
 

 

 

 

 

 

                          

 



 

Драги ученици, родитељи и особље наше школе, 

 

Пред вама је овогодишње издање нашег школског часописа. Околнoсти у којима смо се 

задесили  промениле су начин нашег деловања у свим сферама живота. Наши ученици су 

вредни и креативни  у овим околностима, и представићемо вам делић њиховог стваралаштва. 

 Првобитна идеја је била да овај број буде посвећен нашем првом архиепископу и учитељу 

Светом Сави, а  затим смо ипак одлучили да ово опет буде једна „сваштара“, као и увек. Ипак, 

најважније место додељујемо Светом Сави, и у првом делу часописа читаћете о њему из три 

различита угла. 

Један део текстова је припремљен док се настава одвијала уобичајеним током, а један део је 

искоришћен из обиља радова које размењујемо у настави на даљину. 

Нећемо причати о ономе чиме смо највише окупирани ових дана, покушаћемо мало да 

скренемо мисли. 

Наставница ликовне културе Тања Веселиновић поделила је са нама припрему за један свој час 

који је познат шестацима, као и два рада које су јој послали ученици на задату тему. 

У овом броју можете прочитати и интервју са нашим бившим учеником Николом Тодоровићем, 

који је, као и увек професионално, приредио Павле Видановић,  а такође можете прочитати и 

занимљивости  из спорта и филма, за које је редовно задужен наш осмак Сергеј Џогаз.  

 Наша ученица Мирјана Вујовић је, због своје скромности, оклевала да подели са нама прелепу 

песму, за коју је освојила 3. награду на градском такмичењу младих песника. 

Ученице осмог разреда Теодора Драговић и Петра Радусиновић ће нам убудуће недостајати у 

редакцији школског часописа. Њихова специјалност је енглески језик.  

Моћи ћете и да прочитате како наши осмаци проводе време ових дана. 

Хвала свим ученицима који су доставили текстове и радове, наставници Тањи Веселиновић, 

психологу школе Драгани Николић, наставницама српског Јелени Димић и Јелени Кнежевић, 

а посебно наставници Јелени Игњатовић на лектури текстова и сугестијама. 

Насловна страна – рад Давида Михајловића (8-3), рад са часа Ликовне културе. 

 

 

Координатор новинарске секције,наставница енглеског језика Милица Војводић 



 

ОСАМСТО ГОДИНА САМОСТАЛНОСТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

 

 

Прошле 2019. године смо званично прославили 800 година аутокефалности 

(самосталности) Српске православне цркве. Није мала ствар припадати једној 

инситуцији старој осам векова! Мислим да смо сви осећали понос што смо 

део овог великог јубилеја. 

 

Шта, заправо, значи добити аутокефалност? Само 

две године пре тога Србија је постала краљевина. 

Свети Сава је као мудар и богонадахнут човек знао 

да је, поред државног јединства, од великог значаја 

да Срби буду и духовно уједињени. До тада је 

православном црквом у Србији управљала Охридска 

архиепископија. Да би народ могао да се духовно и 

културно просвећује било је потребно да се образују 

и епископи. Зато је пре тачно 800 година Свети 

Сава отишао у Никеју код васељенског патријарха 

Манојла Цариградског да затражи самосталност српске цркве. У Никеји је 1219. 

године Свети Сава хиротонисан за првог поглавара самосталне Српске православне 

цркве. Од тада до данас на том месту описменила су се 82 поглавара, међу којима је 

мноштво светитеља. 

Поред културног и духовног развоја Србије, развоја архитектуре, ликовне и књижевне 

уметности, учвршћивања државе, значај самосталности српске цркве огледа се у 

очувању националног идентитета у временима великог страдња српског народа у 

вековима после пропасти државе Немањића. Црква и њени поглавари били су уз народ 

и за време великих сеоба, ратова, устанака. Тако је дело Светог Саве остало да живи у 

српском народу кроз све векове. 

Овај велики јубилеј обележен је широм Србије, али и у свим крајевима света где 

живе Срби, бројним културним манифестацијама, изложбама и приредбама. 

Централна прослава је била у Жичи од 6. до 9. октобра 2019. У Београду је 

Фреска, манастир Милешева, 13. век 



одржана свечана академија 8. октобра у Сава центру. 

