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Драги наши читаоци, 

 

Овај број смо посветили учитељици живота – историји. Један од разлога за то је важна година у 

српској историји - стогодишњица примирја у Првом светском рату. Наш ученик нам је пренео причу 

о свом чукундеди који је учествовао у Великом рату. 

Драго нам је што су потомци Павла Поповића ученици наше школе. Велики број текстова  добили 

смо баш од њих, свестране и вредне деце, уз велику подршку и допринос маме Данијеле Поповић. Уз 

њену помоћ сазнали смо родбинску везу четворо наших основаца Поповића  (пети је завршио нашу 

школу) са чувеним Павлом Поповићем. 

Наставник Урош Миливојевић је један од омиљених наставника у школи; већ годинама је у врху 

листе најтолерантнијих и омиљених наставника. Тако је било и ове године, а то је сем предмета који 

предаје, још један разлог да прочитате интервју са њим. 

Ове школске године наша ученица Тања Шкркић постигла је изузетан успех на такмичењу младих 

песника освојивши 1. место на нивоу града Београда.  

Има још много лепих ствари које се дешавају у нашој школи. Волели бисмо да можемо све да их 

обухватимо. Зато настојимо да сва дешавања истакнемо на фејсбук и инстаграм странама школе. 

Познато вам је из претходних бројева да Петра Радусиновић (7-2) воли да чита „Мали забавник“ и 

издваја интересантне теме за нас. Овог пута она је аутор два лепа састава и текста о историји школе у 

Вранићу. 

Хвала свим ученицима који су доставили текстове, наставници српског језика Јелени Игњатовић на 

лектури и наставнику Урошу Миливојевићу на консултацијама. 

 

                          Милица Војводић, наставница енглеског језика, kоординатор новинарске секције  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Историја Мељака, Вранића и Шиљаковца 

Мељак, Вранић и Шиљаковац су села која припадају општини Барајево. 

Мељак се граничи са Вранићем, док се Вранић налази између Мељака и 

Шиљаковца. 

Мељак је село са мештанима углавном српског 

порекла, али има и избеглица и Рома. Кроз Мељак 

пролази Ибарска магистрала која повезује Вранић и Лазаревац са Београдом. 

Део Мељака који се зове Тараиш одвојен је од главног дела села. Мељаку 

припада и један мали крај, који се зове Смрдан. Мештани Мељака су на 

Жутом брду пре Првог светског рата ископали оловни сандук у коме је пронађено прстење. Само 

место добило је име по имели која је расла на дрвећу, јер је већи део Мељака био шума. У Мељаку јe 

школа саграђена 1932. године, а већ 1941. запаљена. Пошто се Мељак налази на друму Београд - 

Лазаревац, изграђен је велики број кућа, продавница, стоваришта, ресторана и др. 

 

Вранић је највеће село у општини Барајево. Настало је спајањем два села 

сличног имена, Вранић и Бранић. Први пут се помиње 1528. године, када 

има пет домова. У Вранићу се налази црква брвнара која је подигнута 1823. 

године. Данас је сазидана нова црква Светог пророка Илије, док је брвнара 

обновљена. У парохијском дому налази се дуд, стар преко сто година. Постоји и ризница,  у којој су 

бројни предмети из прошлости овог краја. Најзначајнија личност из Вранића јесте Павле Поповић, 

српски устаник који се спасао сече кнезова. По њему се зове школа у Вранићу, Мељаку и 

Шиљаковцу. Прва школа саграђена је 1848, а нова осмогодишња 1957. године. У Вранићу је 1943. 

године група четника авалског корпуса учинила масакр над цивилним становништвом из породица 

Пантића, Поповића, Савића, Тришића, Алексића, Васића и других. 

      Шиљаковац се налази на 30 км од Београда. Први пут је забележен 1745. 

године на штампаној географској карти. Забележено је да 1818. године 

Шиљаковац има 22 куће. Када се уђе у село, наилази се на кафану „Четири 

ветра“. Идући право, стиже се до раскрснице, а ако се настави даље у истом правцу,  долази се до 

четворогодишње основне школе. Школа у Шиљаковцу се води као подручно одељење од 1962. 

године, а први учитељ у школи био је Радоје Живанић (1844-1898).Сва три села припадају општини 

Барајево. Налазе се на око 30 км од Београда, с тим што се Мељак налази на самој магистрали, десно 

са магистрале се скреће за Вранић, а у наставку магистрале је скретање налево за Шиљаковац. 

                                                                                                                               Лука Лазаревић 8-3 

 



 

Од школице до школе 

 Прве школе у београдској Посавини настале су већином уз цркве. Тако најстарије школе 

имају она места која су имала и најстарије цркве: Остружница, Конатице, Лесковац, Баћевац и 

Вранић. О њима су се у прво време старали месни свештеници, тражећи учитеље, а неки су и сами 

радили у њима. За школу у Вранићу посебно су заслужни свештеници из куће Поповића: поп 

Димитрије, брат кнеза Павла Поповића, а отац писара Лазе, поп Атанасије Тацко, брат Павла 

Поповића и попа Димитрија, поп Тодор, син кнеза Павла, који је у школи неко време и радио. Не зна 

се тачно када је школица у Вранићу настала, али с обзиром на то да је крајем XVIII века у селу било 

више писмених људи, може се закључити да је постојала и пре Кочине крајине. 

