
  

Ђачки хоризонти  
бр. 16 

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. 

Часопис „Ђачки хоризонти“ негује оригиналност у литерарном и ликовном стваралаштву ученика, 

као и њихових наставника. Излази у штампаном облику као годишњак, о Светом Сави, а у електронској 

форми о Дану школе, 19. маја. Представља репрезентативне примере из наше школе. Захваљујем се свим 

ученицима и наставницима на ангажовању при реализацији часописа, а посебно нашој главној уредници. 

 

                                             У Врчину,                                                                 Директор школе 

                                             27.1.2023. године                                                     Добрица Синђелић 
  



 
  

 

     Пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ у оквиру Еразмус + програма реализује се кроз 

мобилност ученика и наставника наше школе са Основном школом „Тонета Чуфарја“ у 

Марибору, Словенија. Мобилност је реализована током јануара 2023. године, односно у 

периоду припреме за штампу овог броја школског часописа. Mобилност је у току, тако да вас 

позивамо да након читања овог текста погледате и сајт наше школе на коме смо поделили 

утиске и ученика и наставника. 

     Путем мобилности, обуком наставника, школа стиче активно здраво језгро. На овај начин 

желимо и да ученицима представимо значај концепта целоживотног учења у смислу личног 

напретка и образовања, доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице. Иако 

школа тренутно не располаже капацитетима за припрему хране, кроз  принцип целоживотног 

учења и кроз обуке и наставника и ученика, желимо да пратимо европске стандарде и кампање 

које се у целом свету спроводе у циљу унапређења прехране деце. Очекујемо да стеченим 

знањима путем мобилности код ученика наше школе подигнемо свест о значају здраве исхране 

за свеукупно здравље – ментално, физичко и здравље планете и да се  код наших ученика 

навике у исхрани унапреде. Очекујемо да  школа унапреди  своје капацитете и знања која би 

јој омогућила професионални и образовни развој, као и  оснаживање постојећих и развој нових 

међународних партнерстава. Одговорно лице и носилац свих активности је директор школе Добрица 

Синђелић. 

                                                               

Снежана Теофиловић, библиотекарка 
 

  

   



 
  

 

РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

 

Савети Светог Саве своме роду 

 

Из небеског рајског врта 

Свети Сава роду кличе: 

„Драги Срби, волите се, 

и слушајте моје приче.“ 

 

„Сваког ђака помилујте 

и осмех му ви дарујте. 

А уз осмех лепе речи 

јер од деце, ко је пречи.“ 

 

„Ако они срећни буду 

ето среће нашем труду. 

Да нам ђаци школе воле, 

да се драгом Богу моле.“ 

 

Немања Пејић 2/3, 1. место  

 

 

Свети Сава и ђаци 

 

Свети Саво, школска славо, 

oд учења боли глава. 

Читај, ради, учи, пиши, 

jедно памти – друго бриши. 

Ал‟ да није Светог Саве, 

биле би нам празне главе. 

Не би било књиге, школе, 

школу ипак деца воле. 

Мудрост, знање и другарство, 

у школи је дечје царство. 

Нека нам је срећна слава, 

просветитељ Свети Сава! 

 

 

 

Јаков Павићевић 2/1, 2. место 

 

  

Писмо Светом Сави 

 
Драги Саво, мудра српска главо, 

      Пишем ти у нади да ћеш нам својим молитвама пред Богом помоћи. Прошло је много векова, скоро 

осам, откако живиш на небу. Верујем да ти је тамо лепо, јер си за Србију учинио многа добра дела и 

тако нас задужио да те славимо. Славе те све српске школе, а посебно моја, јер поносно носи твоје име 

„Свети Сава“. Тог дана у школу долази свештеник да сече славски колач, након чега се у твоју част 

одржава приредба. Сви се трудимо да у тој свечаности учествујемо. 

     Знам да се непрестано молиш и бдиш над нама. У оно време трудио си се да нас описмениш и 

уздигнеш нашу цркву до патријаршије, а државу до краљевине. Твоји Немањићи су много урадили за 

српски народ. Стефан Немања, твој отац, дуго је патио због твог одласка на Свету Гору. Али, 

захваљујући вашој нераскидивој вези, обновио је Хиландар, изградио Студеницу и Ђурђеве ступове. 

Србија се ширила, границе се померале. Били смо снажни. Посебно под Душаном Силним, који нас је 

извео на три мора и написао Законик. 

     О теби знам кроз песме и историју. Срећна сам што сам део тебе кроз векове. Јер иако нам је земља 

мала, ми нисмо мали људи. Велики смо захваљујући теби и твојим Немањићима. Јер људи без 

прошлости немају будућност. Наша прошлост је бурна и ратна, али часна.  

     Зато је лепо што те се сваког 27. јануара сећамо и радујемо. Радујем се школској слави, јер тог јутра 

након литургије, деца у твоју част рецитују песмице о теби. У знак захвалности, свештеници нас 

награђују пакетићима, што је велика радост за све нас. Јер након Божића и даривања и твој дан је дан 

даривања. 

Чувај нас и даље и моли се Господу за наше здравље и срећу. Воле те и тобом се диче твоји светосавци.

  

Ника Келерис 5/3, 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 5/2 

 

 

Светосавље у мом срцу 

 

Свети Сава, мудра глава, 

потомак је Немањића. 

То је наша школска слава, 

слава нашег соколића. 

 

Сва га деца много воле, 

сва га деца радо славе. 

Славе га и све школе, 

и приредбе разне праве. 

 

Од малена он је знао 

да је школа врло важна, 

био увек радознао, 

а воља му била снажна. 

 

Остаће нам у срцима 

сва његова добра дела, 

и будућим борцима 

биће пример какав треба. 

 

Мила Стојановић 5/2, 3. 

место 

 

 

        

Миа Никић 1/2, 3. место 
 

 

Свети Сава 

 

Свети Саво, светитељу наш, 

Стихове посвећујем теби у част. 

У граду Расу ти си се родио, 

И име Растко по томе добио. 

Трећа срећа жупана ти си, 

Срца великог и мудрих мисли. 

Позната глава историје српске, 

Градио школе и правио цркве. 

Док је Срба биће лако, 

Молиће се за тебе свако. 

