
  

Ђачки 

хоризонти бр. 15 
Ризница дечјег 

стваралаштва 

 

 

 



 
 

Наша реч – наша   школа 

 

Наша школа је школа по мери деце, по мери ђака. Савремени облици наставе и најновије 

наставне методе у редовној настави и ваннаставним активностима имају за сврху стицање 

нових знања, спортских вештина и здравих навика. Наша школа нуди различите садржаје који 

омогућавају деци да имају основу за развој својих знања, за развој своје личности. Ученицима је 

омогућено да чешће доживе успех и радост у раду и стварамо услове у којима ученици обављају 

самоконтролу и самопроцену свог рада. Оспособљавамо ученике за коришћење дигиталне 

технологије, уџбеника, дечије штампе, енциклопедија, интернета и других извора знања. 

Примењујемо активне облике учења, истичемо практичну применљивост знања. Увек се иде у 

смеру подизања квалитета наставе са садржајним и разумљивим методама. Честим 

проверавањем и оцењивањем подстичемо ученике на редовно учење и израду домаћих задатака. 

Користимо средства позитивне мотивације, инсистирамо на уредности, тачности, 

самосталном раду.  

Због свега наведеног кажемо да је наша школа – школа по  мери ђака. 

 

                                             У Врчину,                                                                 Директор школе 

                                             27.1.2022. године                                                   Добрица Синђелић 

  



 
 

  

Све што расте 

хтело би да расте... 

– Нека расте 

и треба да расте! 

Све што цвета 

хтело би да цвета… 

– Нека цвета 

и треба да цвета! 

Нека гледа 

све што има око, 

свако крило 

нек лети високо! 

Летети, летети, лепо је летети! 

Живети, живети, лепо је живети! 

 

Све што лети 

хтело би да лети… 

– Нека лети, 

и треба да лети! 

Све што пева 

хтело би да пева… 

– Нека пева, 

и треба да пева 

 

Нека скаче 

све што има ногу, 

нека трче 

сви који то могу! 

Скакати, скакати, лепо је скакати! 

Живети, живети, лепо је живети! 

Све што трчи 

хтело би да трчи… 

– Нека трчи, 

и треба да трчи! 

Све што кљуца 

хтело би да кљуца… 

– Нека кљуца, 

и треба да кљуца! 

Нека пева 

све што има глас, 

нико лепше, 

ведрије од нас. 

Певати, певати, лепо је певати! 

Живети, живети, лепо је живети! 

 

 

 



  

Светосавски ликовни и 

литерарни конкурс

 

 

 

 

Конкурс „Први дан школе“

 

Промоција књиге – интервју 

са  аутором 



 
  

 

„Свети Сава“, Танасије Ћустић 4/1 



 
  

 

РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

Свети Сава 

 
О, Саво, Саво, 

Увек гледај право. 

Учитељ си био први, 

Срећу нам доносиш и  

Здравље нам нудиш, 

Љубав нам пружаш! 

 

Маша Матејић 1/1, 1. место  

 
 

Свети Сава као симбол свих 

тежњи ономе што је добро 
 

     О Светом Сави сви су учили 

од детињства. Ја сам се са 

његовим ликом и делима први 

пут сусрео у вртићу и од тада је   

он за мене нешто посебно. Он је 

мој узор. 

     Свети Сава је у свом животу 

учинио многа добра дела. 

Помагао је сиромашнима, био је 

учитељ и просветитељ. Иако је 

био племић, син краља, 

замонашио се и одлучио да 

вером и побожношћу нађе 

решење за сва велика питања. 

Читавог живота је вредно учио и 

просвећивао људе. Схватио је да 

вером у Бога и добрим делима 

може да уједини српски народ. За 

све нас је он много важан. 

Колико је велики говори нам и то 

што се спомиње у песмама, 

причама и многе установе носе 

његово име. Чак је и школска 

слава Свети Сава. Посебно сам 

поносан што наша школа носи 

његово име. 

    Требало би сви да идемо 

путевима Светог Саве, јер нам је 

он и показао тај пут. То су вера, 

рад, знање, поштење, да 

помажемо. Када све то сложимо, 

бићемо бољи и успешнији. 

 

Алекса Анђелковић 4/1, 1. 

место 

 

Писмо Светом Сави 
 

Свети Саво, благослови... 

Срећан сам што могу да ти се обратим. Не мораш одмах да ми одговориш. 

Нека то буде онда кад ми буде било најпотребније. Све што ћу те питати је 

оно што мене и моје другаре занима: како се постаје велики човек као што 

си ти? Пробали смо и са кошарком, али велики човек као што си ти? 

Твоја величина је другачија. А ако се твоја величина може стећи игром, 

молим те да нам откријеш и објасниш како се игра. Надам се да може и да 

смо на добром путу. 

Воли те Лука 

 

Лука Ивковић 4/1,  2.  место 

 

 

Свети Сава 
 

Растко је био учитељ и светац и после је добио 

име Сава и постао је светац. И изграђена је 

Студеница и Хиландар. 

 

Велимир Исидоровић 1/1, 3. место  

 

Свети Сава 

 

Понос српских глава 

Свети отац Сава. 

 

Ево нама божјег дара 

У светлости јануара. 

 

У школици и у школи 

Свети Сава децу воли 

и за њих се Богу моли. 

 

Да нам здравље радост буди, 

да будемо добри људи. 

 

Испуни нам такву жељу, 

наш највећи учитељу. 

 

Ево стиже школска слава, 

нек је срећан Свети Сава. 

 

Нек нам срећне дане броји, 

честитам вам, драги моји! 

 

Јована Милетић 4/1, 1. место 

 

Свети Сава 
 

Саво, ти си био први учитељ на свету 

 и један од најбољих на свету, 

 помогао си људима и учио ђаке. 

                                          

 Срна Петровић 1/1 

 

Песма о Светом Сави 
 

Читајући ових дана о Светом Сави, 

одлична идеја ми се јави, 

да занимљивости на које наиђем 

забележим на хартију, 

и бар оно најважније не заобиђем. 

 

Око 1175. родило се треће дете 

великог жупана Стефана Немање и његове супруге Ане. 

Прочуло се за час 

да је Растка добио Рас. 

 

Као дечак волео је много да чита, 

а када је порастао, 

хтео је од света да се ослободи 

и Богу да походи. 

 

Док се о монашком животу распитиваше, 

Извори суза као река из очију његових се изливаше. 

На Светој гори се замонашио, 

и путевима господњим украсио. 

 

Хвала њему и његовом дару, 

што помири и сакупи своју браћу залуталу. 

Зборио им: „Браћо моја, духом не клоните, 

не брините, невоље су ране лековите. 

Што су оне нама веће,  

то је лепше лице среће.“ 

 

Од принца до монаха, 

оснивача Хиландара, 

игумана, ктитора, књижевника, 

првог српског архиепископа и дипломате, 

сви га данас радо памте. 

 

Све је то радио за нас, 

зато му се ми молимо и тражимо у њему спас. 

 

Јулијана Перић 7/4, 1. место  

 



 
 

  

Свети Сава 
 

Свети Сава, наш учитељ, 

наш понос, наша слава. 

Градитељ прве српске цркве 

и оснивач православља. 

 

За нас младе и за старе, 

Свети Сава наше добро, 

наша звезда, наше царство. 

 

Где год крочиш, 

он је ту, уз свој народ, 

уз свој род. 

 

Аница Теофиловић 4/1,  

3. место 

 Како замишљам детињство Светог 

Саве 
 

Светог Саве детињство 

заиста није било исто 

као данашња деца што живе 

и другачијим стварима се диве. 

 

Без телевизора и без струје, 

а ипак све зна и чује. 

Без телефона и интернета, 

али то њему не смета. 

 

Замишљам га како се игра 

у соби пуној књига. 

Зато су створене библиотеке, 

да их заволи свако дете. 

 

Драгана Анђелковић 4/1, 2. место 

 Свети Сава 
 

Србија је моја мала, 

А опет је великог просветитеља дала. 

Име му је било Растко 

И принц је био веома кратко. 

 

У манастир је отишао 

И монах тамо постао. 

Добио је име Сава  

И одустао од својих права. 

 

По свету је путовао, 

Знање свима даровао, 

Многе школе подизао, 

Пуно пажње изазвао. 

 

Данас га школе славе  

И носе име Светог Саве. 

Просветитељу том се диве 

Јер он спаја неспојиве. 

 

Андреа Кељач 5/1, 1. место  

 
 

Свети Сава 

   Свети Сава био је монах, 

књижевник, игуман манастира 

Студенице и први архиепископ. Рођен 

је као Растко Немањић. 

    Растко је побегао на Свету Гору и 

замонашио се у руском манастиру, где 

је добио име Сава. Подигао је 

манастир Хиландар. 