Изложба под називом „Осам векова под окриљем 

Српске православне цркве“ свечано је отворена 9. 

октобра. Изложба је била посвећена култури и 

уметности које су изникле и развијале се под окриљем 

Српске православне цркве. Изложени су предмети од 

13. до 19.века, а то су бројни рукописи, иконе, 

рукотворине, итд. 

 

 

 

     Mанастир Жича, 13. век 

 

 

 

 

Eкспонати са изложбе ”Осам векова уметности под окриљем Српске православне цркве", музеј 

СПЦ 
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Истинита бајка о Светом Сави 

 

Јутро је освануло ведро и сунчано. 

Сунце сија и као да говори да је овај дан другачији од осталих. Његови зраци пролазе 

кроз прозор и улазе у собу. 

У соби, на кревету, седи жена и у наручју држи свог тек рођеног сина. 

Сада се сигурно питате ко је та жена. 

Та жена је Ана, супруга Стефана Немање, а у наручју држи сина Растка. 

Године су пролазиле, а мали Растко је растао. 

Био је мирно и повучено дете. 

Више су га занимале књиге и молитве, него мач и круна. 

Док су његова браћа, Стефан и Вукан, време проводила напољу, играјући се, Растко је 

сате проводио у очевој библиотеци. 

Иако родитељи не би требало да воле једног сина више од осталих, Растко им је био 

мезимац. 

Њему као најмлађем сину није био загарантован престо, али га отац није хтео оставити 

без земље. 

Зато Растко добија Захумље да њиме влада. 

Он није био срећан и жудео је за мирнијим и повученијим животом. 

Та прилика му се и указала на једној прослави на очевом двору. 

Чувши разговор два монаха, у њему се пробудила жеља за одласком на Свету гору. 

Није био сигуран да ли да оде. Ломио се између два пута. Један је био одлазак, а други 

останак и повиновање очевој жељи. 

На крају побеђује први пут, и он са монасима бежи, остављајући за собом домовину, 

оца, мајку и досадашњи живот. 

 

 

   Александра Стојановић  7-3 

 



 

Свети Сава 

 

Свети Сава је права српска глава; 

њему у част се слави школска слава. 

 

Крадом се у манастиру замонашио, 

јер се власти и женидбе плашио. 

 

Отворио је велике манастире, болнице, школе, 

и због тога га деца славе и воле. 

 

У школи је деци предавао, 

није лежао и спавао. 

 

Он се мучио 

да би децу нечем научио. 

 

Зато на свему ВЕЛИКО МУ ХВАЛА, 

И СРЕЋНА СВИМА ШКОЛСКА СЛАВА. 

 

 

 

 

 

 

Стефан Јаковљевић 6-3 

 



 

Љубав 

 
Љубав је осећање  

Које не може стати 

У једну реч, 

Ни у хиљаду речи, 

Ал' може стати 

У један поглед,  

У један додир, 

У једно ћутање. 

 

Љубав се чува 

У сећањима, 

У мислима,  

И успоменама. 

 

Носи се у души,  

У срцу и крвотоку, 

У отвореним  

И затвореним очима. 

 

Носи се на лицу,  

У осмеху, 

Или уздаху, 

У видљивим  

И невидљивим 

Ожиљцима душе. 

 

Та једна реч - љубав  

Само је осећај  

Који не може стати  

Ни у хиљаду речи, 

Ал' може стати  

У један поглед, 

У један додир, 

У једно ћутање.  

 

 

 

Мирјана Вукмировић 8-3 

 

 



              ЏУДО ШАМПИОН ИЗ НАШЕ ШКОЛЕ – НИКОЛА ТОДОРОВИЋ 

 

 

Ретко када се наша школа може похвалити да има 

професионалне спортисте који нижу успехе, што за своју 

школу, што за клубове. И поред тога што живимо у малој 

средини, у њој се могу наћи јако успешна деца. Један од 

њих је Никола Тодоровић, деветнаестогодишњак и 

двоструки шампион Србије у џудоу у различитим 

категоријама. Он је, такође, успешан студент 

Математичког факултета у Београду. Поставили смо 

нашем шампиону неколико питања: 

 

1. Како и зашто си кренуо да тренираш џудо? 

 - Са пет година. Мој друг је тада тренирао, па рекох - да 

видим како је, можда је занимљиво. 