27. јануара велика је слава, 

Слави се наш светитељ Сава. 

Моја школа твоје име носи, 

Тиме се дичи и поноси. 
 

 Андреа Јовановић, 5/4  

 



 
  

Светосавље у мом срцу 

 

 

 

У срцу носим љубав, наду  

и велику главу, Светог Саву. 

Моле се чак и мали мрави 

Светоме Сави. 

 

Волимо те јер си нас научо, обучио, 

увек помагао и за нас си се борио. 

Волимо те и молимо ти се,  

и то ће увек остати тако. 

 

Није било лако, али си нас волео 

и за нас си се борио,  

а ред је да ми теби вратимо, 

да твоје стопе пратимо. 

 

Онда кад је било најтеже, 

ти си био ту, ниси се плашио. 

Наше све страхове си отерао. 

 

И зато те у срцу носимо, 

и поносно крочимо у ову земљу, 

твоју земљу.  

 

 

Вера Ђорђевић 5/1 

 

 

РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

  

 

Савети Светог Саве своме роду 

 

Речи Светога Саве: 

 

    „Народе и роде мој, одавно ме 

помињеш на слави, певаш и пишеш 

о мени. А те речи, које би требало 

да ме радују, брину ме, јер шта су 

речи када иза њих не стоје дела. 

     Роде мој, који све чиниш да не 

будеш мој. Моје поуке нису имале 

временску ограниченост. Оне су 

писане и говорене да трају вечно 

као и човек који их говори и у њих 

верује. Зато, ако ме зовеш својим 

учитељем, понашај се као ђак који 

учи, памти и користи. 

    Ако идеш мојим путем, он ће 

увек бити онај прави. Када само 

кренеш странпутицом, веруј у 

добро и добро ће ти на сваком путу 

у сусрет долазити. Први корак 

мојом страном и мојим путем, 

ниједан ти следећи корак не може 

бити погрешан, ниједан пут ти не 

може бити тежак.“ 

 

 

Ива Максимовић 5/2  
 

 



 
  РАДОВИ СА СВЕТОСАВСКОГ ЛИKOVNOG КОНКУРСА 

 

Вучинић Ема 2/1, 1. место   

     

 Младен Маринковић 1/2,   

3. место   

     

 

                                         Матија Улемек 2/2, 1. место                                                

                      

 



 
  

                                          Петар Маринковић 2/2, 2. место                                            

          

 Софија Маринковић 1/3,   
                          3. место   
 

      

 

  Вук Кнежевић 4/3,  
2. место 

      

    

 



 
  

 

 Катарина Митрић  6/3, 2. место   

 

 

 

    Нађа Вуковић 5/4,  
                           1. место   
            

   

 Андереа Кељач 6/1,   

                           3. место  

 

 



 

  

      И ове године наставници ОШ „Свети Сава“ из Врчина креирали су интересантне и маштовите радионице 

и учествовали у манифестацији ,,Дани европске баштине“. Програм радионица је осмишљен као платформа 

за повезивање уметности и праксе, која деци и младима пружа прилику да приступе уметности на један 

потпуно нови начин. Основни циљ програма је био да полазницима приближи музичку и ликовну уметност, 

књижевност и мултимедије, како би што боље разумели вредности културног наслеђа, како свог, тако и 

других народа, и то не као готов, завршен и уобличен сегмент цивилизације, већ као увек жив и активан 

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

традицији из које потичу, а истовремено се оснажили и оспособили да постану и чувари те традиције. 

Програм је био прилагођен деци од петог до осмог разреда, укључујући и децу која наставу прате по 

прилагођеном програму, односно ИОП- у. 

     У оквиру музичке радионице „Музички времеплов – музичка археологија“ којом је руководила Мила 

Ђачић, етномузиколошкиња и професорка музичке културе, полазници су пратили предавања на којима су 

им представљени музички инструменти пронађени у археолошким ископавањима на територији Србије, који 

се налазе у музејима и музејским депоима наше земље. Сагледавањем историјско-археолошкох контекста са 

етномузиколошким приступом класификацији нађених инструмената, дат је преглед историјског 

континуитета култура и народа који су живели на овом простору и који су оставили у наслеђе део своје 

културе и допринели развоју културних добара у нашој земљи. 

     Ликовна радионица „Све је уметност“ којом је руководила Марина Митрић, дипломирана дизајнерка 

текстила и професорка ликовне културе, састојала се из више сегмената који су приказали могућности за 

употребу природних материјала за израду разних објеката, као и природу и стварање уметничких дела од 

њених ресурса. Одржано је и предавање на тему традиционалних уметничких заната у којима се користе 

природни материјали и радионица прикупљања и илустовања прича и митова о природи ( цвеће, птице, 

дрвеће, природне појаве, божанства).  

    Литерарна радионица „Књижевност и интернет – текст у дигиталном добу“ којом је руководила Марија 

Старчевић, професорка српског језика и књижевности, истраживала је место књижевности и форме 

књижевног стваралаштва на интернету, пре свега на друштвеним мрежама. У време када готово свако, а 

нарочито деца и млади, доста времена проводи на интернету и тамо са широким аудиторијумом дели своје 

мисли, осећања и ставове, намеће се питање да ли је и у којој мери књижевност успела да прокрчи себи пут у 

дигитални свет.  

     Овај пројекат је био још један савремен приступ култури и уметности који пре свега треба да код код 

младих и деце пробуди интересовања, вољу и страст ка стваралаштву, а у циљу неговања културног наслеђа.  

Мила Ђачић, наст. музичке културе; Марина Митрић, наст. ликовне културе, Марија Старчевић, наст. 

српског језика 

 

 
 

  

              

 

 

 



 

 

 

  Пирамиде у Гизи 

 

    Велике пирамиде у Египту су три пирамиде близу 

Каира на платоу Гизе и овим заједничким појмом се 

одређују и разликују од осталих египатских пирамида 

којих има расутих по пустињи Сахаре. Налазе се у 

Египту, у граду Гиза, некропољу античког Мемфиса, а 

данас је то предграђе Каира. Велика пирамида у Гизи је 

најстарије и уједно једино до данас очувано светско 

чудо. 

             

 

   Кинески зид 

 

   Кинески зид је највећа грађевина на свету. 

