина Мирковић 8/1 
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