 

Лана Теофиловић 2/2, 3. место  

 

 Свети Сава 
 

Често размишља моја глава: 

Кo је био Свети Сава? 

Знам да је принц био, 

А онда се замонашио. 

Направио је многе школе, 

Па га зато деца воле. 

Види, тамо где је трава, 

Тамо моја школа спава, 

На глави јој капа плава, 

А име лепо – „Свети Сава.“ 

Пуно деце она прима 

И свиђа се пуно свима. 

 

Ирина Кељач 1/2, 1. место 

 

Свети Сава 
 

Свети Сава отвара златна врата свога светог дома. 

Свети Сава шири мир, слогу, љубав... 

Свети Сава Србе воли и они се за спас њему моле. 

Од принца, кога красише коса плава, постаде монах Свети Сава. 

Ширио је писменост, веру у Бога, чинио је дела добра и још много тога. 

Леп и паметан он беше, сви га много и брзо заволеше. 

Размишљао је много о томе свом народу како да помогне. 

Свети Сава све нас воли и пред Богом за нас моли. 

27. јануар, обележавамо тај дан када свако треба да буде поносан. 

 

Андријана Станић 5/1, 2. место 

 

Песма о Светом Сави 

 
Саво, Саво! 

Годинама си био најбољи на свету. 

Из нашег бунара направио си нам свету воду. 

Био си у манастирима. 

Хвала што си био наш први учитељ. 

Много те волимо, 

наш Свети Саво. 

Најбољи си био јер си нам помагао. 

Чувај нас са неба! 

 

Јаков Павићевић 1/1, 3. место 

 

Од времена Светог Саве 

 па до данас 

  
Од времена Светог Саве 

па до данас 

пуно тога је иза нас. 

 

Сви ратови и устанци, 

опевани српски јунаци, 

стварали су свет за нас, 

у коме живимо данас. 

 

Царевине, краљевине, 

републике, федерације 

и различите нације. 

Мењало се доста тога, 

десила се чуда многа. 

 

Али једно се никада  

променити неће: 

и после толико година, 

сва деца – и велика и мала, 

одлично знају ко је Свети Сава. 

 

И нико никада заборавити неће, 

колико је пружио среће  

изградњом цркава и школа. 

Сада свака генерација нова 

у прошлост са поносом гледа. 

 

Јована Анђелковић 7/2, 1. место  

 

Свети Сава  
 

Волим Светог Саву, 

Волим школску славу! 

Сви весели и поносни, 

уздигнуте главе, 

Светог Саву славе! 

Нучили смо приче, песме, 

научили шта се сме, 

а шта не сме! 

Свети Саво, поносан нам буди! 

Воле те и моле ти се 
сви ђаци моје школе! 

Софија Симоновић 2/3, 3. место 

 



 
  

Немањића Растко 
 

Беше Рас, место рашко, 

По њему доби име 

Немањић Растко. 

Доби име, па се роди 

И донесе још већи мир 

У овој слободи. 
 

Беше син Стефана жупана, 

Најмлађи од Стефанових троје глава. 

Од троје глава, најмлађи принц српски, 

Па се замонаши у манастир руски. 
 

Беше тада Сава Свети 

И то већ седамнаестолетни. 

Замонаши се и Немања Стефан, 

Па и он беше од Бога погледан. 

Заратише браћа око власти, 

Па их помири најмлађи син жупански. 
 

Беше Сава и учитељ, дипломата, 

Лекар и просветитељ. 

Премину Сава у Трнову бугарском, 

Беше запамћен и хваљен, 

А од Османлија спаљен. 
 

Нађа Вуковић 4/3, специјална награда за лепо писање  

 

 

РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

Писмо Светом Сави 
 

    Свети Саво, добар дан, јутро или вече, зависи од времена 

кад читаш. Пише ти Вељко Јеремић из Врчина. Моја школа 

се зове Свети Сава. Надам се да ти је топло. Надам се ћеш 

моћи да прочиташ моје писмо јер није на старословенском, 

већ на српској писаној ћирилици. Занима ме како се живело 

у твоје време. Да ли си опростио браћи ратове? Ми у школи 

певамо молитву на старословенском. Био сам у твом храму 

где су спаљење твоје мошти. Само је рука остала, колико ја 

знам. Волео бих да посетим Хиландар и остале манастире 

које сте твој тата и ти подигли. Надам се да ће доћи до тебе 

и надам се да ћеш га прочитати. 

 

                                   Вељко Јеремић 4/3, 3. место  

 

Песма Светом Сави 

 
Има једно име  

За које знају сви, 

А то је Свети Сава, 

Први српски просветитељ. 

 

Кад у школу идем, 

Ја знам да о мени 

И о мом знању 

Неко брине. 

 

То Свети Сава са неба плава 

Сву децу, 

Па и мене, 

Где год кренемо посматра. 

 

Црква и школа  

Је његово прво место, 

Одакле је на небеску столицу сео. 

 

Винуо се у небеске висине, 

Оставио нама знање, веру и славу, 

А ми му се, док је Срба и славе, 

Молимо за његову вечну славу. 

 

Школарци га славе, 

Јер без њега не би било 

 Ни школе ни славе. 

 

На дан Светог Саве, 

Састави и цртежи 

Стижу на све стране. 

Деца тада у његову част 

Приредбе и такмичења праве. 

 

Моја га школа 27. јануара слави, 

И његово име с поносом носи, 

Тада се колач ломи, 

И химна о Светом Сави ори. 

 

Лена Шавелић 5/2, 2. место 

 

 



 
  

Песма Светом Сави 
 

Свети Саво, главо света, 

Наше знање сада цвета. 

Свети Сава био је Растко, 

Није хтео да наследи богатство. 

Свако слово, сваки глас, изговори за час, 

Образова свако дете и пренесе знање своје. 

Научи нас шта је школа, љубав, вера и слога, 

Свака друга-трећа школа име носи Свети Сава. 

Ја добро знам шта су дела добра 

И знам шта слави Србија цела. 

 

Тијана Чарапић 5/1, 3. место  

 

Песма о Светом Сави 
 

У давна, давна времена, 

У породици једној царској, 

Царској породици Немањића, 

Родило се једно дете. 

Дете које је одмах знало 

Да се речима влада, 

Да су речи јаке, снажне, 

Да су речи благе, нежне... 
 

То дете Растко се звало. 

Волео је књиге, приче, 

Волео је да зна свашта. 

Читао је пуно... 
 

Растко је кроз књиге научио свашта. 

Научио је да је моћ у знању, књизи. 

Научио је да је моћ речи јача  

И од најбољег, најзлатнијег мача. 
 

Кад је Растко порастао, 

Добио је име друго. 

Сад је постао Сава Свети 

Због своје велике памети. 
 

Знајући да је моћ речи у знању, 

Крену Сава у походе 

Да подучи свој народ, да му помогне, 

Да га научи 

Како да муке преброди, 

Како више да се смеје... 
 

Захвалан му народ био. 

Због његових добрих дела  

У свеца га претворио. 
 

Славу слави српски народ, 

Спомиње му свето име, 

Сваког 27. јануара 

Срби славе Светог Саву,  

Помињу га по чувењу, знању,  

Не дају да се забораве његова велика дела, 

Јер им је он у аманет оставио 

Да се хвале и поносе  

Његовом мудрошћу, поукама, 

А ту су и његова писана дела... 

                           

Ивана Миладиновић 7/4, 2. место  

 

Путевима Светог Саве 
 

Пре девет векова сванула је чувена зора, 

Најмлађег принца, Растка Немањића, 

Чекала је будно Света Гора. 
 

Свако дете захвално је његовој мудрој глави, 

Замонашио се Растко 

И сада певамо о нашем Светом Сави. 
 

Молитвом је ишао кроз живот,  

Помогао сиротима и деци, 

Подигао прве нам је школе,  

Због тога га сви бескрајно воле. 
 

Његова је била највећа брига 

Да до сваког српског чеда доспе књига. 
 

Када је дошло до сукоба Вукана и Стефана, 

Његовом добротом измирила су се браћа, 

Свети Сава знао је да ништа неће донети свађа. 
 

Није га занимало материјално богатство, 

Живео је он за небеско царство. 
 

Жељан духовног напретка и знања, 

Његовим корацима пошао је  

И велики жупан Стефан Немања. 
 

Сви путеви Светог Саве  

Воде молитви, љубави, образовању и лепом понашању. 

Заувек славићемо Светог Саву  

И са радошћу прослављати нашу школску славу! 

  

           Јана Драча 7/2 

 



 
  РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИKOVNOG И ЛИТЕРАРНОГ 

КОНКУРСА 

 
 Љубица Фаркащ 4/4, 1. место   

 

                                     Аница Теофиловић 4/1, 1. место                                                         

 

         Вук Чарапић 1/2, 1. место       

 

 



 
  

 Петар Маринковић 1/2, 1. место   

 

 

                                                      
Свети Сава 

Свети Саво, ти увек си ту  
и никад нећеш заборавити нас,  
нас који те славимо. 
 