Прва школица налазила се уз цркву на Гуњицама, а затим на Окапини. Касније је пресељена 

уз судницу и кафану, у центар села, у приватну кућу.  

     Црква брвнара се налазила са леве стране пута идући од садашње школе ка старој, на месту 

старе општине, на имању Поповића, где се и сада налази споменик који је подигао поп Атанасије 

Тацко. 

     Друга школица се налазила у дворишту цркве 

брвнаре, односно садашње цркве, где је ова пренета 1823. 

године.  Њу је држао поп Тодор Поповић. Зграда је имала 

два одељења: једно, веће у којем су се парохијани склањали 

од невремена, и друго, мање, у којем су учили ђаци. 

     

Школа на Гуњицама радила је недељом и празницима пре 

подне, а суботом и уочи већих празника после подне, као и у одређене дане уз часни пост и када се 

по селима светила водица славе. Значи, углавном, у вези са црквеним обредима. 

    Учење је било строго практично, а учило се подражавањем. Ученици су најпре посматрали и 

гледали шта раде старији ученици или поп Тодор, па потом то исто и они чинили. Читање су учили 

мало од попа Тодора , мало од старијих ученика, а тако исто и писање. На исти начин су учили и 

црквено певање: они који су боље знали, певали су напред (гласно), а остали за њима, полако, док и 

они не науче. 

     Прва школска зграда у Вранићу подигнута је 1848. године у 

центру села, уз општинску механу. Године 1852. школа  у нашем селу 

има 18 ученика. Већ после 10 година, према извештају из 1858. године 

Министарства просвете, сазнајемо да је школа неокречена и 

руинирана, под истим кровом са сеоском механом. Близина школе и 

механе никоме се није допадала. Чак је испевана и ругалица: “Ко шта 

воли, види се по школи“. На њу су Вранићани били веома осетљиви. У 

прво време у школама су радили учитељи - свршени богослови из 

 кнез-Милошеве Богословије, а од 1872. године стижу учитељице из 

Више женске школе у Београду. 

     Из XIX века нису сачувана документа о раду школе, а већ од 

1907. годинe има уписница, дневника, закона, уредаба и свезака, 

часописа, просветних гласника...... 

    Општина је желела да у Вранићу 1875. године зида нову 

школу. Мештани се нису могли сложити, јер су једни хтели да граде 

школу, а други цркву, па до градње школе није ни дошло. Тако се 

настава до 1905. године изводи под тешким условима, у старој згради. 

Године 1880. у школи је било 32 ученика из Вранића, Мислођина, Јасенка, Мељака, Барича и М. 

Моштанице. 



 

     Коначно је 1905. године срушена стара школска зграда, направљена од трошног материјала, 

са две учионице и учитељским станом. Године 1907. Вранић је добио нову школску зграду са три 

учионице и учитељским станом на истом месту. У њу су ишла само деца из Вранића. 

    У тој школи радило се све до 1958. године. У школу су ишла скоро сва деца оба пола, с тим 

што су родитељи девојчице исписивали после другог разреда.  

 За време Првог светског рата школски инвентар је потпуно уништен. После рата настава је 

текла уобичајено, иако школа није била опремљена училима. Имала је само клупе и таблу. Настава је 

била  заснована на методу излагања, а ученици су цео дан проводили у школи. 

 Пошто је територија села Вранића велика, 1926. године покренута је акција за зидање још 

 једне школске зграде у Црквеном крају. Она је завршена 1929. године уз велику помоћ Тихомира 

Поповића, мештанина. Школа на Окапини добила је назив бр.1, а ова, новоизграђена, бр. 2. Налазила 

се на месту садашњег Дома здравља. Радила је до 1958. године, када је завршена нова школска зграда 

у Пиперији. Тада је престала са радом и школа бр.1, која је 1954. године одлуком Среског народног 

одбора прерасла у осмогодишњу отварањем петог разреда. 

 За време Другог светског рата обе школе (број 1 и број 2) радиле су са извесним прекидима. 

Школске зграде нису биле бомбардоване, ни опљачкане, ни спаљене, сем што су неке повремено 

коришћене за смештај непријатељских војника. У школи број 2 једна просторија је била претворена у 

четнички штаб. Просветни радници су се трудили да одрже континуитет у образовању. Поред 

наставе, држане су и седнице Месног наставничког већа. Тако из записника од 1. априла 1942. године 

сазнајемо да је решено да се централна школска зграда, која се налази у центру места, крсти именом 

Државна народна школа Павла Поповића, а школска зграда која се налази у Црквеном крају, крсти 

именом Државна народна школа Светог Саве. У званичном смислу, на школском штамбиљу, општи 

назив  за обе школе биће Државна народна школа „Павле Поповић“ 

 По ослобођењу, школа у Вранићу радила је захваљујући великом ентузијазму и елану 

просветних радника, њихових ђака и мештана. Поред редовног рада у школи,  учитељи су били 

ангажовани у друштвеном раду. Учитељи су руководили аналфабетским течајевима за 

описмењавање. Учитељице су радиле на течајевима за здравствено просвећивање сеоске женске 

омладине. Велика пажња се обраћала глумцима дилетантима који су учествовали на многим 

фестивалима и заузимали водећа места. У дворишту школе изграђено је кошаркашко и рукометно 

игралиште. Фудбалски клуб је постизао запажене резултате и био чак  и члан I београдске лиге. 

