
 

 

  

Растимо 

заједно 
 

 

Основна школа „Свети Сава“ 

бр.3 

 

 



 

 

  

РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

       Поштованз прзјатељз, сараднзцз,  колеге, колеге пенжзонерз, најдражз 

учензцз, желзм да вас пождравзм у зме колектзва ОШ „Светз Сава“ у 

Врчзну, з у своје зме. 

      За све нас 19. мај је посебан дан - Дан школе. Данас  овај   дан, као з 

прошле годзне, обележавамо на другачзјз начзн, славзмо  у време велзке 

светске пандемзје.                                         

      Настава се ове годзне одвзјала у другачзјем режзму од оног на којз смо 

навзклз. Комбзновалз смо непосредан рад са учензцзма з учење  на даљзну. 

Захваљујуќз велзком жалагању наставнзка у непосредној наставз, Viber 

платформз, Gugl  платформз, а понајвзше  Majkrosoft tims платформз, 

путем вздео-конференцзја, аудзо-конференцзја з дељења матерзјала,  

настојалз смо да нашз учензцз не осете усамљеност нз удаљеност од нас, з 

надам се да смо у томе успелз. Жзвот пред нас увек зжнова поставља 

препреке з зскушења, алз мз жаједнзчкзм снагама настојзмо да препреке 

савладамо; непредвзћене сзтуацзје увек зжмаме  најбоље зж нас, челзче нас 

з подстзчу да зжнова наћемо снагу да се суочзмо са њзма.                     

       Надамо се да ќе следеќа годзна донетз боље услове жа рад, а з ако се 

то не десз, спремнз смо жа рад у отежанзм условзма. 

       Драге моје колеге, покажалз смо да смо савремена знстзтуцзја, 

покажалз смо да смо упорзште васпзтавања з ображовања.  У школз 

негујемо ждраве односе крож тзмскз рад з дружење. Трудзмо се да наша 

школа буде расаднзк жнања. Зато је наша школа у службз сваког учензка з у 

функцзјз жнања. Својзм  трудом з жалагањем свз,  з учензцз, з родзтељз,  з 

жапосленз допрзносе угледу школе.  

        Овом прзлзком желзм да пождравзм све наше учензке, а посебно наше 

осмаке, да зм пожелзм успешно полагање жавршног зспзта з упзс у жељене 

школе.  

        Такоће, желзм да пождравзм з будуќе прваке з њзхове родзтеље з 

пожелзм успешан полажак у првз ражред. 

        Нека на нас на овом путу, путу успеха, пратз  Светз Сава!!! 

        Йош  једном, честзтам свзма Дан школе!!! 

 

У Врчзну,                                                                 Дзректор школе 

19.05.2021. годзне                                                 Добрзца Сзнћелзќ 



 

 

 

 
  

„Хајде да растемо“ 

 

До стола  

До столице  

До кашике  

До полице  

Растимо  

Са ластама ластимо  

Соколице  

Делије  

Доколићи  

Јуначине  

Не бирајмо начине  

Растимо  

До тацне  

До плафона  

До матуре  

Телефона  

 

До дугачких 

панталона 

Растимо 

Са ластама ластимо 

Хајдевије 

Хајдуци 

Хајдетићи 

Јуначине 

Не бирајмо начине 

Растимо 

До ветра 

До крова 

До љубави 

До лова 

До последњег 

милиметра 

Растимо 

Љубивоје 

Ршумовић 



 

 

 

  

 

 

 

УМЕСТО УВОДНИКА 

„Мали људи, које ми зовемо деца, имају своје велике 

болове и друге патње, које после као мудри и одрасли 

људи заборављају.  Управо, губе их из вида. А кад бисмо 

могли да се спустимо натраг у детињство, као у клупу 

основне школе из које смо давно изишли, ми бисмо их 

опет угледали." 

Иво Андрић 

           Ова публикација је посвећена малим људима. Учећи 

их и сами учимо, помажући им да одрасту постајемо бољи 

људи. Растемо свако на свој начин, у свом ритму, у висину, 

ширину, дубину, и што је најважније и најлепше, то чинимо 

заједно.   