Сви Срби треба да се диче што имају 
светитеља као што си ти. 
 

Увек си био поштен, никад Бога изневерио ниси, 
ни нас, твоје вечне поданике. 
 

Своје дане хтео си да проведеш у манастиру, 
молећи се Богу. 
 

Зато слава теби, светитељу Саво, ти увек ћеш 
остати у нама, а ми ћемо те увек славити 
 

Вера Ђорђевић 4/2, 3. место 

 

 

  Матија Тријић 3/1, 1. место      

 

 

     Сергеј Мудрић 1/1, 1. место                         

 

 



 
  

Матија Ненадовић 1/1, 1. место  

 

 Аница Теофиловић 4/1, 3. место   

 

 

    Ирина Кељаш 1/2, 1. место          

 

 Андереа Кељаш 5/1, похвала  

 

 



 
  

     Лејла Терзин 3/2, 3. место     

 

 

   Лена Кончуловић 1/2, 2. место  

 

   Елена Пещић 1/3, 3. место  

 

 

   Софија Лазаревић 3/2, 2. место    

 



  

                                                                    

Маја Петровић 3/3, 3. место 

 

 

Јована Милетић 4/1, 3. место  

              

 Софија Старшевић 3/2, 2. место   

 

 

   Андријана Станић 5/1, похвала  

 

 

 Зарија Ћустић 2/2, посебна награда  

                      



 

  

Софија Младеновић 2/2, 2. место  

         

 

Филип Ачић 4/1, 2. место  

     

 Маща Матејић 1/1, 2. место  

 

 

                                                    Димитрије Спасов 4/4, 2. место                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

  
„Уметност се пише срцем – културно наслеђе кроз призму књижевности, мултимедија, ликовне и 

музичке културе“ проjекат је осмишљен као платформа за повезивање уметности и праксе, која деци и 

младима пружа прилику да приступе уметности на један потпуно нови начин. Циљ пројекта био је да се деци 

приближе музичка и ликовна уметност, књижевност и мултимедија, како би што боље разумела вредности 

културног наслеђа, како свог тако и других народа. Након завршетка радионица ученици су стечена знања и 

вештине представили кроз дискусију, концерт, изложбу радова и зборник литерарних радова.  

  Програм је реализован у нашој школи током претпоследње и последње недеље септембра, кроз три 

радионице: „Колаж у Београду“, проф. ликовне културе Марина Митрић; „Кроз традицију и векове“, Марија 

Старчевић, проф. српског језика и књижевности и „Креативност, идентитет, културно памћење“, Мила 

Ђачић, етномузиколошкиња и проф. музичке културе. 

Ликовна Радионица „Колаж у Београду“ састојала се у изради колажа и асамблажа инспирисаних 

мотивима Београда, пре свега архитектуром која је доказ постојања различитих култура које су се смењивале 

кроз векове, као и мотивима свакодневног живота урбаног милионског града и догађања у њему, која нуде 

неограничену инспирацију сваком уметнику. Циљ радионице је био развијање визуелне перцепције постора у 

коме се налазимо, као и дубље поимање симбола, знакова, облика поред којих свакодневно пролазимо. 

Ученици су свој доживљај околине изразили кроз технику колажа и асамблажа од предмета, облика и 

штампаних текстова које су сами прикупили и дали им нов облик и значење, пропуштајући их кроз филтер 

сопствене свести и обликујући их својим искуствима. Од прикупљеног материјала су, обликовањем и 

преобликовањем у техници колажа и асамблажа, створили свој доживљај и виђење града. Слике и скулптуре 

су настале монтажом тродимензионалних предмета, делова предмета и дводимензионалних сликовних и 

текстуалних фрагмената. 

Литерарна радионица „Лепа реч гвоздена врата отвара – кроз тадицију и векове“ омогућила je деци и 

младима да се на једноставан и забаван начин упознају са традиционалним стваралаштвом и основним 

елементима традиционалне културе. Познавање традиције је неопходно за разумевање савремених токова у 

уметности и књижевности, али и за очување богатог културно-историјског наслеђа. Национални и културни 

идентитет негован је и чуван управо кроз различите форме усменог стваралаштва које садрже колективно 

сећање народа од његових почетака до данас. Ученици су упознати са културном баштином и 

традиционалним књижевним формама, као и са савременим делима која су поникла из традиције као 

непресушног извора инспирације. Присуствовали су предавањима о народној традицији и књижевности, 

упознати су са техникама прикупљања етнографске грађе и бележења казивања информаната (записивање, 

аудио и видео запис), а затим су обликовали, прерађивали и представили прикупљену грађу. Ученици су тако 

саставили зборник усмене књижевности свог краја. Зборник чине усмена предања и урбане легенде, које ће 

локалној заједници представљене у овом броју часописа „Ђачки хоризонти“. 

Музичка радионица „Креативност, идентитет, културно памћење“ ученицима је пружила прилику да 

упознају основне елементе српске традиционалне културе, кроз предавања о разним облицима те културе и 

уметности уопште – српски фолклор, са акцентом на народним обичајима, српска народна музика у ширем 

смислу, народно певање и народна игра. Такође, ученици су имали могућност и да практично учествују у 

извођењу народне песме и игре, да науче основе или прошире своја знања о овим областима. Традиционално 

народно певање и народне игре представљају само део богате културне баштине нашег народа, а такве 

творевине имају значајно место у науци, култури и уметности наше земље. Самим тим њихово очување и 

популаризовање је неопходно. Полазници ове радионице су учили технике и стилове српског традиционалног 

певања и игре и добили шире информације о етномузикологији као науци која се управо бави проучавањем и 

очувањем народног певања, народне свирке и народне игре. Циљ је био првенствено упознавање културне 

баштине Србије, рад на њеном очувању, јавно представљање и стицање нових искустава, како би управо 

млади људи постали најбољи презентери правих традиционалних вредности. 

На креативан начин, кроз игру и дружење, полазници радионица су научили доста о језику, култури и 

традицији из које потичу, а истовремено постали и њени чувари. Деци и младима је пружена прилика да 

уместо пасивних конзумената сервираних садржаја, дискутабилног и сумњивог квалитета, постану активни 

учесници у креирању културног живота, а у будућности и његови носиоци. 

Мила Ђачић, проф. музичке културе 

Марина Митрић, проф. ликовне културе 

Марија Старчевић, проф. српског језика 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

    

   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

 

 

 

 



 

  

    

 

  

 



 

  

         Алекса Анђелковић 1/1                                               Маша Матејић 1/1 

      

Ердал Усмени 4/1                                                Ана Маринковић 1/1 

     

 



 

  

                     Лука Ивковић 4/1                                                       Нина Јанковић 3/1 

                   

                                    Ђурђа Вељковић 1/1                                                       Мила Митровић 3/1 

                     

          Никола Урошевић 1/1                                         Андрија Митрић 1/1 

        



  
                     Матија Ненадовић 1/1                                          Ђурђа Вељковић 1/1 

      

                          Ема Вучинић 1/1                                                    Лена Лазаревић 1/1 

    

                    Нина Петровић 1/1                                                   Срна Петровић 1/1 

    

 



 

  

     Традиција и културно наслеђе су нераскидив део идентитета и треба их сачувати од заборава. 

Ученици су се ове школске године и сами опробали у улози сакупљача прича. Имали су задатак 

да сниме и забележе казивања својих бака, дека, комшија и пријатеља. Ово су неке од прича које 

су записали. 

О Врчину 

      „Врчин је насеље у Градској општини Гроцка. Надморска висина Врчина је 138 метара. Једна од 

најстаријих породица у Врчину су Теофиловићи. Врчин поседује школу која се зове Основна школа 

Свети Сава, у којој сам ја јако дуго радила као професор биологије. Куће у Врчину су биле на око 

један метар, тако нам је било лакше за комуникацију јер тада није било мобилних телефона и шта ја 

знам чега, а мене мој унук и дан данас не може да научи да користим ту скаламерију. Ја мислим да је 

Врчин једно од најлепших села у Гроцкој, а и шире. Рамничарски крајеви су обично модернији од 

осталих. У Врчину су се носили: јелек, скути, комуша, рубине, оплећак, назувице и опанци које смо 

сами правили. Ово је нешто укратко испричано о Врчину“. 

                 Теодор Лазаревић 7/1, испричала В. Л. 
 