Најзначајније успехе постигао је шах-клуб, који се такмичио на нивоу I и II београдске лиге. У 

оквиру културно-уметничког друштва радила је при школи и фолклорна секција, која ја касније 

самостално наставила свој успешан рад.   

Школа је добила име „Моша Пијаде“ 2. 

фебруара 1954. године.  Референдумом од 4. априла 

1991, одлучено је да јој се врати име „Павле 

Поповић“, које  је носила раније. Школи у Вранићу 

су 1962. године припојене школе у  Мељаку  и 

Шиљаковцу као подручна одељења. Подручна 

одељења су четвороразредна, а матична школа је 

осморазредна. Број ученика је варирао, али је у 

просеку благо растао. Број одељења је пратио број 

ученика. Поред редовних ученика, у школи у 

 Вранићу, образовање  и писменост су стицали и 

одрасли у вечерњој школи. И предшколске групе су 

једно време радиле у оквиру школе. 

Ученици одељења 8-3 помажу у уређењу дворишта, јесен 2018 

 



 

Покретачку снагу да се превазиђу или бар подносе проблеми, чини вечита тежња просветних 

радника, практичара, да буду бољи, да постигну боље  резултате, да преточе искуство и љубав у своје 

ђаке. Школа у Вранићу је постизала, од постанка до данас, значајне резултате, управо због тога што 

су у њој највећим делом радили баш такви васпитачи. 

За све ове податке о школи коришћена је Монографија, која је настала поводом 150 година 

рада школе у Вранићу (од 1841. до 1991), а материјал за монографију је сакупљен уз помоћ бивших 

ученика, њихових родитеља, грађана, бивших радника школе, цркве у Вранићу и њеног свештеника, 

Педагошког музеја Србије, Архива Србије, Завода за унапређивање васпитања и образовања града 

Београда, Етнографског музеја Србије, Градског фонда оснвног образовања, Секретаријата основног 

образовања Београда, Месних заједница Вранић, Мељак и Шиљаковац и СО Барајево.  

 

                                  Петра Радусиновић 7-2 

 

 

               

Школа у Вранићу сада 

                            

Двориште школе у Мељаку                                                                 Учионица у Шиљаковцу 

                                                                                                                                             

 



 

Црквени музеј/ризница у Вранићу 

Пре двадесет и три године, тачније 17. октобра 1995. године, отворен је Црквени музеј/ризница у 

Вранићу. Највећа заслуга за оснивање овог музеја припада свештенику Радивоју Митровићу, који је 

цео свој радни век провео у Вранићу. Отац Радивоје је сакупљање музејских експоната започео још 

1977. године. Сада се у згради, чија је градња почела 1987. године, налази преко три стотине 

предмета, а музејска библиотека броји око десет хиљада књига. О Црквеном музеју за „Школски 

забавник“ причао нам је свештеник Дарко Павловић:  

 

Може се рећи да се Црквени музеј састоји заправо из три дела. Први део чине збирке 

експоната које се налазе унутар зграде Музеја. Други део чини библиотека која броји преко 

10000 наслова. Трећи део је комплекс аутентичних грађевина из 18. века смештених у 

црквеној порти. Међу изложеним експонатима су старе богослужбене књиге и иконе, 

предмети православне примењене уметности, археолошки налази, предмети из области 

нумизматике и етнологије, писани документи и фотографије, драгоцене историјскекњиге и 

други предмети велике вредности. Посебан део ризнице сачињавају експонати из раздобља 

праисторије, неолита и римског доба. Затим, ту су предмети везани за Први српски устанак, 

балканске ратове и Први светски рат. То су сабље, пушке, одликовања, чутуре, писма која су 

очеви слали синовима на фронт, затим експонати који се односе на школу: табла за писање, 

рачунаљка, ђачка књижица. Међу текстилним предметима издвојио бих женску ношњу 

посавског краја, као и мушке и женске кошуље, јастучнице. Важно је споменути крст Хаџи 

Рувима израђен 1796. године, а поклоњен цркви у Вранићу 1800. године, као и Октоих 

штампан у Москви 1756. године. Комплекс грађевина чини Матића кућа, вајат, млекар, магаза 

и кошпрућар. Матића кућа је стара 250 година и представља шумадијски тип куће. У њој се 

налазе експонати, предмети који су се употребљавали у домаћинству, и све је намештено по 

угледу на некадашњи начин живота. Од 1997. године Музеј је отворен за посетиоце, а у 

договору са вероучитељима и наставницима често га посећују и ученици ОШ „Павле 

Поповић“, као и ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева. 

 

                                         Сара Поповић 5-2 

 



 

Интервју са наставником историје 

 

 

Да ли сте као дете размишљали о томе да постанете наставник? Да ли је то посао којим сте 

одувек желели да се бавите?  

 

Потичем из просветарске породице, бака и дека са очеве стране били су учитељи. Они су, додуше, 

радили у неком другом времену и у другачијим условима него ми данас. О наставничком послу сам 

размишљао као гимназијалац, али и касније. Наравно, размишљао сам и о неким другим пословима.  

 

 

 У коју основну школу сте ишли и који предмети су Вам 

били омиљени? 