2. Какви су ти били тренинзи и колико си пута тренирао недељно? 

 - То је више била моторика, вежбали смо игрице за децу па је било занимљиво. 

Мислим да сам тренирао три пута недељно. 

3. Какав је осећај био када си постајао шампион Србије? Које су то категорије 

биле, а у којој си сада? 

 - Први пут је то било 2015. године и нико се томе није надао.Тај осећај не могу да 

опишем, штавише, мој тренер и ја нисмо ни медаљу очекивали. Такмичио сам се у 

категорији 55 кг за кадете. Други пут је већ победа била очекивана и само сам се томе 

надао. Био сам задовољан што сам то постигао и тиме потврдио своја очекивања. Тад 

сам се такмичио за јуниоре, али сам остао у категорији до 73 килограма. Такође, био 

сам први и за нашу школу у осмом разреду.  

4. С обзиром да си путовао ван Србије и учествовао на међународним 

турнирима, можеш ли нам рећи где смо ми у свету џудоа? 

 - Јесам, путовао сам. Ми смо при дну лествице, а Јапанци су дефинитивно најбољи. 

Жао ми је што нисам имао прилике да се такмичим са једним од њих, али се надам да 

ће се и то десити. 

 

 



5. Нажалост, већ смо стигли до последњег питања. Зашто је џудо за тебе 

најбољи спорт?  

 - Пронашао сам се у њему, али свако има 

спорт у коме ће се пронаћи. 

 - Никола, хвала на издвојеном 

времену. Желим ти да наставиш са 

успесима у џудоу и срећно у даљем 

студирању!  

 - Нема на чему и хвала на подршци! 

 

Наравно, ни овог пута нисмо изоставили слике, које употпуњују текст:  

                              

 

 

 
 
 

 
 

 
Павле Видановић 8-3 



Спортске занимљивости 
 

Да ли можете да верујете да Мајкл Џордан од „Најка“ на годишњем нивоу заради више 

новца него сви радници компаније „Најк“ из Малезије? 
 

 
Да ли можете да замислите да је до 1937. године у кошарци судија био приморан да 
после сваког коша баца лопту увис, док су се двојица кошаркаша из супротног тима 

надметали за лопту?  
 

 
Да ли сте знали да је Бејб Рут у јулу 1934. године платио навијачу 20 долара за 
повратак бејзбол палице коју је користио у току свог 700. победоносног ударца? 

 
 
Да ли сте знали да је потребно 3000 крава за снабдевање NFL-a да би се добило 

довољно коже за једногодишње снабдевање лопти? 
 

 
Да ли можете да поверујете да је Лари Луис у 101. години истрчао путању од 100 m за 
17,8 секунди, чиме је поставио светски рекорд за тркаче од 100 или више година? 

 
 
Да ли сте знали да је Мајкл Фелпс као појединац рангиран на 35. позицији по 

освојеним златним олимпијским медаљама, што га ставља испред 97 нација? 
 

 
Да ли можете да верујете да је Вилт Чембрлејн у сезони када је у просеку постизао 50,4 
поена и имао скор од 22,9 скока по утакмици, био ускраћен за MVP награду? 

 
 

Да ли сте знали да у бејзболу има само 18 минута активне игре? 
 
Да ли сте знали  да је Лихтенштајн учествовао на укупно 16 летњих Олимпијских игара 

и да никада није освојио медаљу? 
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Филмске занимљивости 

 

Филмови су пуни интригантних података, које не можемо добити док не завиримо 

мало дубље у тај свет уметности.  

* * * * *  

Да ли мало крви може помутити ваш разум? 

Да ли сте знали да је Леонардо Дикаприо приликом снимања сцене у филму „Ђангова 
освета“ показао колико је ментално јак? То је учинио када је ударцем о сто поломио 

чашу и обилно раскрварио своју шаку, а потом је само игнорисао инцидент и завршио 
сцену без престанка. 

* * * * *  

Шта мислите о случајностима? 

Да ли сте знали да је мачка из уводне сцене филма „Кум“ била луталица? Једног 

јутра, док се режисер овог филма шетао, угледао је мачку, за коју је 
претпоставио да ће бити добра испомоћ глумцима, што се на крају испоставило 
као тачна претпоставка и један од главних адута филма.  