Протеже се од средње Азије до Жутог мора, са 

укупном дужином од 8.851 километра, висином 

од 10 до 16 метара и ширином од 8 метара. 

Представља најдужи зид на свету, а и највећи 

одбрамбени. Посебно добро познат је део зида 

који је изграђен током 220-206 п.н.е у време Ћин 

Ши Хуанга, првог цара Кине.  
 

     
 

         Кип слободе 

 

   Кип слободе је споменик у Њујорку 

познат и под називом ,,Слобода 

осветљава свет“. Висок је 46,5 метара, 

чему треба додати и 46,9 метара високо 

постоље. Представља поклон 

Француске САД као чин пријатељства 

1886. године. Унутрашњу конструкцију 

је израдио чувени инжењер Гистав 

Ајфел који је пројектовао Ајфелову 

кулу. 

      

 

        Ајфелова кула 

 

   Ајфелова кула или Ајфелов 

торањ је метални торањ саграђен 

на Марсовим пољима у Паризу и 

данас је знаменитост и симбол 

Париза. Саграђен је 1889. године. 

Име је добио по инжењеру који га 

је пројектовао, Гиставу Ајфелу. 

Данас је значајна туристичка 

атракција са преко 5,5 милиона 

посетилаца годишње. 

  

 

   Колосеум  

 

  Колосеум, изворно 

назван ,,Флавијев 

амфитеатар“ је 

амфитеатар у Риму. 

Изграђен је од бетона и 

песка. Грађевина је 

коришћена у древном 

Риму као место за јавне 

спектакле. Ови спектакли 

су варирали од дуела 

гладијатора, гладијатора и 

животиња (медведи, 

крокодили, лавови...) до 

симулације историјских 

битака и егзекуција. 

  

 
 

  Мила Стојановић 5/2 и  

Ива Максимовић 5/2 

  

 

 



 

 

  

     Наша школа је од ове године учесник још једног великог и важног пројекта. Пројекат „Унапређени 

равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка – Учимо сви заједно“ спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку 

Делегације Европске уније. Центар за интерактивну педагогију (ЦИП) је партнерска организација на 

реализацији компоненте унапређивање капацитета запослених за инклузивно образовање и васпитање. 

Главни циљ пројекта је обезбеђивање једнаког приступа и квалитета образовања за децу из осетљивих 

група кроз подршку деци, наставницима и стручним сарадницима у школама. Пројектне активности ће 

бити реализоване у периоду од августа 2022. године до марта 2024. године. У оквиру пројекта шест 

изабраних школа на нивоу Србије, међу којим је и наша школа, добиће подршку за унапређивање 

стручних и организационих капацитета и припремити се за подношење захтева за стицање статуса 

модел установе за инклузивно образовање и васпитање, који установама додељује Министарство 

просвете. Подршка одабраним школама планирана је кроз акредитоване обуке, хоризонталну размену и 

успостављање заједнице пракси са другим школама кандидатима за модел установе, менторску 

подршку, као и грантове за школе. Доступно, квалитетно и праведно образовање може се постићи само 

ако су сва деца, укључујући и децу  из осетљивих друштвених група, обухваћена школским системом 

који им пружа квалитетну подршку да науче оно што им је потребно за живот. Инклузивно образовање 

значи проналажење најефикаснијег начина да се сваком детету пружи  пуна подршка да заједно са 

вршњацима учи и развија вештине које су му потребне да напредује. Инклузивно образовање захтева 

унапређење наставних метода и стратегија и залагање свих актера у заједници како би се свим 

ученицима, укључујући и оне којима је потребна додатна подршка, пружило праведно и 

партиципативно искуство учења и окружење које најбоље одговара њиховим потребама, захтевима и 

склоностима. 

                                                                                               

Драгана Младеновић, логопед 

 

   Једна од редовних активности у школи је и сарадња родитеља са школом. Мисао водиља у 

партнерском односу породице и школе је школа која је усмерена на дете и види родитеље као своје 

најважније партнере, јер су они ти који најбоље познају своје дете. У циљу подстицања здравих навика 

у исхрани од најранијег периода живота, покренули смо веома интересантан пројекат. Овај пројекат је 

настао као потреба деце, родитеља и школе за формирањем добрих навика у исхрани ученика у раном 

узрасту.  

      У петак 18.11.2022. године одржали смо трибину у сарадњи са родитељима, где је један од њих 

одржао предавање за све присутне на тему „Здрава исхрана и здрав начин живота деце“ у оквиру 

пројектне активности „Учимо сви заједно“.  Циљ предавања је упознавање родитеља са важношћу 

здраве исхране као предуслова здравог живота. У самој сржи здравог живота јесте здрав начин исхране. 

Сви желимо да нам деца воде дуг и здрав живот. Родитељ предавач била је Марија Симоновић која је на 

интересантан начин говорила о овој теми за све родитеље. Једночасовно занимљиво предавање 

оставило је позитиван устисак на родитеље и наставнике. Створена је  квалитетна база за даљи рад која 

је мотивисала родитеље на разговор. Уз помоћ едукативне презентације и разговора са предавачем 

информисани смо о важности здраве исхране. 

     Активно учествујући у раду, родитељи су проширили и разменили своја знања.  Подсетили смо се да 

начин исхране и физичка активност, као и свеукупан начин живота, утичу на здравље и квалитет 

живота. У 21. веку не постоји ништа што толико обећава и даје тако добре резултате у очувању здравља 

као што су здрава исхрана и редовна физичка активност. 

 

Тим у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“: Гордана Апостоловић, Радица Костадиновић, Јелена 

Козлина и  Мирјана Јашић 
 

 



 

  

 

 

     На иницијативу тима  који се бави темом „Родитељи као сарадници – здрава уравнотежена исхрана 

прилагођена деци”, а у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“, на родитељским састанцима који су 

одржани почетком новембра месеца договорено је да деца од куће носе здраве ужине. Уместо новца 

који ће потрошити у најближој пекари, што нутриционисти сматрају опасним по здравље, родитељи ће 

припремати храну код куће, пажљиво бирајући намирнице. Најоригиналније, потпуне и најздравије 

ужине за децу су оне које се припремају код куће. Од избора најбољих и природних састојака, до 

припреме и конзервирања, домаћа ужина је сигуран оброк, гарантованог квалитета. 