 

Похађао сам ОШ „Владимир Назор“ у Земуну. Моја школа 

се већ одавно зове другачије - ОШ „Горња Варош“. 

Омиљени предмети, скоро као и данас: српски језик, 

историја, географија, физичко, биологија, а енглески језик 

сам волео више ван школе. 

 

 

У коју средњу школу сте ишли и на ком факултету сте 

студирали? 

 

После основне школе, отишао сам у најближу гимназију, а 

то је била Земунска гимназија. Похађао сам друштвено-

језички смер. Историју сам студирао на Филозофском 

факултету у Београду. На том факултету су, иначе, 

скупљене разне друштвене науке, нпр. археологија, 

психологија, педагогија итд. 

 

 

 У ком периоду сте се определили за историју? 

 

Искрено, историја ме је привлачила још у основној школи, а 

затим и у гимназији.Тада, наравно, нисам имао представу о 

томе шта је то у ствари историја као наука, чиме се све 

бави... 

 

 

 Да ли имате неку омиљену историјску личност или период који Вам је посебно занимљив? 

 

Тешко ми је да се определим. То вам је као она прича о детету у посластичарници.  

 

 

Колико познајете историју Вранића? Да ли мислите да је занимљива?  

 

Познајем понешто, посебно из устаничког периода. Вероватно недовољно. Историја одређеног места 

је увек занимљива зато што је жива и надохват руке. 

 

 

 Колико је важно да деца упознају историју места у коме живе и прошлост својих предака? 

 

Данас је можда важније него икада раније. Пре свега зато што смо сви омамљени светлима наших 

телефона, таблета, рачунара, огромних телевизијских екрана...Друго, ми у школи обично радимо 



 

општу и националну историју прописану планом и програмом. Подсетимо се неколико пута годишње 

на одговарајућим часовима и историје нашег места, али и Београда, Шумадије, оближњег Срема. 

Било би добро да увек, и ван часова, нађемо мало времена за историју породице, фамилије, краја. 

 

 

 Чиме волите да се бавите у слободно време? 

 

Слободног времена имам све мање. Обично нешто читам у превозу. Мислим да добар део ученика 

зна да волим да пратим квизове знања на телевизији. 

 

 

Колико година радите у школи у Вранићу? Да ли се нешто променило у односу на Ваш почетак 

овде?  

 

У Вранићу сам читаву деценију, од септембра 2008. године. 

Рад у просвети је увек динамичан. Много тога се променило, 

али је и остало врло препознатљиво. И ја сам се променио 

као наставник, надам се набоље. 

 

 

 Да ли се бавите још неким послом? 

 

Имам ту срећу да стално нешто радим у својој струци. 

Превео сам неколико историографских књига са енглеског 

на српски језик. Сарађивао сам на изради уџбеника са 

неколико издавача до сада. Могу да се похвалим и да сам 

аутор/редактор једног атласа - „Историјски атлас за основну 

и средње школе – од праисторије до XXI века“, који је у мају 

ове године Министарство образовања одобрило за употребу 

у нашим школама. 

 

Ви сте одељенски старешина VIII-1. Да ли Вам лежи 

улога одељенског старешине и колико Вам је напорно? 

 

У улози одељенског старешине се сналазим. Рекох већ да је 

посао наставника динамичан сам по себи. Старешинство га 

чини још бржим, понекад и напорнијим. 

 

 

Које историјске књиге бисте препоручили својим 

ученицима? 

 

Ученицима бих, пре свега, препоручио да читају што више. Прво књижевне текстове почевши од 

буквара, читанке и лектире. Читање је заиста супермоћ, верујте ми на реч. То је кључ за разумевање 

света око нас. Ако можда не волите лектиру, нађите оно што вам више одговара, сигурно да у нашој 

школској библиотеци, као и у оближњој библиотеци „Бранко Ћопић“ у Дому културе имају нешто за 

вас – лепо илустроване књиге, атласе, енциклопедије свих врста, књиге о уметности, стрипове, 

кратке приче, романе, песме...То је непрегледан океан, али се немојте плашити, нити бити 

мрзовољни да се отиснете на ту пловидбу. 
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Мој чукундеда Милан Лазаревић у Великом рату   

 

Милан Лазаревић из Мељака други је по старости од четворо мушке деце Стевана и Савке 

Лазаревић. Рођен је 1884. године. Учесник је оба балканска, као и Првог светског рата. 

Са своја четири брата 1912. године одлази у рат. Учествовао је у Кумановској бици у октобру 1912. 

године, на Једренама и Брегалници 1913. године. У тим ратовима бива рањен од бајонета јер је 

ускакао у ровове и избацивао непријатеље. По завршетку балканских ратова, сав изранављен по 

ногама, био је у превијалишту и на опоравку. Убрзо, 1914. године, почиње Први светски рат. 

Неизлечен у потпуности, полази у битку. Прошао је Цер, Дрину, Колубару. Са српском војком и 

војсковођама 1916. године повукао се преко Албаније. То су биле велике муке; војска је била 

исцрпљена, у ранама и болесна. Доста њих се посмрзавало, али је већи број стигао у Грчку. На Крфу 

је био на опоравку са савезницима. Једва је чекао да крене у своју Србију. После пробоја Солунског 

фронта 1918. године, крећу на Кајмакчалан. Срби су толико јуришали у родну Србију да савезници 

нису могли да их стигну. По завршетку рата, враћа се кући и затиче жену Марију са сином 

Витомиром, који је рођен 1912. године. Долази кући са седамнаест рана. Са својом браћом која су се 

вратила (сем трећег брата Чедомира), прича и размењује утиске из рата. 