 
 

* * * * *  

 

 Како бисте поступили да се налазите међу 

лешевима? 

Да ли сте знали да је приликом снимања филма 
,,Полтергeјст“, Џобет Вилијамс била окружена 
правим лешевима? 

* * * * *  

 

Докле досеже ваша амбиција? 

Да ли сте знали да је Леонардо Дикаприо у току 
снимања филма „Повратник“ био толико 
темељан и посвећен својој улози? За потребе 

филма појео је бизонову јетру, иако је 
вегетаријанац; научио је да пуца из мускете, да 

запали ватру, говори два језика Индијанаца и учио је од лекара древне технике 
лечења. 



* * * * *   

Да ли размишљате о нечему док сапуном перете руке? 

Да ли сте знали да су Бред Пит и Едвард Нортон после снимања 
филма ,,Борилачки клуб“ научили да праве сапун?  Надамо се да 

га нису правили од истих састојака као у филму. 

  

 Да ли сте знали да Б витамин изазива бронхитис? 

Да ли сте знали да су глумци у филму ,,Вук са Вол стрита“ шмркали здробљене 
комадиће Б витамина уместо кокаина, и да је на Џону Хила Б витамин толико утицао 

да је добио бронхитис од превеликог броја удисаја овог витамина и да је одмах 
хоспитализован? 

* * * * *  

Да ли бисте се одрекли материјалних вредности због идентификације са филмском 

улогом? 

Да ли сте знали да је Ејдријен Броди, да би се идентификовао са филмском улогом, 
одлучио да се на одређени временски период отараси свога стана, прода аутомобил и 
изолује од медијских садржаја. 

 

* * * * *  

Да ли сте знали да је Силвестер 
Сталоне у филму ,,Роки IV“ 
затражио од Долфа Лундгрена да 

га удари веродостојно, попут 
правог боксера? Последица овог 

громогласног ударца била је 
четвородневни боравак на 
интензивној нези. 

  

 

Да ли је ваш зубар веома пожртвован? 

Да ли сте знали да је Данијел Крејг у току снимања сцене изгубио два зуба, а његов 

лични стоматолог је из Лондона дошао на лице места, у Праг? 
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Учење на даљину – час Ликовне културе 

Необичан парк Антонија Гаудија  

Драги шестаци, 

Eво нас у другој недељи учења на даљину. Иако ми је занимљиво да вам на овај начин 

осмишљавам и прослеђујем часове, недостаје ми онај наш прави час, у ликовном 

кабинету. Веома ме радује што је много вас послало радове, што показује да сте били 

вредни. Иако ми је била намера да вам на сваки  имејл одговорим, у једном тренутку, 

када се број нагло повећао, сватила сам да је немогуће одговарати на све...Сада је то 

560 порука ученика, од 5 до 8. разреда. Тај број бих назвала морем креативности. У 

том мору истичу се радови баш ученика 6. разреда. Када прегледам све радове, унећу 

оцене у педагошку свеску, јер је засад препорука да се још не уносе у дневник. Бићемо 

стрпљиви и чекати даља упутства. 

 

А сада почињемо са причом о генијалном шпанском архитекти Антонију Гаудију, који 

је стварао крајем 19. и почетком 20. века. Био је познат по свом јединственом стилу у 

архитектури и у дизајну. Гауди је живео у Барселони, и управо он је променио лице 

овог града својим необичним грађевинама, које личе на скулптуре. Милиони туриста 

сваке године обилазе најчувенију катедралу на свету која се зове „Света породица“, 

кућу Батло, кућу Мила и, наравно, диван парк Гуељ. Његов парк ће нам данас бити 

инспирација. 

.  

Парк Гуељ добио је назив по грофу Еусебију де Гуељу, Гаудијеом најватренијем 

обожаваоцу и покровитељу - заштитнику. Еусеби је најпре планирао да уместо парка 

направи једно експериментално, мало рајско насеље - мали вртни град. У томе није 

успео, али оно што је остварено од пројекта је парк, који је и дан-данас значајан за 

целу Барселону. 

Пројекат парка Гауди је израдио у свом препознатљивом стилу који се данас назива  

органска архитектура. 

На фотографији је млади Гауди из из 1878. године. 