РЕДАКЦИЈА 

                                                                                                                       

 



 

 

Ф 

  

НАШИ ОСМАЦИ   

       Јован  
      Вулетић 



 

 

 

 

  



 

 
   



 

 
 



 

 

 

 

   

Ивана Брашанчевић 

 



 

 



 

 

  

 

МАЛИ ПЕСНИЦИ, СЛИКАРИ И    

ПРИПОВЕДАЧИ 



 

 

 

  

   Срце на дар 

 

 

Моје срце на дар дајем сваком 

Ко зна чему оно служи, 

Да емоције покаже своје 

Да љуби и воли, а не тугу да пружи. 

 

Ко је волео свим срцем, 

Зна како јако боли 

Ако волиш неког силно, 

А тај неко неће да те воли. 

 

Можда неће, 

Можда страх постоји. 

Љубав, то је болест тешка 

За оног ко не зна да воли. 

Свака љубав биће грешка. 

 

Љубав своју показати мораш 

Јер је нема све док то је тајна, 

За ту срећу потребно је двоје 

Да се роди звезда једна сјајна. 

 

И кад мрзиш, то је исто љубав, 

Јер се мржња из љубави рађа. 

Кад не можеш сву љубав дати, 

Ратна стрела у срце те гађа. 

 
 

 

 

 

 

 

Ипак, и љубави јаке и силне 

Несуђене могу бити.  

Због слабости, немоћи, тишине 

Два се срца не могу спојити. 

 

Не дај мржњу то да ствара, 

Ја пружићу руке своје 

Да те спасим од невоље силне, 

Јер је љубав спас за душу, 

И кад мрзиш за љубав се гине. 

 

Моје срце на дар дајем сваком 

Ко зна чему оно служи. 

И кроз тугу и кроз мржњу 

И кад воли силно, безнадежно, 

Наду има и љубав за руку држи. 

 

 

Јана Јанковић 8/2 
 



 

 

  
 

Долазе гости 
 

 

Док сунце залази, беспомоћно гледам ка зори, 

Јер знам да и ове ноћи доћи ће нови кошмари 

Да ме подсете на све оно што никада нисам ни имала, 

А што сам сваким погледом тражила, 

Сваком мишљу пожелела, 

Сваким јецајем тихо говорила. 

 

Чекам ненајављене госте 

Што ми сваке ноћи сврате. 

Не улазе кроз врата ни прозоре, 

Пробијају ми све зидове. 

Све зидове што сам икада саградила, 

Својим хладним рукама сваки камен 

на његово место ставила. 

 

Слаби су и ове ноћи зидови моји, 

Добро позната мелодија тлом и небом се ори. 

Чујем их, улицама вриште тишином, 

Долазе право ка моме срцу 

окупаном сребрном месечином, 

Да ми узму наду и болом је замене. 

И кад мислим да немају шта, 

опет узму нешто ново од мене. 

 

Чекамо их моја самоћа и ја, 

Црних очију и белог погледа. 

Са нама седе тишина и мрак, 

Ког пробија тек по који сребрни зрак 

Месечине што ноћима воли плесати. 

Тек када се сви састанемо, долазе гости. 

 

Биљана Стевановић 8/2 
 



 

 

 

                 

 

               

            

       

 

Лена Јеремић 6/3 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  

                                                                          

Идеал девојке некад и сад  

Зашто не морамо да будемо савршене 

      Када говоримо о нечему идеалном, шта заправо желимо тиме да кажемо? Да ли се икада запитамо да ли је 

то идеално само нама, какво мишљење имају други о томе?  Шта је заправо идеално, а шта оно погрешно?  

      Људи су годинама уназад давали себи за право да износе мишљење о томе шта је идеално и да у то верују, 

да то своје уверење шире даље, а да притом ни не пробају да размисле о другачијем мишљењу и ставу. Зашто? 