     Храна коју ученици носе и конзумирају представља гориво за њихово тело, које је изложено великом 

броју активности. Школска ужина је неопходан оброк јер су деца у просеку четири до пет сати у школи, 

а то је превелики размак између доручка и ручка, ручка и вечере. Због петочасовне паузе између 

главних оброка уравнотежена и здрава ужина је од суштинског значаја за децу. Зато је важна брига о 

избору и начину уношења намирница које су пуне витамина, минерала и хранљивих влакана. 

     Знајући све ово изабрали смо понедељак као дан здраве ужине када учитељи и деца силазе у 

трпезарију и једу оно што су понели. Од новембра месеца деца тим данима доносе здраву преподневну 

и поподневну ужину и учествују у одабиру и припреми ужине коју ће носити у школу.  

     „Здраво дете је срећно дете“, мото је којим се водимо као тим. Предуслов за игру, смех, срећно и 

безбрижно детињство управо је здравље. Наша највећа награда је радост и задовољство деце у школи. 

 

Тим у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“: Гордана Апостоловић, Радица Костадиновић, Јелена 

Козлина и  Мирјана Јашић 

 

 

 

   

   



 

  

 

 

       Сваке године ученици наше школе обележавају Светски дан здраве хране. Наша школа се 

прикључила обележавању овог важног датума, који се обележава у више од 150 земаља, по календару 

Светске здравствене организације. Основни циљ је промоција здравих животних стилова, са посебним 

освртом на значај здраве, разноврсне и правилне исхране. Час је реализован кроз активности Еразмус + 

пројекта „Живи здраво – храни се здраво“ у којима ученици стичу применљива знања о здравим 

стиловима живота, заштити и очувању животне средине и екологији. 

      Ученици 1/1 одељења, заједно са тимом родитеља и својом учитељицом, организовали су у свом 

одељењу промоцију здраве исхране. Сви родитељи су учествовали у припремању ове веома битне теме. 

Један тим родитеља, представника одељења, провео је са децом два школска часа и на очигледним 

примерима показао значај здраве исхране. Час је започет дискусијом о здравој храни и изношењем 

мишљења ученика о критеријумима шта треба јести а шта не. У томе им је помогла родитељка Јулија 

Улемек која је представила деци зашто је важан правилан избор хране. У интеракцији са децом 

направљени су примери здравог јеловника. Истакнут је значај вођења правилне исхране, као и да је 

неопходно да храна коју уносимо у организам има већу нутритивну него калоричну вредност. Сваки 

ученик дао је свој став за здрав живот и предлог једног здравог јеловника. Заједнички закључак свих 

ученика био је да важну улогу у здравој исхрани има свеже воће и поврће, као и маслиново уље, хлеб 

направљен од целог зрна. Родитељи Ивана Будимовски, Милица Максимовић, Данијела Мудрић, 

Катарина Недељковић и Марко Теофиловић активно су учествовали и на практичан начин, заједно са 

децом, од донетих намирница правили воћне салате, смути, ражњиће са воћем, јежића од крушке и 

грожђа… Деца су уживала, а и учила истовремено на један много лакши и лепши начин, сасвим 

другачији од класичне наставе. Врата наше школе увек су отворена свим добронамерним родитељима 

који желе да поделе своја знања и вештине са нама и буду активни учесници наставе, а не само 

сарадници. Желимо да наши ученици сваког дана из школе понесу нова знања која су стекли на 

разноврсне начине. Тако ће им дани у школи бити лепи, занимљиви и пуни радости. 

 

Љиљана Кнежевић, учитељица 

 

 

      



 

  

   

 
 

 

 

    Стара пословицакаже да је „дете отац човеку”, а исхрана у младости отац болести у старости. Зато 

исхрана деце и исхрана младих представља добру инвестицију за будуће здравље и тема је која се не 

може прескочити. 

     Исхрана деце у пубертету мора бити разноврсна, богата високовредним протеинима, мастима, 

угљеним хидратима, као и квалитетним калоријама које су неопходне за нормалан раст и развој. 

Исхрана деце није иста ни по полу ни по старости, али неке опште пропорције ипак постоје.  

     Препоручени дневни унос калорија: 

• 10 – 13 (девојчице): 1. 600 калорија 

• 10 – 13 (дечаци): 1. 800 калорија 

• 14 – 18 (девојке): 1. 800 калорија 

• 14 – 18 (момци): 2. 200 калорија 

    

    Требало би да сви једемо: 

ВОЋЕ – јабуке, банане, купине, диње, грејпфрут, грожђе, поморанџе, брескве, кришке, ананас, шљиве, 

малине, јагоде и лубенице; 

ПОВРЋЕ – пасуљ, купус, шаргарепа, карфиол, целер, краставац, зелена салата, печурке, лук, першун, 

паприке, парадајз, ротквице, кисели купус, спанаћ и кромпир; 

ТЕСТЕНИНЕ –  житарице, крекери (уколико не садрже маст), пиринач и хлеб. 

    Редовно конзумирање шејкова од воћа и поврћа помаже нормалном функционисању организма. Ево 

неколико рецепата.  

 

    ЉУБИЧАСТИ ШЕЈК 
Састојци:  

•1/2 шољице малина  

•1/2 шољице боровница  

•1/2 манга 

•1/2 јабуке 

•2 кашичице сока од лимуна  

•1/4 шоље воде 

 

Јелена Јордановић 5/2 и 

Ива Максимовић 5/2 

 
 

    ОРАНЖ ШЕЈК 
Састојци:  
•1 грејпфрут  

•1 банана 

•1 кашичица цеђеног лимуна 

•2 кашичице сока од лимуна  

•2 кашичице ланеног семена  

•1/3 шоље воде 

 

 

 

 
 

    ЦРВЕНИ ШЕЈК 

Састојци: 

•1/4 шоље боровница 

•1/3 ананаса, може и из конзерве 

•1/2 банане  

•1 кашичица ланеног семена 

•1/4 шоље кокосовог млека 

       Добро изблендати како би се и 

семе лана уситнило, претворило у 

ситне комадиће и стопило са остатком 

смесе. Додати лед по жељи. 