Није волео да се фотографише тако да је ова 

фотографија реткост. У младости је мода била 

веома важна за Гаудија. У то време бити ДЕНДИ 

значило је бити модеран или ићи у корак с 

временом. У зрелом добу и старости то му више 

није било битно. За њега су највеће инспирације 

биле религија (вера у Бога) и природа и њени 

савршени облици. 



Органска архитектура је стил који негује хармонију (слагање или склад) између 

природе и човека, пројектовањем архитектонских објеката који су толико уклопљени у 

природу и околину да изгледају као да јој припадају. На часу бисмо рекли - једна 

целина или композиција. Израз - органски значи да облици архитектонских грађевина 

личе на биљне и животињске организме. 

Парк се налази на узвишеном брду Кармел. Брдовити терен инспирисао је Гаудија да 

пројектује усталасан зид који ограђује парк и украсио га је јарким бојама на одређеним 

местима, као што је седам улазних капија, како би привлачиле  пажњу пролазника. На 

главном улазу налазе се два павиљона, који личе на кућице из неке зачаране шуме. 

Зидови кућица су неравни, од необрађеног камена, а кровови су усталасани. 

Површине су украшене мозаиком, помоћу керамичких плочица у боји. Истиче се један 

торањ на улазу, који је висок 9  метара. 

 

                               

 

         Ограда и прилаз парку Гуељ 



              

Павиљон (кућица) на улазуса торњем                        Детаљ крова - димњак 

                             

          Стаза у парку                                              Змај са крљуштима од плочица, 

                                                                                   чувар парка 



 

 

 

Кључно место у парку је главна тераса, окружена дугом клупом, у облику морске змије. 

Са терасе се пружа поглед на целу Барселону. Погледајте како су живописних боја. 

 

 

Гауди је био мајстор  да 

од јефтиних материјала 

створи предмете неодо 

љиве лепоте.Парковске 

клупе су покривене 

величанственим 

мозаицима од 

глазираних плочица. 



 

Активност инспирисана парком Гуељ 

 

Драги ученици, за данас имате једноставан задатак, креирајте своје 

идејно и колористичко решење клупе у парку. Потрудите се да подсећа на 

неки облик из природе, на неку животињу или биљку. Рад можете радити 

на малом формату (четвртина листа блока). Ликовна техника (начин рада) 

је слободна. Поред лепоте и привлачности потребно је да буде и 

функционална, што би у овом случају значило да  се више особа може 

удобно сместити, одмарати се на њој и уживати. Пожељно је да се око 

клупе налази зеленило, цвеће и стазица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велики поздрав од наставнице 

ликовне културе 

      Тање Веселиновић ☺ 

 



 

                                                          РАДОВИ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА 

 

 

                                                                                                                 Милош Нинић 6-3 

 

Ђорђе Маринковић 6-3 



STRANGERS IN SERBIA 

 
Increasingly, people from Serbia are moving to other countries thinking that they will have 

a better standard of living, but you probably haven’t wondered how many strangers come to 
Serbia and why.  

1. American girl named Nwando lives in Belgrade. 

 

 

 
She makes videos for youtube, explaining the differences between the USA and Serbia. 

 
She toured over 30 countries and fell in love with the Balkans at first sight. 

”I love to travel and I always travel solo. I have traveled to over 30 countries and I even lived 
in Australia for a year. After traveling to the Balkans for the first time in 2015, I fell in love 
with it… Hard! I decided the Balkans and I couldn’t be apart any longer and so I made the 
decision to move to Serbia. Now I am living my dream of exploring more of the Balkans and 
Europe. “ 

 
The first reason she prefers Serbia is that the boys are tall, and she herself, could not 

imagine life in the US where many people are shorter than her, the real relief is to be 
surrounded by people who are like her. 
The other reason is it’s easier to get better health care here than in the USA. 

The third is lifestyle, she is more social here and she feels more welcomed. 

 

 

2. Singer of an African music band So Sabi 

 

He came to Serbia to study chemistry, but he started to play music and he has been 
singing since then. 

He‘s been living here for 35 years, and he says that he feels like home here. 

The name of the band can be translated ,,lepo je vama , lepo nama”. 



 

His band also performs Serbian songs for kids, like Razbole se lisica and sometimes 

Serbian folk songs like Odakle si sele.  It’s fun to listen to this man singing in Serbian. He 
speaks Serbian very well.  