Веровања моје породице 
 

       Моја бака готово цели свој живот има разна традиционална народна веровања. Та веровања је 

преузела од својих предака и окружења у ком живи. Најчешће веровање је у народу познато као 

,,црвено слово”, што је заправо ознака за верски празник. На црвено слово моја бака не пере веш, не 

ради ништа у башти и деди брани да мајсторише, њено уверење је да ће се ономе ко ради на црвено 

слово десити нешто лоше, односно да ће ту особу или чланове породице казнити Бог. На црквени 

празник Светог Јеремије који је 14. маја, моја бака иде око куће и лупа штапом по тлу, јер верује да ће 

то спречити појаву змија у дворишту. Када боље размислим, сва бакина веровања су заснована на 

преузетим предањима њених старих. 

       Моји родитељи верују у правичност и поштење. Мој тата цео свој живот заснива на поштеним 

међуљудским односима, верује у снагу дате речи која се мора испоштовати. Моја мама верује да свако 

од нас добија тачно оно и тачно онолико колико је од себе дао и каже да не можеш узети брашно, 

шећер и маст, замесити тесто и очекивати да од тога добијеш принцес крофне. 

Леа Стојановић 6/1 

О Врчину 

       Деда Боривоје овако прича о Врчину: 

    ,, Не знам ти ја, дете драго, како је наше село добило име. Кажу да је постојало још за време оних 

тамо неких, не знам ти ни како се зову, ал' да је било лепо кад сам ја био млад, било је. Није било 

овол'ко` кућа и дошљака. Ми за дошљаке имамо посебно име... Видиш оно тамо, према мали, тамо су 

некада били воћњаци и виногради. Тамо је мој деда имао виноград. Ја слађе грожђе нисам јео. Уз'ем 

грозд, легнем на траву и једем. Умели смо да украдемо и понеку цигару од старога, ал' нас савата, па 

беж' у винограде. А на Петровдан, еее кад се сетим вашара, било је којекаквих глупарија... А ти си само 

'тела да ме питаш како је Врчин добио име, а ја се заприч'о. Ма, кажу да је име добио по неком Врчи“. 

 

Јована Јерковић 7/1, испричао Б.С. 

 



ј 

  

 

Легенда о белој мачки из Џомбине рупе 
 

        ,,Ово се дешавало одавно, после Другог светског рата, тад Врчин није био развијен, а није било ни 

кућа ко сад. Није било струје, па увече није имало шта да осветли улице. Нису постојала ни кола, ни 

аутобуси, људи су ишли возом до других села где би продавали воће, поврће или штогод друго. 

Кретали су касно увече пешке како би стигли на воз ујутру. Да би дошли до станице, морали су да 

прођу кроз Џомбину рупу, којекакво место од којега су се људи стално плашили. Тамо је био неки 

бунар, бунарача, како су га звали. Поред бунараче би их касно увече чекала бела мачка. Људи су 

причали, то је била вила у облику мачке, али не једна од оних добрих. Свакога би дочекала поред 

бунараче и најпре би се кренула обмотавати око ногу, а онда мјаукати не би ли привукла пажњу. 

Говорило се, ако је погледаш у очи, падаш у некакву хипнозу где немаш чисте свести. Многи људи су 

упадали у њену замку, а када би је погледали, она би их целу ноћ водила где је хтела. Ујутру би 

нестала, а када би се људи пробудили, схватали би да су завршили на непознатом месту. Многи људи 

су се будили у другим селима. Овакве ствари су се често појављивале у то време, широм Балкана. Не 

знам како је настала та мачка и како је успевала све то да уради, то још нисам начуо. Сад те мачке нема, 

нестала је кад је придошла струја и кад су се кренуле осветљавати улице, јер би нестајала на светлости 

и постојала би само у мраку." 

Анастасија Пешић 7/1, испричао Т.П. 

 

Уклети таван 
 

     „Једном давно, када је твоја прабаба решила да оде на Косово, у место Дворане у близини Призрена, 

ишла сам на конак и на упознавање будућих пријатеља. Знаш, душо, тог дана је падала страшна киша, 

надолазиле су велике бујице са планине, а ја, душо, обула неке шупље ципеле. Кола су нам се заглавила 

у неком потоку у коме је вода брзо надолазила. У помоћ су нам дошли неки староседеоци албанске 

националности. Отворим ти ја врата, душо, од наше бубе, кад оно бућ! до колена. Некако се извукосмо 

и дођосмо до пријатеља. Мало смо поседели и протурили коју реч у тој кући која је била много стара и 

имала је неки високи таван. Даде мени прија неке своје прње и деда и ја легосмо у те њихове поњаве. 

Кревет на ком сам покушала да спавам је био пун неке шушке. И све је нешто шкрипуцкало, ал' мом 

Раки то није сметало. Он ти је, душо, захркао ко коњ. Ем нисам могла да спавам од Раке, ем од шушке. 

Таман ми надође сан на очи, кад паде реза и отворише се врата. Кад ти ја муну мог Раку, истера га из 

памети и велим му „Устај, Бог те не убио! Иди затвори врата, нешто нам уђе у собу“. А он ће мени 

„Шта ти је, жено, да л' си полудела? Ти си то сањала“. Ја шта ћу, устанем полако, затворим врата, 

навучем резу и вратим се у кревет. Не прође ни пет минута, кад оно опет спаде реза. Ја опет муну Раку, 

а он вели мени „Аман, жено, пусти ме да спавам“. Ја шта ћу, не смем опет да устанем, навучем јорган 

преко главе, ћутим и чекам шта ће да се деси. Не дишем, кад оно поче таван да шкрипи. Ја опет муну 

оног мог блентавог мужа и кажем „Рако, неко је на тавану”, а жива нисам, пола ме нема. Брига њега 

шта ја причам. Чујем кораке, степенице шкрипе и мислим се, ма да није пријатељев покојни отац дош'о 

да нас истера. Ма свашта ми пролазило кроз главу. Душо моја, једва сам чекала да сване, а ко за ђавола 

ноћ се отегла. И тако дочека јутро ја будна, а сви остали спавају ко заклани, а само ја ни ока склопила 

нисам. Кад сам изашла из собе, чујем прију како чангрља око шпорета и питам је „Пријо бре, је л' имаш 

ти нешто на тавану“? „Не море, пријо, о буди Бог с тобом. Мора да си нешто сањала“. Видим ја да мени 

нико не верује. Направи прија доручак, пописмо кафу, поједосмо слатко, испоздрављасмо се и беж' за 

Београд. Ми на капији, а виче прија „Дођите нам опет, пријатељи!“ А не, не... неће мене прија више 

видети доле. Душо моја, никад ја више не одох на то уклето место. Наредних седам дана све ми се 

нешто причињавало и никако нисам могла оног мог шашавог да убедим да у тој кући има нешто 

ђаволско.“ 

Андреа Андрејевић 7/1, испричала Д.Р. 

 
 



 

  

 

Прочка 

 
 

      „У моја доба, кад сам била мала, био је обичај на Беле покладе да се пали ватра и кувају јаја. Беле 

покладе су мрсни дан пре почетка Великог ускршњег поста. Мајка би нам спремала пропећ, то је као 

она пита што вам ја правим са сиром, и кувала би нам јаја онолико колико има укућана. А ми, деца, 

бисмо са мојим оцем узели сламу и отишли бисмо у центар нашег села. Тамо су сељани од те сламе коју 

су доносили палили ватру. Ту сламу нису палили у једној гомили, него су је стављали као у више малих 

гомила, да би ми, деца, могли да прескачемо преко ватре. У то време се веровало да се из села тако 

терају духови и лоша енергија. Онда кад се вратимо кући, мајка би поставила вечеру да бисмо 

вечерали.” 
  

Николина Дејановић 7/3, испричала Д.Д. 

 

Легенда из Врчина 

     Врчин се први пут спомиње још у шеснаестом веку. Кроз векове кружиле су разне приче о његовом 

настанку, имену, као и о многим познатим људима који су ту живели. 

     Од старијих људи у Врчину чула сам разне приче и о натприродним силама и многим необјашњивим 

дешавањима. То су легенде о Врчину. Тако сам чула и причу о дечаку који је прогонио уморан народ 

који се ноћу враћао из њива. Занимала ме је та прича па сам отишла код деда Пере. Причу је почео 

полако и са пуно поштовања.  

   ,,Некада давно, пре мог рођења, у делу Врчина који се зове Зучке ливаде, био је манастир. Нико данас 

не зна тачно где се налазио, али прича и даље прелази са колена на колено. Тај манастир коме данас 

нико не зна ни име, био је у то време веома посећен. Ту су мештани одлазили на службе, ту су се 

крштавали и венчавали, а и одлазили на посела. На челу манастира је био игуман за кога су сви причали 

да је благ и да је помогао свима у свакојаким невољама. Прича говори о једној жени која је имала дете 

ван брака. Игуман је покушао да јој помогне, али мештани су то сазнали. Жена их је проклела и убила 

се. Од тог дана, кад год би неко ноћу пролазио тим крајем, чуо би чудно запомагање и када би се тај 

неко зауставио да ослушне боље, неко невидљив би му скочио на леђа и тако га давио све док не умре 

или не успе да побегне. Легенда каже да су људи након тога избегавали тај крај.“ Онда је деда Пера у 

даху завршио причу: ,,Шта се десило са манастиром то нико не зна, али са његовим нестанком нестале 

су и те више силе. Па ти веруј или немој.''  