За заслуге у рату добија Карађорђеву звезду, албанску споменицу и пушку са бајонетом.  

Ово је прича о мом чувеном чукундеди, који је шест година ратовао да би ослободио своју земљу од 

окупатора и повратио слободу. 
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            Чукундеда Луке Лазаревића није на овој слици, а могао би бити. Лука има само једну 

фотографију свог чукундеде на којој се скоро и не види његов лик. Можда познајете Луку, па 

замислите сами. 

 



 

Историја ФК Вранић 

Прва лопта донета је у Вранић 1938. године, док је први тим формиран 1942. године. Исте године је 

одиграна прва утакмица против Дражевца и остварена је победа од 1-0, голом Бранка Босанца. Први 

тренер, до одласка у рат 1943. године, био је Милован Јелић. Клуб је обновљен после рата, 1947. 

године. Прикључио се Липовачком савезу и играо је утакмице у Равни, садашњем стадиону ФК 

Вранић. Први трофеј освојен је 1951. године, у финалу Липовачког среза, када је побеђена Сремчица. 

Током педесетих година, клуб се прикључио општинској лиги Барајево, а лигу и куп је освајао 

небројено пута. За дан оснивања узима се 12. јул 1975. године, када је клуб, као први у општини 

Барајево, укључен у Фудбалски савез Београда. Први председник је био Љуба Јоксић, који је у 

периоду 1977-1978. преорао терен и саградио прави стадион. На отварању стадиона гостовала је 

Црвена звезда. У сезони 1980/81. клуб бележи успех преласком у виши ранг – Прву београдску лигу. 

У то време капитен је био Влада Ђоинчевић, а тренер Милан Лучић, који је, уједно, предавао 

физичко васпитање у нашој школи. Највеће успехе ФК Вранић је остварио када је председник клуба 

био Милорад Мића Марковић. Тада су подигнуте трибине, реновиране свлачионице и изборен је 

1995. године прелазак у Београдску зону. Године 1994. телевизијска кућа ,,Студио Б“ преносила је 

дерби у Лисовићу између истоименог клуба и Вранића, а Вранићанци су остварили победу од 0:2. 

Највећа легенда клуба свакако је Чедомир Чеда Ђоинчевић, кога је фудбалско умеће одвело пут 

Португала. Међу најпопуларнијим и најбољим играчима ФК Вранић били су Влада Ђоинчевић, 

Спасоје Станић, Павле Јоксић, Боривоје Марјановић и други. Зоран Лукић, садашњи тренер млађих 

категорија Вранића, започео је и завршио своју успешну каријеру у Вранићу.  

Занимљивост за крај: Илија Поповић, некадашњи голман Вранића, отишао је са своје свадбе на 

утакмицу свог тима како би му помогао да дође до победе! Веома чудно, зар не?  

До наредног броја, спортски поздрав!  

               

                                                     Петлићи и млађи пионири 
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Кратка историја српског филма 

Филм је модерна уметност која у великој мери зависи од науке и технологије. Прва филмска 

пројекција одржана је у Паризу 28. децембра 1895, а шест месеци касније, 6. јуна 1896. и у Србији, у 

кафани „Код златног крста“. Пројекцији су присуствовали краљ Александар Обреновић и 

краљица Наталија. 

 

Први стални биоскоп отворен је у Београду 1909, а 

убрзо је уследило отварање других биоскопа у Београду 

и другим градовима Србије. Први филмски продуцент 

био је Светозар Боторић, власник биоскопа „Париз“, 

који је ангажовао француске сниматеље за производњу 

филмских журнала о престоничким догађајима. Први 

српски филм “Живот и дело бесмртног вожда 

Карађорђа“ сниман је 1911. године у режији Чича 

Илије Станојевића. Рад на снимању документарних филмова интензивиран је у 

доба балканских и Првог светског рата. Велики део те филмске грађе сачуван је и налази се у архиву 

Југословенске кинотеке у Београду. У Војводини се путујући кинематографи јављају у исто вријеме 

кад и у Србији, а први стални кинематограф у Војводини отворен је у Сомбору 1906.  

Још један догађај у историји српског филма привлачи 

пажњу. После повлачења српске војске 

преко Албаније, на Крфу је при српској команди 

основана филмска секција са задатком да приказује 

савезничке филмове српској војсци и да снима ратна 

збивања на Солунском фронту. Најзначајнији члан те 

секције Михаило Михаиловић, постао је један од 

пионира филма у Краљевини Југославији.  

 

Филмско стварање 

Почетак филмске продукције у Србији везује се за 1911, када је продуцент Светозар Боторић 

продуцирао два играна филма: „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ и „Улрих Цељски и 

Владислав Хуњади“, које је режирао Чича Илија Станојевић, као и документарни филм „Циганска 

свадба“. У историји филма забележени су и покушаји Ђоке Богдановића са његовом великом 

документарном продукцијом, браће Боже, Пере и Светолика Савића у успостављању продукције 

српских филмова. 