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

3. Timothy John Byford 

 

 
Timothy John Byford was a British director, screenwriter and actor who spent most of his 

life in Serbia. 
 

He became famous in Serbia after directing the children's series "Neven" and "Poletarac". 
Your parents might remember these programmes. 
He was the recipient of the 2011 Dragon Children's Charter. In early 2013, he received a 

national pension of the Republic of Serbia. He had been suffering from cancer for many 
years, but that did not keep him from translating. He was awarded Stefan Prvovenčan 
award given by the Raška Spiritual Ceremonies in 2013. He translated Serbian folk tales 
into English.      

 

Теодора Драговић 8-2 

 
 



                              Bullying  

• WHAT IS BULLYING? 

 

When someone says or does something intentionally hurtful and they 

keep doing it even when you tell them to stop or show them that you’re 

upset - that’s BULLYING. 

 

• IS IT BULLYING… 

...when someone says or does something unintentionally hurtful and 

they do it once? That’s - RUDE ! 

...when someone says or does something intentionally hurtful and they 

do it once? That’s - MEAN but THAT’S NOT BULLYING 

 

• TYPES OF BULLYING 

 

VERBAL 

SOCIAL 

CYBER 

PHYSICAL 

 

• VICTIMS 

 

Victims of bullying include girls and boys of all ages, sizes, and 

backgrounds. But some children are more likely than others to be 

victimized because they appear small, weak, insecure, sensitive, or 

“different” from their peers.   

 

Some children can reduce their risk of being bullied by dressing or acting 

in ways that make it easier for them to “fit in.”  

 

Sometimes it’s even about the clothes they wear. If they don’t follow the 

latest trend, those kids will sometimes be bullied. 

 

 

 

 

 



• BULLIES 

 

A typical bully isn’t a big, ugly kid that nobody likes. In fact, the opposite 

is often true. 

 

• WHAT DO BULLIES LOOK LIKE TODAY? 

 

Bullies are usually popular and have a lot of friends. 

 

They aren’t stupid. In fact bullies are often very intelligent. 

 

They are usually good-looking and popular with the opposite gender. 

 

They wear fashionable clothes. Bullies are often fashion leaders in a 

school.  

 

Many kids who are bullies have been bullied themselves. 

 

• RESULTS OF BULLYING - WHAT HAPPENS AFTER? 

 

Bullying leads to: physical, emotional, and social distress, anxiety, 

depression, becoming socially isolated and it also leads to self-blame for 

problems and even suicide. 

 

YOU CANNOT ERASE THE SCARS LEFT BEHIND. THOSE SCARS 

REMAIN FOREVER!!! 

 

ON FEBRUARY 26, 2020, WE ENCOURAGE EVERYONE TO PRACTICE 

KINDESS AND WEAR PINK TO SYMBOLIZE THAT YOU DO NOT 

TOLERATE BULLYING. 

      Петра Радусиновић 8-2           



      Петра нам је дала идеју да у школи обележимо Дан ружичастих мајица. 

 

Како је то протекло, написала је Драгана Николић, наш школски психолог и координатор Тима 

за заштиту од насиља  

 

Дан ружичастих мајица 

Ова акција представља део програма превенције вршњачког насиља који се редовно, већ годинама, 
организује у свету. Ове године, тачније 28. фебруара 2020. године (када се овај дан обележава) наша 
школа је први пут учествовала у овој лепој и инспиративној акцији. Наши Чувари мира, заједно са 
наставницом Милицом Војводић и педагогом Весном Рудић, позвали су све ученике, али и запослене, 
да подрже овај глас против насиља, а за дружење, толереранцију и поштовање. Позиву се ове године 
одазвао значајан број ученика. Носили су ружичасте мајице, писали поруке мира, пријатељства и 
заједништва и на тај начин промовисали оно што је у школи можда и најважније - другарство. Ова лепа 
акција, иако не још увек масовна, сигурно ће наставити и наредних година да се практикује у нашој 
школи. Ученицима се идеја махом допала, али, сазнали смо касније, потребно је да следеће године 
најава обележавања овог међународног дана превенције вршњачког насиља крене мало раније, како 
би сви имали довољно времена да се организују.  