    Постоје још многе легенде о Врчину, али мени је ова била занимљива. 

 

Наталија Јанковић 7/1, испричао П.Ј. 

Нечисто место 
 

   „Мени је баба причала како су они ишли да помузу стоку код Липовице пре него што падне мрак. 

Враћали су се по мраку и код тог места је давно био удес и сваке вечери на исто место 'де је био удес 

лежала је крава и шмиче. Када је она мени то испричала, ја сам то 'тела да видим да ли је то тачно. Ми 

одосмо код тог места око 00:00, у поноћ; када ми дошли, оно стварно крава лежи на путу. Ја претрнула 

од страха, нисам смела мужу то да кажем, па смо се вратили кући и све сам му испричала. Сутра сам 

питала бабу је л' код тог дрвета био удес, она рече Да. Кажу да је ту нечисто место.“ 
 

 

Јана Маринковић 7/1, испричала М.М. 

 



 

  

 

Једна прича 

      „У нашем крају су се одржавале разне манифестације. Имао сам стрица који је волео да се бави 

циркузанским вештинама како би зарадио паре. Он узме змију и са мојом мајком оној змији зашију 

уста. Узму конац и иглу и зашију уста да она не може да их отвори. И мој стриц је однесе на вашар. А 

народ као народ, волео је да гледа то како овај човек сме да барата змијама. А они нису знали да су 

змији зашивена уста. И он држи змију око врата, око руке, игра се са њом. А народ само баца ли баца 

новац. А он се са змијом игра. Па је пусти доле, па она хоће да умакне, а он је држи за реп . Људи се 

питају Како смеш, како те не уједе, а не знају да су змији зашивена уста. И он узме новац и са пуним  

џеповима оде кући. Такав је био мој стриц“.  

Немања Соколовић 5/1, испричао Д.С. 

Једна лирска песма 

    ,,Твојој мами сам причала када је сањала кошмаре да свако вече пред спавање говори: 

 

Грлица гуче,                    ја со овну дам,                   ја перо попу дам, 

Петар коња трче,             ја лоја маци дам,               поп мени срећу да,  

Петар узе палицу,           маца мени миша да,          ја срећу, па у врећу, 

да убије грлицу.              ја миша орлу дам,             преко прага, 

Грло мени со да,              ор'о мене перо да,            па у кућу.   

 

     И то је научила и свако вече говорила и престала је сањати све и свашта. Мени је ово моја мајка 

причала, а њој њена, а ко зна ко је њој рек'о.” 

Емилија Дамњановић 7/1, испричала бака 

 

Баба Вукина легенда 
 

     Ово што ћу да опишем десило се после Другог светског рата. Моје бабе прабаба по имену Вука 

живела је у селу Шепшин. У то време она је имала виноград са грожђем бела отела и сваки чокот је 

имао тачку. Баба Вука је отишла да чува виноград и на једној рудини поред винограда је заспала. Када 

се тргла ноћу, у винограду је видела много жена које играју, лице им је било бледо, хаљине широке и 

свака се држала за тачку и играла. Није прошло много времена од тог догађаја, донет је закон да свако 

ко има грожђе бела отела мора да искрчи виноград. Тако се баба Вуки приказало да ће остати без 

грожђа и винограда. 

Стефан Вулетић 5/1 

Приче из старих времена  
   

    „Свако село имало је посебан обичај. На пример, немој да звиждиш ноћу, изаћи ће мишеви. Када 

идеш путем, ако ти пресече пут црна мачка, то је веровање на несрећу, онда су се бацали каменчићи где 

је прошла црна мачка да се не деси несрећа. За други дан Ускрса људи се окупе у цркви, покупе све 

крстове из цркве и иду до места које они мисле да је божје. На том месту је велики брест. Ту се још 

веровало да је укопано неко злато. Од цркве до тог места има 5 километара. И они су ишли, не путем, 

него су ишли кроз њиве, и, на пример, ако је њива пшенице, они пролазе говорећи Колики поп, толики 

сноп. Тј. колики је поп толики ће бити снопови пшенице (толико ће израсти пшеница). И ако грми за 

Светог Илију, веровање је да неће бити добрих ораха (орашастих плодова), биће црвљиви. И на 

Ђурђевдан скупљају се разне лековите траве и са јајетом чуваркућом стављају се у воду, окупаш се тим 

и веровало се да ћеш бити здрав/здрава целу годину.“  

Хелена Божиновић 7/1, испричала бака 
 

 



 

  

Дрекавци и веровања 
 

Ја: ,,Баба, је л' си се плашила нечега кад си била мала?“ 

Баба: ,,Шта сам?“ 

Ја: ,,Је л' си се плашила нечега када си била мала?“ 

Баба: ,,Чега се плашим?“ 

Ја: ,,Било чега.“ 

Баба: ,,Не!“ 

Ја: ,,А бабароге и то?“ 

Баба: ,, Ма јок! Как'е бабароге? Зашто?“ 

Ја: ,,Онако... а у дрекавце је л' сте веровали?“ 

Баба: ,,Сећам се, били су дрекавци, а се не могу сетим. Не могу се сетим дрекавци.“ 

Ја: ,,А је л' си их се плашила?“ 

Баба: ,,Па плашила се бабароге, дрекавце. Друго не сећам се.“ 

Млађи брат: ,,Дрекавци?“ 

Баба: ,,Аха, дрекавци ко ти.“ 

Ја: ,,Хахахаха! Постојали су тада?“ 

Баба: ,,Па јесу...“ 

Ја: ,,И? Како су изгледали дрекавци?“ 

Баба: ,,Па не сећам се каки су изгледали. Јој, смирим главу, па ме заболи, чим устанем... Не могу да ми 

промене лекови, не могу притисак, све ми од притисак!“ 

Ја: „ Добро, а је л' се сада плашиш нечега?“ 

Баба: ,,А ма шта ме испитујеш и ти? Кад ме затворе у ово стакло, па не знам 'де да отидем.“ 

Ја: ,, Хвала, у сваком случају! Идем ти ја сад.“ 

Баба: ,,Поједи то прво! Ја ово моје не знам шта ћу, не могу да појем, све ме угуши киселина.“ 
 

Ана Миленковић 7/3, испричала бака 
 

Бункер на ливади 

    „Једног дана, тамо у пролеће, ти си имао око 5 година и био си много напоран. Тражио си ми  

да те водим у неку шуму. И отишли смо тамо на неку ливаду. Ту си ми, душко, био гладан. Дао сам ти да 

једеш, па смо наставили даље. И онда смо наишли на неки стари немачки бункер. Ушли смо унутра и 

одма' си се уплашио. Ал' ипак смо остали и успели смо да нађемо неко ђубре, неки зарђали део пушке, 

али и стари телевизор. Онда смо изашли напоље и кренули кући. Одма' си све испричао мами и тати. И 

то је све. Кажи ми после шта си добио.“                     

Стефан Вагић 7/3, испричао Д.В. 

Шумске виле 
 

     „Веровало се да постоје виле које су живеле у шуми. То су биле девојке изузетно лепе, које су имале 

дугачку косу и носиле дуге свилене хаљине. Причало се да су излазиле свако или свако друго вече на 

неку ливаду и играле коло. На том месту где су оне играле, постојало је веровање, ако неко стане на тај 

круг да ће да му се деси нешто јако лоше.“ 

                                    Ања Старчевић 7/3 

Храст – свето дрво Старих Словена 

    „Окупљали су се ту људи, за сваки празник, и поп да уреже крст на тај запис. Запис је велик, дебео. 

Велик је много. Пада са њега онај жир, ал' то не сме ништа да се дира јер је то свето дрво. Гране суве 

што спадну са њега стоје тамо, нико не сме да их склони, сви се плаше. Причало се да ту живе богови јер 

се тада веровало у више богова. Спремао се ручак на сваки празник, па се ту, код записа, јело. Ручак је 

мог'о да спреми ко је 'тео.Ту су се људи молили боговима. То је била њихова црква.“ 

Сара Вагић 5/1 



 

 

 

  

Врчин за време бомбардовања 

 
   ,,Пре једно четврт века дођох да живим у Врчин. Супруг и ја напустисмо велики и бучан Београд. Одлучили смо 

да започнемо свој заједнички живот у овом брдовитом, зеленом и веселом насељу. Све услове смо имали, а шта је 

недостајало, радом и упорношћу смо почели да остварујемо. Није дуго трајао тај безбижни живот. 