 

 

 



 

  

 

Моја башта – моја машта 

     Боје, мириси и укуси за мене 

представљају посебну врсту радости у 

којој  треба да уживамо, а башта је 

право место за ту радост. 

     Свежина коју осетимо када крочимо 

у  башту је можда  и најбоља ствар коју  

можемо да осетимо, али не само то, већ 

та  свежина  често подстиче на 

размишљање, на пример  често  се 

запитамо откуд цвећу, воћу и поврћу  

тако заносан мирис који нам прија. Моја 

башта из маште пуна је свежег цвећа, 

воћа и поврћа које својом  лепотом, 

мирисом и укусом надахњује и очарава  

људе који је посматрају. У мојој машти 

та башта је центар туризма и у њу 

долазе људи  из свих крајева света како 

би се дивили њеној лепоти. У њој биљке 

никада не увену и свеже су током целе 

године. Али у башти постоје и нека 

правила;  сваки плод или читава биљка 

који се одвоје из земље никада више не 

могу израсти. Такође,  башта се мора 

често заливати и лепо одржавати. Башта 

је около ограђена великим пластеником 

и има посебно уграђене  изворе 

светлости јер је спољашња средина 

отровна за њу. Чак ни посетиоци не 

смеју да је дотакну и гледају је са друге 

стране пластеника чије је стакло бистро 

као река. Биљке су одвојене у три групе. 

У једној групи је цвеће, у другој воће, а 

у трећој поврће. Такође се продају по 

високим ценама, а чим се једна биљка 

прода, друга исте врсте се засади на  то 

место. Најтраженија биљка која се 

продаје је јагода  за коју сви причају да 

има неприкосновен укус, мада су и 

остале биљке на великој потражњи. 

Такође,  нигде нема инсеката који би 

наштетили биљкама, нема их ни у 

земљи јер је то посебно одабрана земља 

за ту башту. 

Људи не схватају да биљке 

нестају и да ће неке од њих ускоро 

нестати у потпуности, тако да људи 

морају  што пре да се освесте и почну да 

цене све што нам природа пружа. 

 

Стефан Старчевић 6/3, 1. место 
 

Моја башта – моја машта 
 

Моја машта може свашта, 

Да се винем у висине, 

Да се спустим у низине, 

Да зароним у дубине... 

 

Кад разигра  моја машта, 

Отвори се дивна башта, 

У њој има шта пожелим 

Моје  друштво да развеслим. 

 

Играчака на све стране, 

Све игрице одабране, 

Лего коцке, дворци цели, 

То нас децу баш весели. 

 

Дино парк је пун  ко прави, 

Диносауруси  и велики и мали, 

Неки ћуте, неки ричу, 

Сваки своју прича причу. 

 

Сви роботи ту су стали, 

Мало су се ућутали. 

Батерије кад им ставим, 

Тад настане вашар прави. 

Размиле се сви по соби, 

Мама виче: „Шта то  дроби?“ 

 

Ту су моја гола два, 

Лопта мала, зелена, 

Маштам  како шутирам ја 

И победи моја дружина. 

 

 

 

Маштам како летим тамо-амо 

Да дотакнем све незнано, 

Да све пробам, све додирнем, 

Да се у облаке винем, 

Па да гледам свет тај доле, 

Виде ли се наше школе. 

 

Маштам ја да све могу, 

Да сам мајстор за машине, 

Да сам доктор, лечим људе, 

Да никоме зло не буде. 

 

 

Да сам пекар, људи моји, 

Правио бих хлеб најбољи. 

Да сам кувар, мајко драга, 

Кувао бих јела разна... 

 

Велика је моја машта 

И још већа моја башта. 

У њу  свашта нешто стане 

Разбацано на све стране. 

 

Моја машта друг је мој, 

Са њом идем ја у бој... 

Урааа... 

 

 

Вук Чомић 3/3, 1. место  



 

  

 

 

Моја башта, моја машта 
 

Моја машта може свашта, 

башту из будућности може да 

измашта. 

 

Више цвећа неће бити, 

јер ће технологија све уништити. 

О цвећу нико бринути неће 

јер је свуда само пластика и смеће. 

 

Волела бих да видим башту пуну 

цвећа, 

шарених, бајних и лекова тајних. 

Све мање о томе сада се прича, 

јер башта је сада најмање важна. 

 

Желим да живим у свету пуном боја, 

мириса, среће, радости још веће. 

 

Јована Анђелковић 7/2, 3. место 
 

 

Моја башта, моја 

машта 

Моја башта баш је лепа, 

Ал` у њој не расте репа. 

 

Само се слаткиши саде, 

а има и фонтана од 

чоколаде. 

 

Бомбоне су главна сорта, 

има и понека торта. 

 

Колачи, пите, све је ту, 

лепо спаковано у врсту. 

 

Тамо расте све што волим 

и не могу да одолим. 

 

   Вукан Стојановић 

4/1, 3. место  
 

Моја башта, моја машта 

 

 Баште су ствари за које човек живи. Храна која нам је 

потребна се ту производи, али како би баште изгледале у 

будућности? 

 Због њих ми данас кад одемо у продавницу имамо шта да 

купимо тамо за нас или за наше најмилије. Храна, нажалост, која из 

баште долази више није она стара, здрава, укусна и домаћа, већ 

препуна неких хемикалија. Баште у будућности би требало да 

имају развијен систем који би неки плод потпуно аутоматски 

покупио и убацио у неко складиште. Оне би постале најважнији 

начин за зараду држава које поседују своје. Због њих ће се 

вероватно водити ратови јер, као што знамо, храна ће тада постати 

најважнија ствар на свету због мањка плодног земљишта и воде. У 

башти ће се налазити неколико чувара који за циљ имају да 

сачувају своју од непријатеља. Имаће и системе за обраду 

земљишта и моћи ће да расте у било које доба на свету. Баште ће се 

налазити под земљом како би било теже освојити их.  

 Баште захтевају бригу и посвећеност према њима јер нас 

оне држе у животу и због њих имамо шта да поједемо. 

 

Млађеновић Милош 7/3, 2. место 

 

 

 

 

Моја  башта, моја машта 
 

 

Свако дете има бујну машту, 

а у машти необичну башту. 