 



Ево шта кажу наши осмаци о томе како проводе време током ванредног стања 
и нове ситуације у којој смо се нашли не само ми, већ људи широм света. Ово је 

био један од домаћих задатака који су имали из енглеског језика. Било је још 
много лепих порука, издвојили смо неке од њих: 

 
When I finish my homework, I am so bored. I hope we’ll get an old way of practice as soon 
as possible. I love reading books; I have read two books since the emergency situation 

started. And my next book will be "What Katy did at school and what Katy did next" I got 
that book for New Year, and I haven't gotten to read it yet. This book is in English. I love 
sports and I have played volleyball for seven years. Now II'm very sad because I don’t have 

trainings. Snow fell yesterday, wow SNOW IN MARCH . 
 

Исидора Весић 8-2 
 
 

Dear teacher, it is corona time. Everyone is at home, me too. Every day I get up early and I 
help my grantparents on our farm. I spend my time taking care of our quinces and 

sometimes I repair things in our garage. When I finish with all that work, I spend time 
playing with my brother and my cousin. I read books, watch videos on YouTube and I play 
computer games. After that I work on farm again. I speak with my friends over video chat. I 

prepare for the final test. I watch films and I play football in my garden. I go to the forest 
nearby and I enjoy natural beauties. I like cooking very much, so I help my mum prepare 
dinner almost every day. This is а very difficult time for everyone but we have more time for 

each other. 
It will pass!  

 
Немања Јоксић 8-3 
 

 
I spend time during a state of emergency by mainly watching various movies, learing and 
playing board games. I also spend time watching TV lessons - various subjects. I have 

many obligations for school that I can barely get through... I miss school, society and 
teachers a lot. I've been bored lately. Because of that, I got interested in many things like 

nature, geography, history...  
 
Слободан Маринковић 8-3 

 

To be truthful it's monotonous you keep doing the same thing every day -  wake up, eat, get 

ready for classes on  TV, receive photos and emails, write down the important parts of the 

lessons, and think how it would be great if that was the end, but that isn't the end of it. We 

have like a bunch of various assignments and lectures that the teachers from our school 

give to us, and it's hard for me to keep up the tempo. I think that this is a lot of pressure on 

us, and we even aren’t allowed to be outside. 

I really miss going to the gym and the basketball court with my friends.  

I honestly don't want to get back to school, but I still want to go to prom and see all my 

friends and teachers.😇 

Вељко Радовановић 8-1 

 



Time without school is good in some ways and some not. Previously, the tests were much 

harder and it took more time to spend studying and at school, while teachers now have an 

understanding for us and are trying to make it easier in this difficult situation. We also no 

longer have to spend five or six hours at school and carry bags of ten, fifteen kilos each, but 

can follow classes from home. We have more free time for ourselves that we can spend with 

family and on watching movies and series, reading books, exercising, training... 

At first I didn't like the timing of our lessons, I prefer them to be from 8 to 10 am, and I also 

didn't like the fact that we were constantly getting emails. For me, this is a challenge, since 

we get four or five e-mails a day, and I am quite forgetful, and then it should be written 

down, but I always remember how difficult it is for you, teachers, to work, so I try not to 

complain, but move on. 

I try to make the most of my free time. That includes exercising and stretching, because 

now all sports activities have been cancelled, so I do my best to exercise at least. I also 

spend time watching movies, series, and now I want to end an anime called Naruto. I also 

spend time with my family. So far, I have not read any books and am not preparing for the 

final exam, but I should start. 

Данило Адамовић 8-1 

. 

Every day is all the same, except now that instead of going to school I follow classes online. 

When I find free time, I often watch a movie, most often it's a detective or an action movie. 
I do not know how we will enroll in high school, but I do not care because the Serbian 

government will surely find some way. 
Now that the curfew starts at 5pm I don't have time to go out with my basketball buddies. 
I argue with my family every day because I have nowhere to go because it is a state of 

emergency. 
Every day I wait for this to end. 

I don't like English teachers on television because they hardly ever pay attention to 
cameras as if they are in some other world. 
My family does not like board games and I have no one to play with. 