    У пролеће 1999. године, 24. марта, зачуле су се сирене и загрмело је небо. Почело је бомбардовање наше земље. 

Често су нас ноћу будиле сирене и фијук ракета томахавк. Гледамо у ноћ и звук ракете се прво чује као лаган 

звиждук, а затим се појављује ватрена лопта. Прелеће изнад наших глава и после неколико тренутака чује се 

експлозија и све се тресе. Тресе се земља, тресу се прозори, тресем се ја. 

     Шта су погодили? Колико невино страдалих? Боже, докле? 

На брду где је наша кућа војска је ископала ровове и испод старе крушке разапет је шатор. Наоружани младићи 

стражаре и смењују се на 4 сата. Момци су из Панчева, резервисти. Кувам им кафу, носим палачинке, колаче и 

тако даље. Тешимо се међусобно и верујемо да ће све брзо проћи и да ће ићи кући својима. 

А онда ноћ, 29. април 1999. године. Сирене, звиждук ракета, наша противваздушна одбрана одговара рафалима. 

Одједном јака експлозија. Кућа се тресе, прозори само што не попуцају од детонација... Небо ужарено... Око 11 

сати је увече... Чујемо да нешто пада као да је ту у нашем дворишту. Само сам вриснула Торањ, погодили су га! 

И тако је и било. Симбол Београда је нестао у ноћ. Јутро хладно, а празнина и у срцу и у души. Тај јединствени 

торањ је срушен, који је био показатељ да си близу Београда када га угледаш. Свима је било жао и тешко када 

погледају Авалу. Након 78 дана стрепње и страха престало је бомбардовање. Сада имамо нов торањ сличан 

старом. Надам се да овај торањ никад неће бити срушен.“ 

 

Филип Свејковски 7/3, испричала Лидија Свејковски 

 

Ситуација за време бомбардовања 

 
     „Тамо су бацили у Батајницу бомбу, ја сам стајао код старог бувљака на семафору и видео сам да иде нека 

сила, чудо усијано, и пало је тамо на сметлиште у Батајницу. Кад сам ја наишао путом, то је било све кесе, смеће, 

ђубре по путу. Народ кука, вришти, утрчало ми пет-шест жена у кола, све једна преко друге. Кажу Јао, не знам где 

су ми деца, па ни ја не знам где су ми деца, где ћете бре, и тако, одвезао их до Пазове, а ја кући. Деца стигла кући, 

пустили их раније из школе, неко рекао од наствника да ће да нас бомбардују и тако. Е, после пар дана кад је 

прошло, тад су бомбардовали аеродром, онда смо држали Дејан прозор, ја врата. Онда сам био довезао децу овде 

код брата, они почели да бомбардују тамо, ја дошао, узео их. Трпиш и ћутиш.“ 

Ива Копривица 7/3 

 

Повратак из Првог светског рата 

 
,,'Оћеш да знаш шта је било са мојим дедом? Па добро, ггххх, мој деда је отишао у Први светски рат са Мишом, 

онај доле шта је живео са покојном тетком Десом. И он је био у Церској борби и иш'о преко планина зими на 

Грчку. Кад је био на Солунском фронту, знаш, победио је и дома су га чекали, баба Нада.” 

Алекса Величковић 7/3 

Мистериозни римски бунар 

 
    Сећам се једне легенде коју ми је испричала моја прабака, то је легенда о римском бунару у Београду. 

    Баку и њеног брата родитељи су, после Другог светског рата, одвели у Београд. Посетили су Калемегдан и 

древни римски бунар. Бака ми је испричала да су силазили у бунар узаним, стрмим степеницама, обраслим 

влажном маховином. Бака је била радознала, али се и бојала тог призора. Када су коначно изашли на површину, 

водич им је испричао да се верује да се на дну бунара већ вековима крије благо. Тако су га Немци, за време Другог 

светског рата, трагом те легенде истраживали. Причало се такође да се двојица немачких ронилаца никад нису 

вратила са тог роњења, а њихова тела никада нису пронађена. Баки је због ове приче римски бунар деловао још 

страшније и мистериозније. 

    Не знам да ли је још неко после тога истраживао римски бунар, али верујем да благо на дну постоји и да чека 

неког јако храброг и поштеног да га пронађе. 

Наталија Јовановић 6/1 

 

 



 

  

 

 

Еколошка песма 

 

Имам осећај да наша планета 

бааааааш свима смета! 

 

Шта је она њима крива, 

нећу сазнати док сам жива. 

 

Ласте, врапци, роде, патке, 

мени су баш слатке. 

 

Неки немају добра мишљења, 

па руше гнезда многих стршљена. 

 

Сва природна станишта су нама крива, 

па сав наш отпад бацамо њима. 

 

Језера, баре, реке, мора 

изгледају као ноћна мора. 

 

Вода се свакодневно загађује 

и отпад се у њој разграђује. 

 

ЧУВАЈМО НАШУ ПРИРОДУ 

И НЕ ЗАГАЂУЈМО НАШУ ВОДУ! 

 

Сара Вагић 5/1, 1. место на школском 

литерарном конкурсу и 1. место на 

општинском такмичењу 47. Песнички 

сусрети деце и младих Београда   

 

Чувајмо планету 

Планета је наша свуда 

где се дешавају права чуда. 

Планета нас дарује 

и свакаква чуда остварује. 

 

Она је нама много дала, 

зато јој често кажи хвала, 

или ће она, добро схвати, 

нама лоше да врати. 

 

Наша је планета пуна смећа, 

а на дрвећу су завесе од пластичних врећа, 

нашим рекама пливају флаше, 

тога се деца много плаше. 

 

Покупи увек своје смеће, 

и срце ће ти бити пуно среће. 

Према природи буди фер, 

она ће увек наћи прави смер. 

 

Да ти своје лепоте покаже, 

и да се стобом лепо слаже. 

Лепе плодове да ти дарује, 

и заједно са тобом да царује. 
 

Лука Тијанић 7/1, 2. место  



 

  

Моја планета 

 

Чујте, одрасли свете, 

маните се игре клете, 

уништавате моју планету, 

а волим је највише на свету. 

 

Тамо где је поток тек'о 

смеће је бацио неко. 

Тамо где је расла трава 

сада стоји фабрика права. 

 

Тамо где сам од цвећа венац плела 

булдожер велики данас сам срела. 

Тамо где је бунар био  

неко је пластичне флаше скрио. 

 

Тамо где се граја дечија чула  

израсла је чудна кула. 

Тамо где је било среће 

расте само неко смеће. 

 

И зато, одрасли свете,  

буди опет мало дете 

улепшај моју планету, 

јер је волим највише на свету. 

 

Наталија Јанковић 7/1, 2. место 

 

 

Еколошка песма 

 

Ову песму пишем да би чуо свет, 

да нормално дишем уз птичји лет. 

 

Ову песму пишем да би знали сви, 

да чувамо шуме, јер ту смо и ми. 

 

Ову песму пишем због отпада и смећа, 

кад је оно ту, ту је и несрећа. 

 

Ову песму пишем због наших живота, 

Кад природу чувамо, права је то лепота. 

 

Ја написах песму и стихове ове, 

,,Пробуди се човече, природа те зове“. 

 

Милутин Митровић 8/3, 3. место 

 

Моја планета  

 

Преко шума и целога света,   

најзначајнија је моја планета,   

тако лепа, тако здрава,  

сва разнобојна и сва плава.  

  

Ал’ временом људи је уништавају,  

пљују, штете, угрожавају.  

Више нема лепоте и сјаја,  

све више постаје планета очаја.  

  

Помозимо јој!  

Хајде да опет блиста,  

да буде сјајна, да буде чиста.  

 

На крају ће нас наградити,   

помоћи нам и живот улепшати.  

И зато помозимо јој да буде чиста,  

да мирише и да блиста.  

  

Ана Теофиловић V /1, 1. место 

 

 Чувајмо планету 

 

Да сачувамо плаветило неба, 

Мирисе цвећа и птице у лету, 

Крошње и гране сваког дрвета, 

Треба да волимо своју планету. 

 

Да лептир лети са цвета на цвет, 

Да бубамара одлети у свет, 

Да љубичица пролеће најави, 

Да свако дрво у пролеће олиста, 

Може само када је планета чиста. 

 

Зато нека се сви помуче, 

Они што не знају нека науче 

Како планета да буде чиста 

И као сјајно сунце блиста. 

 

Поручујем: освести се, свете, 

Јер немаш друге планете! 

 

Андријана Станић, Тијана Чарапић и 

Дуња Аврамовић 5/1, 1. место 

 



 

  

 

 

 

Чувај планету 

 

Слушај добро шта ћу рећи 

и леђа ми не окрећи! 