 

Та је башта мила свима, 

јер у њој свашта има. 

 

Деци увек озаре лице 

необичне клацкалице. 

 

Госпођице много фине, 

еластичне трамболине. 

 

У сензорном овом парку 

нема места за дечију чарку. 

 

Ту милина увек влада, 

не боји се нико рада. 

 

Веште, вредне дечије руке 

не знају за муке. 

 

Сви се боре ведра лица 

да им  успе камилица. 

 

И лаванда мирисна цвета 

током читавог лета. 

 

Има младог лука и зелене салате 

да насмејаној  деци снагу 

поврате. 

 

А воћњаци богати желе 

деци укусне плодове да деле. 

 

Мир и спокој на све стране, 

сви једва чекају да јутро сване. 

 

Каква нам је лепа башта, 

то зна само наша машта. 

       

 

             Ђорђе Тијанић 4/1,  

2. место  
 

 



 

  

 

Категорија 1-4. разреда: 

1. место – Стојановић Милица 2/2, 

       Маринковић Андреја 4/1; 

2. место – Павићевић Јаков 2/1, 

       Лазаревић Софија 4/2; 

3. место – Прокић Ана 1/2, 

        Исидоровић Филип 2/1. 

 

Категорија  5-8. разреда: 

1. место  –   Наталија Јовановић 7-1 

2. место  – Нађа Чарапић 6-3 

3. место  –  Андријана Станић 6-1 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Матеја Маринковић 4/2, 2. место  

 

 

 

Ђорђе Маринковић 2/3, 3. 

место  

     

 

 

 

 

 

            Јована Ђорђевић 4/1, 1. место 

     

 

 

 

 

 

 



 

  

     

    Загађење животне средине има многобројне последице. Једна од њих је глобално загревање. Оно се 

убраја у најзначајније климатске промене. Од 19. века дошло је до повећања просечне површинске и 

океанске температуре Земље, и то за 0,85 °Ц у периоду 1880-2012, а 0,72 °Ц у периоду од 1951. до 2012. 

године, на основу три независна сета мерења. Глобално загревање је последица високе концентрације СО2 

у атмосфери. Климатске промене могу бити узроковане различитим факторима: ефектом стаклене баште, 

променом луминозности Сунца, вулканским ерупцијама, као и Миланковићевим циклусима који су 

последица сложенијих разматрања кретања Земље и дешавају се у периодима већим од оних потребних за 

разматрања глобалног загревања. 

     Загађење може бити узроковано штетним гасовима и материјама из фабрика и производних погона 

(фабричко загађење), претераним осветљењем (светлосно) као и токсинима и другим опасним материјама 

(хемијско). 

Код фабричког загађења испушта се много токсина из горива у моторима или фабрикама, машинских уља 

и слично, као на пример угљен-моноксид, угљен-диоксид, сумпор-диоксид, оксиди азота, пепео и чађ. 

Фабричко загађење се може делимично  спречити постављањем филтера на фабричке димњаке. Познати су 

помори риба услед загађености река Рашке и Ибра. 

     Светлосно загађење је појам који означава засићеност тропосфере вештачком светлошћу. Ово загађење 

може довести до поремећаја у природном биоритму живих бића. Бројне животиње бивају дезоријентисане 

или заслепљене и прете им велике опасности. Вештачка светлост се може видети и у кругу од 150 

километара око неких градова. У многим местима су уведена наткривена расветна тела као мера против 

ове врсте загађења. Постоје организације које спасавају животиње и штите их од последица овог загађења.  

     Хемијско загађење представља загађење животне средине проузроковано токсинима. Њима може бити 

загађена вода, али и ваздух, храна и земљиште. Загађено земљиште директно утиче на загађивање хране 

(из токсичне земље ничу загађени усеви и сточна храна) и воде (штетне материје доспевају, путем 

подземних вода, до река, језера и океана). Ово загађење узрокују отрови (на пример арсен), неправилно 

одложени лекови, киселине и тешки метали (као што је олово). 

     

Да бисмо спасли планету од загађења, а самим тим и од алармантно високе стопе глобалног загревања, 

морамо да почнемо да размишљамо о томе као о нечему што је од животног значаја за наш опстанак.  

 

Сара Курандић 5/2 

 

 

 



 

  
   За извођење овог огледа потребно је следеће: квасац у праху или још боље свеж, вода, мало шећера, 

пластична флаша, кашика, левак, гумени балон и гумица за тегле. 

   Циљ овог огледа је био да докажемо да и квасци дишу. Правила су врло јасна и једноставна. Обавезно је 

радити оглед са неким старијим од тебе.  

   Кашику шећера и квасац сипај у флашу, а након тога потребно је ставити чашу млаке воде. На отвор 

флаше ставити балон и учврстити га гумицом. Пратити на сваких 10 минута. 

   Балон ће се повећавати све више и више. 

   ТО ЈЕ НАШ ДОКАЗ ДА И КВАСЦИ ДИШУ! 

                                                                                  Драгана Анђелковић 5/3 и Нина Крантић 5/3 

 

 

   Данас у свету велики број животиња спада у угрожене врсте. Човек не води довољно рачуна о својој 

околини. Приликом ширења градског подручја, изградње индустрије и слично, човек уништава станишта 

животиња. Такође, не води довољно рачуна о загађењу ваздуха, земљишта и воде. Неке животиње човек 

не лови због исхране, већ због скупоценог крзна или просто као трофеј. Све ово је довело до тога да су 

поједине врсте пред истребљењем. Слично је и са неким врстама у Србији.  

   Наша земља може да се похвали изузетно богатим биодиверзитетом. Ретке и аутохтоне врсте биљака и 

бујна вегетација чине фантастична станишта за велики број дивљих животињских врста. Србија је дом 

великог броја дивљих биљних и животињских врста, од којих су заштитом обухваћене укупно 2.633 

врсте. Међу њима, чак 1.783 врсте спадају у категорију строго заштићених, од чега су чак 1.042 врсте 

животиња, с најбројнијим бескичмењацима. Међу строго заштићеним врстама је 50 врста сисара, 307 

врста птица, 18 врста водоземаца и 18 врста гмизаваца, 38 врста риба и 610 бескичмењака. У угрожене 

врсте животиња спадају: белоглави суп, шарени твор, орао крсташ, степски соко, црни даждевњак, рис, 

мрки медвед, Аполонов лептир. 