                                    Чича Илија Станојевић 

Инсерт из филма “Живот и дело бесмртног вожда Карађорђа“ 



 

Од 1911. до 1913. Де Бери је снимио око 20 документарних филмова за Светозара Боторића. Међу 

најпознатијима су „Свечана предаја старих и пријем нових застава“, „Одлазак краља, 

престолонаследника и принцезе Јелене у Петроград“, „Трке на Бањици“, „Летење авијатичара 

Ђованија Видмера на Бањици“, и други. Славко Јовановић је уз Луја де Берија, који је снимао 

филмове из балканских ратова, научио занат и постао први српски филмски сниматељ. Снимао је 

филмове за Светозара Боторића, али и за друге филмске продуценте. 

Продукција 

После Другог светског рата Београд постаје филмски центар Србије и Југославије, са значајним 

продукцијским кућама југословенске кинотеке: „Застава филм“, „Авала филм“, „Филмске новости“, 

„Дунав филм“, „Јадран филм“. Значајни играни филм је „Славица” (1947), прва екранизација 

књижевног дела „Софка“ (1948), први филм у боји је „Поп Ћира и поп Спира“, прве српске 

режисерке Соје Јовановић. Врхунац представља период 1961—1971. године, тј. појава „црног 

таласа“, чији су најзначајнији представници Душан Макавејев, Александар Петровић, Живојин 

Павловић и др. Александар Петровић је најуспјешнији. У филму „Три“, снимљеном по новелама 

Антонија Исаковића, достигао је савршенство филмског израза и форме. Други његов 

филм „Скупљачи перја“ добио је Гран при на међународном филмском фестивалу у Кану. Значајни 

редитељи су Живојин Павловић познат по филмовима: „Буђење пацова“, „Кад будем мртав и бео“ и 

др., Душан Макавејев: „Човек није тица“. „Црни талас“ је због специфичног приказивања савремених 

прилика подвргнут жестокој партијској идеолошкој критици и 

угушен. Међу каснијим редитељима издвајају се Горан 

Паскаљевић, Срђан Карановић, Горан Марковић, Слободан 

Шијан, Емир Кустурица, најуспјешнији српски филмски 

стваралац, добитник многих међународних награда. Значајан је и 

српски документарни филм. Око филмског предузећа „Дунав 

филм“ оформила се београдска школа документарног филма, која 

се прочула по многим наградама освојеним на међународним 

фестивалима.   

Једним од најбољих српским филмова сви времена сматра се филм 

„ Ко то тамо пева“  снимљен 1980. године у режији Слободана 

Шијана, према сценарију Душана Ковачевића. 

 

Плакат за филм „Ко то тамо пева“        
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Стара породична кућа 

 Издалека сам је могла видети, јер се као ружа издвајала од осталог цвећа. Наравно, све куће су 

лепе на свој начин, али је ова посебна. У завоју улице уздиже се двоспратна кућа од црвене цигле. 

 Попут чувара, камени стубови прошарани тарабама усправно стоје гледајући улицу. Од капије 

до куће стаза са понеким избијеним каменом. На кући, ту и тамо, помало оштећена фасада. Пузавица 

се прострла као таписерија између олука и прозора. На доњима, отворене дрвене ролетне подсећају 

на раширене руке добродошлице. На највишем прозору  једна одавно спала, па се чини као да целој 

улици намигује. Упркос годинама које су пролетеле, мноштво прозора је чини ведром. Право од 

врата се простире ходник. У њему окачене урамљене црно-беле фотографије које оживљавају 

прошлост. Трпезарија пространа, са великим лучним прозором. На средини округли сто прекривен 

тешким хекланим столњаком. У углу стари шпорет. Колико ли је укусних јела и колача на њему 

направљено! Сада, пензионисан, дрема. У продужетку, топла дневна соба. Кревет са плишаним 

јастуцима и фотеље окупане сунчевом светлошћу. Са друге стране ходника две осамљене собе са 

дрвеним креветима. На њима понека лучно извијена шара са прекривачима, које је моја прабака 

правила. Уз кревет  стоји стара, „сингер“ шиваћа машина. Фиоке су јој пуне конаца, разнобојних 

дугмади и закрпа. Попут старе даме, могла би испредати приче о прелепим хаљинама урађеним на 

њој. Тик уз врата собе пружају се широке степенице. Док газим излизаним тепихом, оне ме, уз 

шкрипу, воде до горњег спрата. Са десне стране једна соба са небоплавим, а друга са 

пастелнозеленим зидовима, чувале су играчке. Понека избледела шара на зиду открива њене 

давнашње несташне становнике. Соба слева је мрачнија. На зидовима су полице препуне књига. Из 

разних кутија на поду вире тврди повези. На тешком дрвеном столу расути су листови папира. Кроз 

прашњаве завесе, трачак светлости пада на избледеле белешке. Листови трешње су приљубљени уз 

прозор. Поглед пада на њено широко стабло које својом крошњом грли кућу. 

Осећам снагу и топлину која избија из њених зидова. Свраћам, одлазим и долазим, јер ме одувек 

привлачи попут магнета. Та поносна стара дама, обучена у црвено, омотана зеленом ешарпом, 

издваја се од свих кућа. Она је посебна и мени најдража. 
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Један стари занат 

            Несигурно газим калдрмом. Коцке су попут рибље крљушти поређане у непрегледном низу. 