Планета је наш велики дом, 

хајмо научити  

како се треба понашати према њој. 

 

Кад у трави видиш смеће,  

побацане кесе, вреће, 

немој да ти буде тешко, 

покупи их брзо, вешто, 

и у прву канту баци,  

тако раде добри ђаци. 

 

Не бацај у реку флаше,  

јер вода је благо наше, 

у њој постоји чаробни водени свет, 

који мора бити чист и леп. 

 

 

Драгана Анђелковић 4/1, 1. место  

 

Ливада зелена 

 
Ливада зелена, 

На њој цвеће шарено  

и игра се јагње малено. 

 

Сви пролазници  

застану од среће 

и нико главу не окреће. 

 

Када неко на њу 

баци смеће, 

свако брзо пролази 

и поглед окреће. 

 

Зато вас молим: 

Не бацајте смеће!!! 

                  

  Софија Симоновић 2/3, 

1. место 

 

   

Чувајмо планету 

 

Важна порука целом свету: 

„Чувајмо, чувајмо планету“. 

 

Не сеците шуме, 

због њих се боље дише. 

Рециклирајмо папир, 

по њему да се пише. 

Не загађујте воде, 

не бацајте смеће, 

у њима животиње се роде. 

Не бацајте, умреће! 

 

Чистите реке, 

свака кап је вредна, 

јер чисте воде 

планета је жедна 

 

Не бацајте флаше, 

где им место није, 

планета је станиште наше, 

флаша је трује и убије. 

 

И ваздуха чистог, 

сваком бићу треба 

да би здрави расли 

испод плавог неба. 

 

Андреа Јовановић 4/3, 1. 

место  

 



 

  

Чувајмо природу 

 

Да сачувамо небо плаво, 

мирис ливаде и богатство шуме, 

морамо да поступамо одговорно, 

да природа блиста и околина буде чиста, 

морамо да водимо рачуна заиста. 

 

Да све животиње остану у свом станишту 

и да све биљке дишу у екосистему, 

да свако дрво олиста и да ласта долеће у пролеће, 

све то може ако не смета смеће. 

 

Зато сви треба да се помуче и науче, 

Како да природа буде чиста и да све блиста. 

 

Душан Јеремић 4.3, 3. место 

 

Чувајмо планету 
 

Слушај овамо, драги свете, 

Само једну планету имате. 

 

Немамо осам, ни две, ни три, 

Само једну планету имамо сви. 

 

Планета пати, то мораш да знаш 

Водимо рачуна за опстанак наш. 

 

Не бацајмо смеће где му место није 

Да би нам свима било чистије. 

 

Чувајмо воде од загађења 

Да не би дошло до уништења. 

 

Спасимо шуме, за ваздух чист 

Много је важан сваки њихов лист. 

 

Зато је волимо, чувајмо и чистимо 

Да би здраво могли да растемо. 

 

 
Ника Стошић 4/1, 2. место  

 

 

Чувајмо планету 

 

Мора и океана има много, 

о земљи се мора бринути строго. 

 

Људи загађују и бацају смеће, 

тако да убијају дрвеће и цвеће. 

 

Одрасли морају да схвате, 

када загађују и животиње пате. 

 

Не уништавајте шуме, тамо има птица, 

као и других животињских породица. 

 

На деци је да се спремају, 

када одрасту да свет мењају. 

 

Јована Милетић 4/1, 2. место  

 

Чувајмо планету 

 

Моја планета, мој дом 

ни за једну другу не знам, 

али када бих знао, 

у неку другу галаксију отпутовао, 

увек бих се њој враћао. 

Моја планета, мој дом. 

Чувам је од разног смећа, 

јер кућа је то моја, 

усисивач ја сам њен. 

Не дам никоме да је прља, 

ја живим у њој, 

спавам у њој, дишем у њој, 

мислим и бринем. 

Ако дозволимо да је изгубимо, 

где ћемо?  

Чувајмо оно што имамо,  

оно што нам је дато, 

јер то је наш мир, наша срећа, 

наше ново јутро.  

Не дам свој дом. 

 

Петар Савић 3/3, 3. место 

 

Екологија 
 

Еко, еко, 

Рече неко. 

Екологија је лепа 

Као и планета. 

Чувајмо дрво 

Оно је прво: 

Ваздух нам даје 

Као чоко јаје. 

 

Маша Матејић 1/1, 

специјална награда за 

креативност  

 



 

  

 
 



 

  

 

 

Матеја Петровић 1/1, 1. место 

 

 

Сергеј Мудрић 1/1, 2. место 

 
 

 

Лена Кончуловић 1/2, 3. место 

 

 

 

Милица Стојановић 1/2, 1. место 

 

 

Петра Милощевић 1/2, 2. место 

 

 

Вук Чарапић 1/2, 1. место 



 

  

 

 

Матија Тријић 3/1, 3. место 

 

 

Софија Старшевић 3/2, 2. место 

 

 

Хелена Симоновић 3/1, 2. место 

 

 

Анђела Танацковић 3/3, специјална награда 

 

 

Софија Лазаревић 3/2, 3. место 

 

 

Матија Ненадовић 1/1, специјална награда 

 



 

  
 

  

Танасије Ћустић 4/1, 2. место 

 

     

Аница Теофиловић 4/1, 3. место 

 

 

Лука Николић 1/1, специјална награда 

 

 

Ружица Илић 4/3, специјална награда 



  

         Хор „Добре вибрације“ чине наши ученици, стручни сарадници, наставници и 

школско особље. Вођени идејом заједништва, колетивног духа и креативности, 

сматрали смо да је овакав вид активности оно што је неопходно не само нашој школи, 

већ и свакој другој установи у којој се сусрећу деца и одрасли. Овакав вид примењене  

музикотерапије допринеће квалитетном развоју, сазревању, личном остварењу и 

ослабађању од бриге и стреса.  

 

                 ЗАШТО ЈЕ ОВО ВАЖНО? 

- Активност доприноси унапређењу сарадње између самих ученика, између 

ученика и наставника, као и између свих запослених у школском систему; 

- овакав вид добре праксе и заједничког рада сигурно доприноси решавању 

проблема, уколико постоје, превенцијом насиља, или било каквог другог 

непримереног понашања; 

- певање у хору омогућује учешће свима, без обзира на ниво вештине који 

појединац поседује; 

- таленат се може лако исказати и свима представити; 

- ствара се осећај емпатије и заједништва; 

- отвара се могућност учешћа ученицима који наставу похађају по 

инсклузивном програму; 

- негује се осећај среће и задовољства, као и мотивација за рад у 

неформалном окружењу. 

               О ЧЕМУ СЕ РАДИ? 

- Вежбање у хору, као и наступи, не представља само репродуковање музике, 

већ нешто на чему сви заједно радимо и што не може да се оствари 

самостално; 

- изражавање поштовања других због доприноса заједничком раду; 

- музицирање је одличан начин да се негују основне вештине, као што су 

пажња, концентрација, сарадња, стрпљење, разумевање, учење да се 

управља фрустрацијама и слично. 

Хор наше школе „Добре вибрације“ већ је припремио и снимио музички и 

видео материјал који ће бити емитован на Дан Светог Саве, 27.01.2022. и радује 

се будућим сусретима и наступима.  

                                               

                                                                 Наставник музичке културе Мила Ђачић 
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ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА 2021. 

 

      Поводом Дечије недеље, Пријатељи деце Београда у сарадњи са Пријатељима 

деце Србије организовали су конкурс кратког видео филма. Учесници су имали 

прилику да представе своје таленте у различитим категоријама – драмска, музичка, 

плесна, категорија драмског видео перформанса и мешовита категорија. Ученицe 6/3 

одељења наше школе представиле су се у категорији музичког видео филма „Cup 

song“ и од приспелих 45 радова освојиле другу награду. Сви видео материјали и 

награђени радови налазе се на званичним страницама Пријатеља деце Београда, као и 

на званичном jутјуб каналу.   

https://www.youtube.com/watch?v=aTtLlSAPdtI 

                                                       Мила Ђачић, наставник музичке културе и ментор  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTtLlSAPdtI


 

 

  

 

         У свечаној сали наше школе, 23. септембра 2021. године, публици је представљена 

књига Станимира Јеремића „Јеремијини потомци“. Публика је имала прилику да чује 

одабране одломке, разговара са аутором и добије потписан примерак књиге. О књизи су 

говорили Арсеније Бугарски, Никола Апостоловић и Милорад Кнежевић, рецензенти 

књиге. Промоцији је присуствовао и наш репортер, Лука Тијанић 7/1.  

- Добар дан! 

- Добар дан! 

- Да ли сте задовољни реализацијом књижевне вечери одржане поводом промоције 

Ваше књиге „Јеремијини потомци? 