 
Лазар Адамовић 8-1 

 

This way of homeschooling is different, a little tiring and boring with all these emails. When 
I finish all the tasks I read the book Online girl and We Children From Bahnhof  Zoо. I like 

the books, especially the first one. Also, I started watching my favorite series which I have 
already watched 3 times. In addition to my assignment activities and online classes, there 
are some fights with my brother, family games, movies, decorating the room, chatting with 

friends, and also talking with my grandparents. English classes online are a bit odd, and 
I'm more comfortable with the classroom. I'm thinking about prom and graduation if there 
will be any at all. 

 
Николина Бјеличић 8-2 



 
It always seems to me that my day is too short and not interesting at all. Every day I am in 

the house, the same things happen over and over again. I get up around 12 am, open my 

eyes, as I adore sleeping, always lying in bed. When I get up, I go to bathroom and do the 

basic things. After that I have breakfast. After breakfast I move on to online classes. I hear 

new and interesting things every day from our teachers. After online classes I have lunch 

that our mom cooks for us and it's always fantastic . Then I repeat everything we did in 

online classes and do homework our teachers prepared for us. When I do school related 

thing, I talk with my friends. Usually those are my two best friends.  

Бојана Ђурђевић 8-1 

 
In times of corona virus, when we all spend our days at home, I spend every night with a 

good movie or series, a warm blanket and some delicious food. Sometimes in the evenings I 
also watch shows that are broadcast by the National Theater online. During the day I study 
and write homework, but I also have enough time to rest...Ok, kinda enough time to rest... I 

can't go to training because of this virus but that doesn't stop me from practicing in my 
room. I got a lot of home training equipment so this is also one of activities I do regularly 

while I’m in self-isolation. Since I spend more time with my family members, sometimes we 
have more fun playing board games. I like this current greater family connection. I find 
ways not to be bored in this period and so far I’m good at it xD... I started preparing myself 

for high school, I want to go to a high school of electrical engineering and I hope I will 
succeed in it! I feel low-key nervous because everything new is waiting for me ...But I hope 

high school will become a fun chapter of my life!  
 
     I hope everyone's staying safe and healthy!  

 
Димитрије Вуковић 8-1 
 

 

People never know what may occur in their lives. The Pandemic of corona virus is the right 
proof for that. 

I miss school and my friends very much, but now I have more time to spend with my 

family. Every day I play table-tennis with my brother. Also I watch anime (Japanese 
animated series). Now, I’m watching "Sword art online". I like it, but not as much as 
"Hunter x Hunter" or "Fairy Tale". When we are in "online school" we have a lot more 

homework to do than when we go to normal school. I prefer going to ordinary school. One 
good thing in this situation is that I can sleep longer. This "mess" makes us to be creative. 

In two weeks I've learnt more songs than I could before for the same period. Also I've 
improved my art skills. 

I hope that everyone who caught corona virus will be fine as soon as possible.  

Милица Поповић 8-1 

 



How am I supposed to feel in this situation? Good? Nah, darling, not the case at all. The 

fact that I am barely allowed to go outside is something no one expected. For the first time 

ever I want to go to school, only because I can’t hang out with anyone. During the current 

quarantine, I am trying to be somewhat productive. I try to improve my story writing, photo 

editing, video editing, and drawing. I have so much free time that I can watch all the series 

and films and read all the comics I wanted. This year may be good for films and comics, but 

overall it is pretty bad. Godzilla vs. Kong is coming out in November and the trailer couldn’t 

be released because of the current pandemic, which is very unfortunate. 

Никола Максимовић 8-1 

 

 

 

Мини-анкета са Инстаграма (ученици од петог до осмог разреда)  

,,Оцени ТВ наставу’’ - 27. март 2020. године 

 

На нивоу целог узорка од 99 ученика који су учествовали у данашњој мини-анкети, 

просечна оцена ТВ наставе је 3,41. Највишу оцену су дали петаци, а најнижу шестаци 
и седмаци. У анкети су највише учествовали шестаци, а најмање петаци. Они који су 

високо оценили ТВ наставу, обично су наводили да наставници одлично објашњавају, 
чак и да су овако разумели неке предмете који су им иначе тежи. Они који су давали 
ниже оцене замерали су да наставници брзо предају, да не стижу да запишу, да има 

много понављања и да имају проблем да све разумеју, јер не могу да питају наставника 

да им појасни. 

 

Драгана Николић, психолог 

 

 

 

 

 

 