Поглед ми лети са зграде на зграду: избледели кровови су као клонули цветови, фасаде као олињали 

капути. Све је некако суморно, као пред кишу. 

            Застајем пред необичним призором. Усред сивила, кућа плаве боје, коју, попут шешира, краси 

јаркоцрвени цреп. На њој натпис ситно извезеним словима и цветовима. Стакла благо прашњава и 

одшкринута врата. Нисам одолела да крочим у „Продавницу ручно рађених играчака“. У 

полуосветљеној просторији испрва нисам ништа видела. Замало сам се спотакла о нешто. Подигла 

сам то „нешто“ и видела малу локомотиву. Мало 

даље су стајале шине и вагони различитих 

намена. Подижући поглед, угледала сам играчке 

свуда око себе. Смешиле су ми се лутке 

порцеланских лица, са богатим хаљинама 

сунчаних боја и дамским сунцобначићима. Меде, 

зечеви, папагаји, пингвини и многе крпене лутке 

сијале су својим веселим очима. Између њих су 

расуте чигре на којима је сликар вештом руком 

исцртао животиње у покрету. Изнад моје главе мали и велики авиони сребрних елиса спремни су да 

полете. У мени се ускомешало дивљење и машта. Из тога ме је пренуо неки шум, равномерна тиха 

шкрипа. За великим претрпаним столом седео је стари човек проседе косе. На њему је био беличасти 

мантил прекривен фином струготином дрвета. У крилу мноштво фронцли од материјала и кончића 

разних боја. На руци му је било зкачено јастуче за игле и прибадаче. На столу машина за шивење, 

лепкови, материјали. Стари занатлија је марљиво радио на својој новој лутки. Као да је очекивао 

посету, подигао је поглед и без речи ми показао да седнем. Једва да сам га и поздравила. Гледала сам 

у његове руке, које су брзо пришивале, фирцале, нежно длетом обликовале. Замолила сам га да му се 

придружим. Иако сам се пар пута боцнула, изазов је био велики, а труд се исплатио. 

            Рад смо прожели причом старог мајстора о заборављеним занатима. Време их је прегазило, 

нова технологија, интернет куповина. Улица је опустела, јер нико не шије нова одела „крпице“ су 

јефтиније, обућари не праве ципеле, па чак ни пенџете, господа  више не носе шешире. Заиста, 

питала сам се да ли су људи у тој трци заборавили 

нешто. Срећа је, каже  мајстор, што има деце. Играчке 

живе захваљујући њима. 
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ПЕСНИЧКИ КУТАК 
 

Врба  –  Прво место на градском такмичењу младих песника 

 

Поред једне реке 

Стара врба дрема, 

Тужна због старости, 

Ил' што рода нема.  

 

Рибари јој често 

њене гране ломе, 

ал, славуји зато 

друже се са њоме. 

 

 

Волим стару врбу 

и њене цветове, 

волим њену крошњу, 

нек нема плодове. 

 

Лепотица стара 

још ту увек дрема,  

ником се не нада, 

а и никог нема. 

 

Тања Шкркић 6-2 
 

 

Marapaц Лени 

 

Један маrapaц Лени 

почео је да вилени. 

Има пријатеље мачке, 

хода наопачке, 

и све ради наглавачке. 

 

Прочуо се Лени 

широм белог света, 

за њега је чула 

скоро цела планета. 

 

 

Питали га људи: 

„Зашто тако радиш, 

што своју главу 

мало не охладиш?“ 

 

Магарац Лени погледа их 

искоса, са самог врха свога носа, 

па рече: 

„Ако ми неко увече шаргарепу испече, 

рећи ћу вам све, 

али сад - довиђења, 

имам с патком час летења“. 

 

Луција Митровић 4-2 

Моје одељење 

 

У нашем одељењу има једна 

Маша, 

она је права паметница 

наша. 

 

Када је у разред дошао 

Василије, 

Вељку је било најмилије. 

 

Софија у мислима коња јаше 

и не види проблеме наше. 

 

Павле не само да је добар 

ђак, 

a вeћ je и фудбалер јак. 

 

Ивона не може да издржи, 

Увек се са Андријаном 

дружи. 

 

Алекса увек у клупи седи, 

док се ми јуримо он задатке 

среди. 

 

Анђелка и Анђела заједно у 

клупи седе 

и о Елзи цео час беседе. 

 

                                                                   

Страхиња је пливач прави, 

                                                                         

почео је и фолклором да се 

бави. 

 

Лени физичко добро иде, 

на томе јој дечаци завиде. 

 

Вук има име страшно, 

а душу меку као брашно. 

 

Јоца, спортски краљ, 

најбољи у скоку удаљ. 

 

Угљеша са свима дели 

ужину, 

и тако усрећи целу дружину. 
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Мали даса 

 

Мој мали бата Васа 

Баш је прави даса. 

Стално ми гуче 

И за косу ме вуче. 

 

Мама пегла, тата ради, 

А Васа ми проблем прави. 

Ја га учим песмицу да пева, 

А он би тада да зева. 

 

Кад му кажем: – Треба да се учи, 

Он би још да ме мучи. 

Моју торбу узме да се игра, 

Па ми купус буде од књига. 

Чорбу он прави, па перницу 

У њу стави. 

 

Цвили мама, виче тата, 

А Васа? Васа је даса!                                                                                        

 

                                Страхиња Вујовић 2-3 

Небески вођа 

 

Горе високо 

Нешто трепери. 