- Ја сам веома, веома задовољан, изузетно одушевљен организацијом, вођењем целог тока 

промоције и заиста се захваљујем организаторима и осталим учесницима који су помогли 

да се промоција организује. 

- Коме сте прво прочитали то што сте написали? 

- Па прво читање је обављено практично у породици, читала је супруга и ћерке, и то још 

док је било у фази припреме за штампу. Када је изашла из штампе прва књига, њу су прво 

прочитали рецензент и лектор књиге. 

- Шта вас је инспирисало да баш пишете о Врчину и његовим становницима? 

- Па ја сам овде рођен далеке 1941. године, пре Другог светског рата. Живео сам у Врчину 

док нисам завршио осмогодинушњу школу, а онда отишао ван Врчина у интернат, боље 

школе, и касније радио, студирао, па ми је била жеља да нешто остане забележено што ће 

мојој деци и унуцима остати за успомену на онај део живота који сам ја провео, а који они 

нису имали, јер су рођени ван и тамо живели. 

- Због чега сте заволели Врчин, због људи, лепоте, природе или прошлости? 

- Могу да кажем да је најлепше место на свету оно месту у коме се човек роди и проведе 

детињство. Врчин је за мене најлепше место на свету, а многа места на свету сам имао 

прилике у току живота да видим. Лепоте природе којима Врчин обилује и наравно живот 

који сам провео у Врчину, сви ти обичаји и остало. 

 



 

  
- Да ли сте у Врчину проводили само празничне дане и уживали у лепим 

чаролијама или сте из Врчина? 

- У Врчину сам проводио најлепше тренутке живота. У детињству сам учествовао као 

ђак у многим свечаностима које је приређивала школа, културно-уметничко друштво 

„Стеван Штрбац“ и омладина Врчина. Тако да сам проводио пуно времена, али касније, 

када сам отишао одавде, онда сам преко лета пуно времена проводио са својим 

друговима из времена када смо заједно били ученици ове школе. 

- Када сте написали прву песму, причу или неки текст? 

- Било је то давно. То је било раних педесетих година, можда 1951, не сећам се тачно. 

Тада су школа и ђаци ове школе учествовали на конкурсима који су били, тако се то 

звало, конкурси намењени школама у Југославији. Били су постављани одређени 

задаци, проблеми, захтеви да се напише некакав рад, па смо ми као ученици ове школе 

наступали појединачно или чак и групно, као школа. Песма које се ја сећам била је у 

част прославе 1. маја. Чак се и данас сећам неких стихова. Та песма је штампана у 

часопису, мислим да се звао „Пионир“, и после никада више нисам видео то. 

- Како се осећате док пишете, док стварате књижевно дело? 

- Па чујте, човек се осећа одговорним, пре свега, затим задовољан, ако је нешто добро 

забележио, записао, што ће мојим потомцима, да не кажем млађим генерацијама, да 

буде прихватљиво. Значи да они буду задовољни тим. Нисам пуно оптерећен том 

одговорношћу јер ја нисам професионалац у писању, професија је била другачија. 

- Да ли мислите да постоји неки рецепт којим би се књижевност приближила 

младима или мислите да је она већ блиска тој генерацији? 

- Ја мислим да у овом времену млађа генерација, а ја имам два унука, недовољно чита. 

Да је углавном читање сакупљање информација или понекад из дневних листова, али 

највише са интернета, преко мобилних телефона. Мислим да би можда кроз некакве 

школске програме који су некада постојали, а можда и данас постоје, али ја нисам 

упознат са тим. То је била обавезна лектира у школи и обавезна лектира током летњег 

распуста који траје, надам се и данас, 3 месеца. Па су ђаци читали тада када имају више 

времена. Неке своје утиске о делу које су прочитали требало је да прибележе, да запишу 

да би се можда једног дана после тога у школи разговарало. Данас је тешко рећи, 

посебно са неког мог аспекта, шта је то што би требало конкретно урадити да би се 

књижевност популаризовала. Можда да се понекад, повремено, у овој школи код 

младих појаве, гостују познати књижевници савременици. То може, по мом мишљењу, 

да више привуче младе него било каква обавеза која би се наметнула кроз школски 

програм или било које друге активности. 

- Хвала Вам на одговорима. Желим Вам пријатан дан! 

- Хвала и вама. Желим вам све најбоље, свим ђацима ове моје бивше школе, све успехе 

и пуно среће у животу, да своје снове из детињства остварите кроз неки професионални 

рад у животу. Свако добро вам желим! 

Лука Тијанић 7/1 

 



 

 

  

 

     

 

 



 

  

 МАЛИ ПЕСНИЦИ, СЛИКАРИ         

И ПРИПОВЕДАЧИ 

 Моја мајка             
 

Са висине се чује њен глас   

и птичице мами њен стас. 

   

Њене ме нежне очи мазе,  

по промрзлој коси од беле стазе. 

   

Буде ме њене руке миле, 

осећам као да су од свиле. 

   

Њена коса црна   

прати ме у стопу као срна. 

    

Смешка се дете, живот је бајка! 

Чува га и пази вољена мајка! 

     

Најпре је била тама,  

а онда ме је родила МАМА! 
 

Теодора Милошевић 5/1 

                                                             
И ви сте некад били мали 
 

Мене мама стално грди, 

ал’ тата ипак више тврди, 

раније сте и ви дивљали,  

и ви сте некад били мали. 
 

Ако нешто поломим, 

онда је куку мени, 

али не знам да ли сте знали 

и ви сте некад били мали. 
 

Када нешто не урадим,  

сама себе наградим,  

тад ме лепа грдња чека, 

то морају слушати три човека. 
 

ЉУДИ! Знам да су и вас кажњавали 

и да сте батине добијали, 

али сетите се 

И ВИ СТЕ НЕКАД БИЛИ МАЛИ! 
 

Ана Теофиловић 5/1 

 

                                                                                                   

  

 

 Свети Сава         
 

Из времена Немањића, 

великих владара, 

родило се дете Растко 

моћније од цара. 

Због памети и доброте 

постао је монах Сава. 

 

Хвала теби, драги Саво, 

за све цркве и све школе, 

зато тебе још и данас  

Српска деца воле. 

 

Славићемо тебе, Саво, 

ми и ове зиме, 

са великим поносом  

моја школа носи твоје име. 

  

Немања Пејић 1/3 

 

 

 

 

 

 

 
       Велимир Исидоровић 1/1   

 

 



 

               

 

                         

  

   Домовина     

 

Овакве земље никада било није, 

на целој планети, 

од Америке до Танзаније, 

где год птица прелети. 

 

Земља бујна,земља мала, 

стотине хероја дала. 

А тек научнике, 

многе велике силе 

ставила на муке! 

 

Реците ми земљу једну, 

или две, или пет, 

где се две реке грле,  

а чува их снажан лик, 

београдски победник. 

 

А која земља сарму има 

која мирише до даљина! 

А ћевапе и ракију, 

коју и Енглези пију! 

 

И ко има Гучу у сред Јелице, 

прави мед и боровнице? 

Ко има божићне печенице 

и Авалу усред престонице? 

 

Да ли постоји земља мања 

која има толико медаља! 

И оно најлепше, 

здраву и лепу децу 

и драге наше, 

ватерполисте, каратисте, фудбалере, 

кошаркаше, рукометаше, одбојкаше! 

 

И свашта нешто још има,  

али мало је листова 

и мало рима. 

 

 

Тара Андрић 5/1 

 

 

  Милетова и Станина љубав  

 

Јој! Како је то чудна љубав! 

Скоро да се поједеш сав. 

Раскиди, па помирења, 

и никад нема смирења. 

 

Када је Стани свеједно, 

Милету је јако тешко, чудно,  

а после је њега брига, 

а Стану једе паника. 

 

Њихова је љубав чудна, 

јако несигурна и није будна, 

свакоме је битно своје, 

баш не иду њих двоје.  

 

Ана Теофиловић 5/1 

                       Лука Грмуша 1/1 

 

           Ћуре                                                                                           

У сред буре лети ћуре  

од ћурке најмлађи син,  

бура га носи, а он пркоси  

иако је ћуран фин.  

 

Крилца му мала,  

још мало пала,  

ал' он се бори са тим  

јер нико није од његовог рода  

одвојио се много од пода,  

а њега, ето, страшна бура  

горе високо, гура, гура.  

 

Ћурка одоздо гледаше чудо  

кружећи око плота,  

„Где ми оде дете лудо?  

Оде ми за пилота.“  

 

Надмени ћуран, љубоморан,  

бесно је јео глисте,  

иако више воли црве,  

није жалио исте.  

 

Магарац њакну: „Честитам, ћурко,  

 син Вам је прави даса,  

он је први ћуран на свету  

што небом плавим каса.“  

Страхиња Старчевић 5/2 
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