Јер су људи убеђени да знају најбоље и то не може нико да промени. Чист пример погрешне идеализације јесте 

идеална девојка. Узмимо за први пример  идеалну девојку у прошлости. Изглед девојке која је описана као 

идеална је једноставан. Да би била идеална, девојка је требало да има тамну косу, црне или тамне очи, румене 

усне и јагодице, дуге трепавице и бледо лице. Тако су биле описане најлепше и идеалне, међутим свака која би 

се некако издвајала, била је мање лепа и привлачна. Никако није могла бити идеална. Због чега? Због уверења 

једног мушкарца да је описана девојка најлепша. Узмимо у обзир да је било више лепих девојака, које су онда 

све изгледале исто, а онда размислимо о томе како данас лоше говоримо о девојкама јер су све исте и јер све 

покушавају да изгледају апсолутно исто, поново због уверење мушкарца да је таква најлепша.  

      Понашање идеалне девојке је прича за себе. Некада је идеална девојка требало да буде стидљива, али да 

ипак некако има дрчан карактер, да не улази у присан однос са мушкарцима, да ћути и клима главом, да нема 

своје мишљење и став о различитим стварима, већ само да се сложи. Идеална жена била је она која ће да роди 

много деце, која ће да седи код куће, која ће да буде домаћица, која ће чекати мужа и која ће о њему бринути 

као о још једном детету. Она која ће да трчи на сваки повишен глас, која ће да обавља физичке послове са 

мужем ако се и то од ње захтева и опет на крају да ћути и трпи све то. Као феминисткиња, никако не могу да се 

сложим са таквим понашањем, поготово не као идеалним. Девојка треба да има право да искаже своје 

мишљење, треба да има право да мисли својом главом, да има своја уверења, а не да њено мишљење буде оно 

што јој родитељи или мушкарац поставе као тачно и исправно мишљење. Нико жену није ценио, узимао за 

озбиљно и нико се за жену није борио док жена сама није устала и рекла своје мишљење. Због једне храбре 

жене којој је дојадило да глуми нечију лутку, данас толико-колико имамо право на глас и мишљење, а и на 

много других ствари. Док се жена није изборила за право на рад, за економску независност, све жене су морале 

да играју како муж свира и да буду зависне од њега и његовог економског стања. Нажалост, много жена и 

данас зависи од мушкараца, управо због страха и недовољно снаге да се снађу и изборе за своју економску 

независност. Хајде да се осврнемо на то како жене константно имају неку врсту страхопоштовања према 

мушкарцу, јер је мушкарац глава куће. Жена треба да слуша и да каже оно што се од ње очекује, да прими 

наредбу и да уради оно што би испунило сва очекивања, и на крају да буде добра свима сем себи.  

      Узмимо за други пример девојке данас. Ако погледамо реално, скоро свака је као она претходна. Свака 

девојка жуди за тим да буде згодна као модел, или пак да буде лепа као она која је дефинисана као 

најпожељнија, свака би да буде оно што није само да би задовољила свет и да би испунила очекивања света.   

Комплекси су нормална ствар, свако их има и то је релано, али када дођемо до тога да нас комплекси толико 

изједају да смо спремни да погазимо оно стварно да бисмо постали оно нереално, онда смо у проблему. 

Идеализација погрешних ствари данас доводи до тога да се младе девојчице угледају на погрешне идоле, почев 

од физичког изгледа. Идеална девојка мора да има узак струк и раван стомак, што често доводи до тога да 

девојчица изабере изгладњивање, које временом доводи до болести попут анорексије и булимије. Девојке су 

спремне да себи наносе физичку бол и раде пластичне операције због идеалних мера које су нереалне. Већина 

њих, нажалост, није свесна да се угледа на нешто потпуно лажно, на нешто што не постоји. Долазимо до тога 

да девојчице које су у пубертету, које се мењају и развијају, мрзе себе и своје тело јер не изгледају као узор. 