То са Даницом, 

својом другарицом, 

месец води звезде 

да по небу језде. 

 

Tрепераве, бајне, 

веселе и сјајне, 

коло воде ноге босе, 

распуштене дуге косе. 

 

 

Ноћ полако пролази. 

Дан се рађа, буди. 

Месец тихо 

на спавање одлази. 

 

Звездицама уморним, сненим, 

главице лагано 

падају на груди. 

 

Теодора Јевтић 3-4 

 

Свет 

 

Да ли је свет – свет, или је то само празан цвет, 

Где нема ничег, него сањамо, сањамо бескрајно, 

Или је лопта пуна љубави и воље која иде само набоље. 

Можда је свет једна ватрена кугла, а ми смо комадић на њој самој, 

Где не знамо пут прави, него се вртимо укруг, 

А ми смо за њу само мрави. 

Колико дуго земља постоји и колики је звездама број, 

Питања су нека на која нема ни одговора, ни лека. 

Да ли је небо, заправо, плаво, реци ми ти зелена траво. 

Земља је једна, друге се нема, 

И ко roд оде, лоше му се спрема. 

Да ли је свет – свет, или је то само празан цвет,Где нема ничег, него сањамо, сањамо бескрајно.                                                                                           
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Школске муке 

 

Сваки дан у школу мене мама прати, 

али муке моје не може да схвати. 

 

Враћам се из школе ја погнуте главе, 

свестан да ми следе казне и расправе. 

 

На вратима стоји мама тужног лица 

и пита се да л' је тројка ил' петица. 

 

Да сам имао домаћи, не смем ни да кажем, 

али шта ћу, јадан, кад не знам да слажем! 

 

Па почнем да причам без иједне лажи, 

јер истину мама увек само тражи, 

са истином сваки проблем буде блажи! 

 

Шаље ме у собу да лектиру читам 

и забрани да бициклом скитам. 

 

Док у соби ја читам лектире, 

Маша и Ленка на врата провире, 

па ми мисли више нису на лектири, 

већ на ветру што напољу пири. 

 

Желео бих и ја по пољу да трчим, 

али, шта hy, када морам и да учим! 

 

Павле Ташић 3-2 

 

 

 

 

 

 
 



 

КУТАК ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

THE HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE 

 

The history of the English language  started with the arrival of three Germanic tribes who invaded Britain 

during the 5th century AD. These tribes, the Angles, the Saxons and the Jutes, crossed the North Sea from 

what today is Denmark and northern Germany. At that time the inhabitants of Britain spoke a Celtic 

language. But most of the Celtic speakers were pushed west and north by the invaders - mainly into what is 

now Wales, Scotland and Ireland. The Angles came from "Englaland" [sic] and their language was called 

"Englisc" - from which the words "England" and "English" are derived. 

The English language is divided into Old English , Middle English and Modern English 

Old English  

 The tribes were Saxons,Angles and Jutes  

Name England came from words ANGLE and LAND , Angle-land ,that means land of Angles. 

From that period are some English words that Romans left behind. Old English did not sound or look like 

English today. Native English speakers now would have great difficulty understanding Old English. The 

words be, strong and water, for example, derive from Old English. Old English was spoken until around 

1100. 

 

 

Part of Beowulf, a poem written in Old English 

Middle English 

In 1066 William the Conqueror, the Duke of Normandy, invaded and conquered England. The new 

conquerors (called the Normans) brought with them a kind of French, which became the language of the 

Royal Court, and the ruling and business classes. For a period there was a kind of linguistic class division, 

where the lower classes spoke English and the upper classes spoke French. In the 14th century English 

became dominant in Britain again, but with many French words added. 



 

 This language is called Middle English, but it would still be difficult for native English speakers to 

understand today. 

 

An example of Middle English by Geoffrey Chaucer 

Modern English 

Towards the end of Middle English, a sudden and distinct change in pronunciationn started, with vowels 

being pronounced shorter and shorter. From the 16th century the British had contact with many peoples 

from around the world. 

William Shakespeare and his works are considered the beginning of Modern English. This famous writer 

added about 1,700 words to the English language either by invention or combination or by borrowing roots 

from other languages, also the Renaissance of Classical learning, meant that many new words and phrases 

entered the language. Finding about the printing press was very significant for Modern English. After that 

the books were cheaper and more people started to read and learn.First print book was Bible, also 

America's discovery is significant for Modern English. 

 

Hamlet's famous "To be, or not to be" lines, written in Modern English by William Shakespeare  
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Пројекат "Бирам француски" ове школске године започет у Вранићу (23.11.2018.) 

 

 

На позив наставнице француског језика Горице Вељовић, у нашу школу по први пут су дошли  

представници Француског института, у оквиру пројекта "Бирам француски". Францускиње Аурелиа 

Леман и Хоеми Алеандр, држале су радионице ученицима четвртог разреда у Вранићу и Мељаку. 

Ученици су били одушевљени чињеницом да имају прилику да се упознају и друже са правим 

Францускињама у својим учионицама. Пуни ентузијазма, радо су учествовали у осмишљеним 

занимљивим активностима и уживали у чарима француског језика.Ово дружење оставило је снажан 

утисак на њих. 

 

 

 

 

 

 