 

             
 

          

Драгана Анђелковић 5/3, Вера Ђорђевић 5/1, Јелена Јордановић 5/2, Сара Курандић 5/2, Ника Стошић 

5/3, Мила Стојановић 5/2, Ива Максимовић 5/2, Нина Крантић 5/3, Ника Келерис 5/3 

 



  

        

    У Дечјем културном центру Београд, 06.12.2022. године наставници наше школе, Мили Ђачић, 

професорки музичке културе и дипломираном етномузикологу, додељена је награда „Златно сунце“ за 

иновативност, креативност и посвећеност у едукацији деце и неговању талената у области музике. 

Доделу је увеличао Предраг Вуковић Пеђолино са Хором ДКЦБ, који је извео четири песме са 

најновијег диска из продукције ДКЦБ. 

    Награду су уручили председник Управног одбора ДКЦБ, Предраг Вуковић – Пеђолино, заједно са 

директором Дечјег културног центра Београд, професором мр Драганом Марићем. 

   Активности Миле Ђачић усмерене су ка залагању за „више музике у школама“. Са тим у вези, она 

сматра да се активним музицирањем код деце подстиче развој интелекта, а да бављење музиком развија 

интроспективност. ,,На тај начин, деца постају хуманија, препознају лепоту, имају више љубави и 

емпатије, више нежности и добра у себи.“, наводи Мила. 

   Мила Ђачић већ десет година ради у сфери образовања и васпитања деце и младих и добитница је 

престижних признања и награда за постигнуте изузетне резултате у раду са децом. Поред рада на 

чувању и преношењу српског музичког блага ученицима, циљ јој је и имплементација традиционалне 

нематеријалне културне баштине у сам образовни процес. 

   Школа је подржала наставницу на додели награде. Свечаности су присуствовали ученици наше школи 

који су уједно и уживали у наступу дечјег хора ДКЦБ и Пеђолина. Сви ученици су на поклон од ДКЦБ 

добили најновији компакт диск Пеђолина. Ученике је водила учитељица Бојана Теофиловић. 

 

Бојана Теофиловић, проф. разредне наставе 

   Поводом награде „Златно сунце“ коју је ове године добила наставница музичке културе Мила Ђачић 

од стране Дечјег културног центра и града Беграда, 9. децембра 2022. године РТС телевизија била је 

гост наше школе, како би документовали креативне садржаје који се реализују у њој. 

     Свој уметнички и креативни потенцијал ученици су приказали овим поводом пред камерама, 

изводећи дечју, класичну и традиционалну музику, али и презентујући различите ритмичке, моторичке 

и музичко-визуелне приказе. У снимању прилога учествовали су ученици од петог до осмог разреда, 

који су се овом приликом први пут сусрели са камерама, али веома вешто одговарали на питања 

водитељке, трудећи се да објасне колико је музика у њиховом одрастању важна и како утиче на јачање 

њихове способности учења, памћења, моторике и креативности.  

 

Наставница музичке културе Мила Ђачић 

   Екипа РТС је посетила нашу школу и интервјуисала наше ђаке, а они су им показали разне активности 

које раде са наставницом Милом Ђачић. Питали су нас неколико питања везаних за музику и за игре 

које смо изводили пред камерама.  

    Етно песме су отпевали Ана Миленковић, Драгана Ђорђевић и Лука Tијанић, уз пратњу Миле Ђачић.  

    Са хором смо изводили песму „Анђели певају“. У хору су учествовали ученици од петог до осмог 

разреда уз пратњу Миле Ђачић која је свирала клавир. 

 

Ника Стошић 5/3, Вера Ђорђевић 5/1 и Драгана Анђелковић 5/3 

 

 

 

    

      



 

 

 

 

     

    Ученици одељења 4/3 су заједно са својим родитељима пожелели својој учитељици Ани Синђелић 

несвакидашњу и оригиналну честитку, објавивши чланак у новинама „Телеграф“ и на тај начин јој 

пожелели срећне празнике, 

    Браво! Честитку можете прочитати на следећем линку: 

 https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3606745-cestitka-ucenika-za-najbolju-nastavnicu  

Честитку су пренеле и новине „Пинк“: 

https://pink.rs/drustvo/463654/cetvrtaci-iz-vrcina-uciteljici-za-novu-godinu-napisali-predivno-pismo-„grdi-nas-

ali-prasta-nasa-ana‟ 

            

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3606745-cestitka-ucenika-za-najbolju-nastavnicu
https://pink.rs/drustvo/463654/cetvrtaci-iz-vrcina-uciteljici-za-novu-godinu-napisali-predivno-pismo-'grdi-nas-ali-prasta-nasa-ana'
https://pink.rs/drustvo/463654/cetvrtaci-iz-vrcina-uciteljici-za-novu-godinu-napisali-predivno-pismo-'grdi-nas-ali-prasta-nasa-ana'


   

Интервјуисале смо школски бенд и поставиле им следећа питања: 
- Како се зове инструмент који свираш? 

- Зашто си одлучио да свираш баш тај инструмент? 

- Како се зове бенд у коме свираш? 

- Да ли ти се допада идеја да свираш у бенду? 

- Да ли ти се свиђају песме које свираш са другарима? 

      Василије Вид Ћустић: 

Добар дан, зовем се Василије Вид Ћустић. Свирам класичну гитару, а у бенду електричну гитару. 

Одабрао сам да свирам гитару јер ми се свидела и јер је мој деда свира. Име нашег бенда је 

„Врчински рокери“. Идеја ми се баш допала када је мој наставник Бранко Тријић кренуо да ме учи 

акорде и питао ме да ли хоћу да свирам електричну гитару. Свиђају ми се песме које свирам са 

другарима. Имамо и ауторску песму која се зове ,,Ја немам појма“. Ја сам смислио акорде, а Андрија 

Тријић (певач) је написао већину текста. Драгана Ђорђевћ (свирала је клавир у бенду) је смислила 

име, тако што ју је наставник питао како би могла да се зове песма и она није знала. Рекла је: ,,Немам 

појма“, и тако је наша песма добила име ,,Ја немам појма“. 