                                                                                                                                                                                  



 

 

  

                                                                            
Настаје проблем јер се дечаци диве девојкама и женама које изгледају нереално и због тога доводе девојчице 

које се развијају у ситуације да се стиде себе и свог тела јер не изгледају тако. Спремни смо да осуђујемо и 

понижавамо због физичког изгледа и малих недостатака или неправилности. Понашање девојака данас је 

више него опуштено. Девојке често себе доводе у ситуације да су горе од момака јер мисле да им је све 

дозвољено. Девојке се данас продају за грам пажње и за лажи које их чине срећним и задовољним. 

Понашање просечне девојке се своди на то да је доступна сваком. Оговарања и трачева је увек било, 

наравно, али не у овој мери. То више не радимо ни кришом ни тихо, не стидимо се да прозивамо некога. 

Дошли смо до крајње тачке где се више не цене праве вредности, где је љубав коцкање, где су искреност и 

поверење ретка ствар, а злоба неограничена. Толико смо љубоморни и завидни да то постаје болесно.   
     Свака девојка треба да буде свесна једне ствари, а то је да је апсолутно предивна таква каква јесте и да 

никада неће бити лепа и срећна ако буде играла по правилима које јој било ко зацрта, већ тек када буде 

играла по својим. Идеално не постоји, када то будемо схватиле, бићемо срећне и задовољне. Постављено 

питање, шта је идеално, а шта погрешно, заправо нема прави одговор.  Никада неће постојати тачна 

дефиниција идеалног. Ко сам ја да кажем шта је идеално или ко је идеалан? Можемо изнети своје мишљење, 

можемо чак бити и убеђени да је баш то тачно, али увек ће бити ту неко ко ће мислити другачије.  
 

Милица Милојковић 8/3 

 

 

                                                                                                                                                                                      



 

 

 

  

                                                                                                                                                                   

 

               Најстарије дете    

Чим аларм зазвони, 

обавезе крећу. 

Васи мању кифлу, 

себи мало већу. 

Патике за физичко обриши, 

кишобран понеси. 

Како ћеш по киши? 

Ма не, у тој кеси. 

Спакуј нам и воду 

или сокић неки, 

А мени мисли лете 

већ ка малој секи. 

Њу за вртић сваког дана 

спрема мама, 

Она не брине о киши, 

задацима и књигама. 

Једино јој мука да ли розе 

или плаву цуцлу да понесе 

И коју ће шналу да стави на главу. 

 

Маша Митић 6/4 
 

Ђачка песма  

 

 

У клупи свако дете учи 

И, брате, муку мучи. 

 

Сваке недеље у клупи пише 

Док наставница виче и уздише. 

 

Да добије пет ђак воли, 

Зато се за петицу бори. 

 

Кад контролни дође на ред, 

Ђак је хладан као лед. 

 

 

Милица Димитријевић 5/2 
 

                                     

                                                                     

 



 

 

 

  

                                       

 

Поклони љубав      

 

Треба имати бар мало добре воље 

И тада ће све кренути на боље. 

Људи су постали све више тужни 

И зато се све полако руши. 

Када паднеш, сети се - 

Љубав је свуда око нас, 

у њој је једини спас. 

Поклони и ти неком љубав, 

Усрећи га, нећеш бити чудак. 

Улепшај му дан. 

Теби ће живот бити након тога 

као најлепши сан. 

Оно што дамо, то нам се и враћа, 

Таква је права срећа. 

Једном се живи, 

Једном се дише. 

Једном се воли, 

И никада више. 

 

Маја Опра 8/2 

                                                                                                   

                                                                   
  

 

                      

                              



 

 

 

  

„Деца су украс света“ 
 

Музика: Миња Субота 
Текст: Љубивоје Ршумовић 

 



 

 

 

 

 

 

 

Издавач: 

ОШ „Свети Сава“, Врчин, 29. новембра 15, 11224 Врчин,  телефон: +381 11 8053467,  

www.os-svetisava.edu.rs, e-mail: os-svsava@mts.rs 

 

За издавача:  

Добрица Синђелић, директор школе 

 

Главни и одговорни уредник: 

Марија Старчевић, професор српског језика и књижевности 
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