Танасије Ћустић: 

Добар дан, зовем се Танасије Ћустић. Свирам гитару, а у бенду свирам бас гитару. Гитару сам 

одлучио да свирам јер ми се свидео њен звук, и то што није ни превише гласна, ни превише тиха. 

Допада ми се идеја да свирам у бенду, јер свирамо разне лепе песме различитих аутора. Све песме 

које свирамо ми се допадају, а неке од њих су: „Однеси ме“,  „Свет се брзо окреће“, „Игра рокенрол 

цела Југославија“ и многе друге. Предложио сам нашем наставнику Бранку Тријићу да свирамо 

„Додирни ме“ Неше Галије, а препоручујем да је и ви послушате. 

Гвозден Момчиловић: 

Моје име је Гвозден Момчиловић. Свирам клавир, а у бенду свирам бубњеве. Изабрао сам да свирам 

бубњеве јер сам хтео да пробам неки нови инструмент. Идеја да свирам у бенду је за мене била 

одлична и јако забавна. Песме које свирамо у бенду су баш добре.  

 

 



 

 

 

д 

  

 

Моје име је Алекса Анђелковић. Инструмент који свирам је гитара, а у бенду свирам бас гитару. 

Одлучио сам да свирам бас гитару јер ми је занимљив њен ритам. Идеја да свирам у бенду ми се 

допада јер се тако дружим са својим пријатељима и забављам док свирам. Песме које свирам ми се 

јако допадају, познате су и од добрих музичара су. 

Андрија Тријић: 

Моје име је Андрија Тријић и у бенду сам главни певач. Много сам волео да певам, па сад и певам у 

бенду. Веома ми је тешко да научим да отпевам неку високу песму, али трудим се и успевам. Много 

волим своје другаре и драго ми је што смо осмислили овај бенд. 

Матија Тријић: 

Ја сам Матија Тријић. Мој инструмент је гитара, а у бенду сам басиста и свирам бас гитару. Одлучио 

сам се за гитару јер је много волим и много сам добар у томе. Много ми се допада идеја да свирам у 

бенду са својим другарима. Песме ми се такође јако допадају  јер су све некако забавне. 

 

Вера Ђорђевић 5/1 и Драгана Анђелковић 5/3 

   Глумци стварају визуелне и звучне слике на основу писаних речи из сценарија, а изводе их у 

позоришту, на филму, радију и телевизији. Зато смо ми посетиле час драмске радионице и поставиле 

неколико питања на тему њихове последње представе ,, Побуна слова”. У представи „Побуна слова“ 

глумили су полазници драмске радионице под руководством учитељице Бојане Теофиловић и 

глумице Тијане Јанковић. Представа је одиграна 22.10.2022. у свечаној сали наше школе. 

   Прво смо замолиле Тијану Јанковић наставницу драмске радионице да се представи и да нам каже 

нешто више о себи и представи. 

   ,,Добар дан Мила и Ника. Ја сам Тијана Јанковић  и држим часове глуме преко десет година. За 

представу смо се спремали око пет часова са неколико проба пред наступ. Свака представа је за себе, 

свака захтева различито време припреме. И, наравно, зависи од наших глумаца највише. То би било 

пар речи о мени, а још боље  ће вам своје утиске пренети чланови наше радионице.“ 

     Са нама је Андреа Јовановић која је најдуже члан драмске радионице: 

,,Андреа, колико дуго похађаш часове?” 

,, Идем на глуму већ шест година, од своје пете године.“ 

,, Саро, можеш ли да нам кажеш која је твоја омиљена игра на глуми?“ 

,, Моја омиљена игра на глуми је бам.“ 

„Тања, да ли је представа „Побуна слова“ твоја омиљена представа?“ 

„Да, јесте. Волим је зато што је занимљива, брза и забавна.“ 

„Ксенија, шта би нам ти рекла о представи?“ 

„Мени се свиђа зато што је кратка, али поучна и публици се баш допада, кад год смо је играли, сви 

су уживали.“ 

Сада ћемо разговарати и са мушким члановива. „Филипе, реци нам ти своје утиске.“ 

„Када су у питању неке друге представе, дешава ми се да имам трему, али када је ова представа, 

треме нема и уживам у извођењу.“ 

„Вукашине, поред ове поменуте представе која вам је колико видимо омиљена, која је још оставила 

утисак на тебе?“ 

„Да, поред ове, омиљена ми је и Капетан Пиплфокс где сам глумио чудовиште и било је врло 

забавно.“ 

„Хвала вам на издовојеном времену, ми вас сада напуштамо, а ви наставите са радом и трудом као 

што сте и до сада.“ 

Мила Стојановић 5/2 и  Ника Стошић 5/3 

 



 

 

  
    Представа „Побуна слова“, коју реализују ученици драмске радионице под 

руководством учитељице Бојане Теофиловић и глумице Тијане Јанковић, одиграна је 6. 

октобра 2022. године у свечаној сали наше школе. Представа је била део активности у 

оквиру Дечје недеље. 

 

 
 

   Посетили смо позориште Академија 28, које се налази у Београду. Гледали смо 

представу „Деда Мраз на крововима Париза“. Представа је била јако занимљива. Ту су 

била деца од I до V разреда наше школе, али и деца из других школа. Атмосфера је била 

одлична, као и представа. У првих 10 минута смо се упознавали са глумцима и после је 

постајало све занимљивије и занимљивије. Представа је трајала око 50 минута. Та 

представа ме је научила да у животу не треба да будемо лаковерни, него да прво 

размислимо шта ћемо урадити, па затим то да урадимо. Надам се да ћу опет посетити тако 

дивно место. 

Ника Стошић 5/3 

     

 

 



 

  

                    

 

     

                

                    

 

                 

    

                   

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

Редакција: 

Драгана Анђелковић 5/3, Вера Ђорђевић 5/1, Јелена Јордановић 5/2, Ника Келерис 5/3, 

Нина Крантић 5/3, Сара Курандић 5/2, Ива Максимовић 5/2,  Мила Стојановић 5/2, 

Ника Стошић 5/3 

Главни и одговорни уредник: 

Марија Старчевић, професор српског језика и књижевности 

 

                        

 


