
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАША ШКОЛА НЕКАДА 
Као унука пензионисаног наставника 

физичког васпитања, имала сам среће да сазнам  

доста појединости  о историји  наше школе и о 

њеном некадашњем изгледу. Мој дека, Милан 

Лучић, након  дугог низа година проведеног у 

школи, причу почиње овако: 

-Основна школа „Павле Поповић“ 

саграђена је давне 1958. године. Претходни 

назив школе је био ОШ „Моша Пијаде“. 

Распоред просторија је био другачији него сада. 

На месту данашње библиотеке налазила се 

зборница.  Кабинет за техничко и информатичко 

образовање био је на месту данашњих тоалета. 

У многим просторијама су живеле учитељске 

породице. На пример, у учионицама где се сада 

одржавају часови географије и информатике, живеле су 

две породице. Потом, простор садашње зборнице и 

школске управе користила је још једна учитељска 

породица.  У  кабинету за техничко и информатичко 

образовање и ликовну културу обезбеђен је животни 

простор за још две породице, међу којима се нашао и 

мој дека. Многе ствари које и данас постоје у школи,  

сведоче о њиховом некадашњем животу. Међу тим 

стварима је и стари клавир на коме је први пут 

засвирала 1981. године наставница музичке културе, 

Десанка Перовић. У фискултурној сали постоји конопац 

који датира из тог времена. Треба поменути да је и 

дисциплина ученика била на врло високом нивоу. 

После дугог низа година становања у школи, 

наши учитељи су се преселили у станове школске 

зграде, која и данас постоји и налази се надомак малог 

школског игралишта. Саграђена је 1980. године. Још се 

на вратима неких станова могу видети презимена 

учитеља и наставника из тог времена. 

Kристина Лучић VII-1

ЏАСТИН БИБЕР 
 

Џастин Бибер је рођен 01.03.1994. у Канади, у месту Стафорд. Од 
самог почетка је имао тежак живот. Мајка Пати га је родила са 
само 18 година, а отац Џереми га је напустио одмах након 
рођења. Били су веома сиромашни. Веома рано почео је да се 
интересује за музику. Са само 6 година свирао је гитару, бубњеве 
и клавир. Почео је да свира испред позоришта и дневно 
зарађивао много новца. Учествовао је на многим такмичењима, 
а затим је његова мајка  објавила његове снимке на познатом 
сајту  Јутјуб. Одмах затим приметио га је Скутер Браун, који је 
касније постао његов менаџер. Браун је Бибера одвео авионом у Атланту да се посаветује са Ашером, и убрзо су 
потписали уговор којим је започео своју каријеру. Његов први сингл One Time је издат 2009. године и пласирао се 
у топ 10 у Канади. Сингл Baby је први на Билборд листи, а данас најгледанији видео на Јутјубу. За само 4 године 
постигао је пуно успеха. Данас има 7 албума, 3 линије парфема, 2 књиге, 2 филма, улогу у познатој серији CSI и још 
много тога.                              Марија Ђурђевић, VIII-1 



ФОЛКЛОР – МОЈА ПРИЧА 
КУД „ Вранић" je један од 

познатијих у Београду и околини. 

Званично постоји од 1985. године, 

али тачан датум оснивања овог 

друштва везује се за шездесете 

године прошлог века. Taда је 

Младен Стевановић, овдашњи 

учитељ, основао фолклорну 

секцију при школи. Од тих дана, па 

све до данас, многе генерације су 

се смењивале у намери да очувају 

српску традицију и обичаје. Данас 

ово друштво броји преко 100 

чланова различитог узраста, 

распоређених у три ансамбла. 

Сваке године, на општинској 

манифестацији „Сабор Светог 

Илије“, КУД приређује традиционални концерт. 

Друштво је забележило бројне награде и путовања, 

како у земљи, тако и у иностранству. Председник КУД-а 

„Вранић" је госпођа Љиљана Бабић, кореограф и 

уметнички руководилац је Слободан Радоичић, 

асистент уметничког руководиоца - Марко Илић, а шеф 

оркестра -  Драган Табаковић.  

Одувек сам завидела вршњацима који живе у 

граду јер им је све доступно: биоскоп, позориште, 

могућности да тренирају различите спортове, уче 

стране језике, да преко лета иду на базен, а зими на 

клизалиште... У селу све то недостаје. Родитељи путују у 

град на посао, долазе уморни, чекају их друге обавезе, 

па је незамисливо да се, после свега, враћају у град и 

воде нас на неку од активности. Срећом, ми у Вранићу 

имамо КУД, па је играње у фолклорној секцији једина 

активност која окупља децу и младе. То је могућност да 

се после школе дружимо, забављамо, проводимо 

слободно време, путујемо, упознајемо вршњаке из 

других места и много научимо о народној традицији.  

Постала  сам члан КУД-а још у другом разреду. 

Касније ми се придружила млађа сестра, а сада и брат 

који је првак. Није било лако научити све те кораке и 

кореографије, као и правила којих се морамо 

придржавати током наступа. Мењали су се инструктори, 

а сваки је имао другачије захтеве, па се дешавало да се 

неки од нас млађих уморе од свега. После пар недеља 

или месеци бисмо се враћали, јер немамо избора, а 

потребна нам је нека активност ван школе. После 

напорних проба, где се кораци понављају стотинама 

пута, следе наступи. Тада смо сви усплахирени, 

нервозни, али сви имамо исту жељу: ДА БУДЕМО ШТО 

БОЉИ! Сат времена пред концерт у свлачионици је 

прави хаос. Ношње су свуда разбацане, опанци 

измешани, кошуље изгужване, шнале и машне 

обавезно нестану, све виси...Неки се свађају, а они који 

први пут наступају чак и заплачу. А онда, неким чудом, 

у одређено време сви смо спремни. Да нас неко, ко је 

видео тај неред, пита како смо успели, не бисмо  умели 

да му одговоримо. У тој гужви и паници, сви једни 

другима помажемо и то је кључ успеха. А онда се чује 

музика и позив да изађемо на сцену. Срце нам куца у 

грлу, мука нам је, дланови се зноје, а онда, како крену 

први кораци, све нестаје. У публици погледом тражимо 

драга лица, а када видимо њихову подршку будемо још 

сигурнији у себе. Наравно, ма колико били добри, 

инструктор увек има замерке:неко се није довољно 

осмехивао, неко није исправио леђа, неко је направио 

погрешан корак... Ми се не љутимо, знамо да жели да 

будемо најбољи. Највећи малер је када вам у току игре 

спадне појас, откопча се опанак, испадне део ношње... 

Тада морате да наставите као да се ништа није десило, 



као да је то део кореографије. Много су смешни делови 

када мушкарцима шубаре спадну до носа, а они не 

смеју да их помере. Прави доживљаји су нам путовања. 

У аутобусу се смејемо, певамо, вичемо и шалимо. 

Последње путовање је било поводом бербе грожђа на 

Опленцу. Преноћили смо на Руднику, у хотелу Неда. Са 

мном је била моја другарица из одељења Ружица 

Јовановић. Следећи пут идемо у Лозницу. До тада ћемо 

много  вежбати и унапред се радовати. 

 

Маријана Марић, VII-1

 

 

Интервју са наставником Милошем Добријевићем: 

-Колико вам је било тешко да се уклопите у школске 

услове и  стекнете добре односе са осталим 

наставницима? 

-Није било тешко.Наставници су отворени за 

сарадњу и спремни да помогну кад треба, а услови у 

школи нису препрека ако постоји  идеја и добра воља 

да се нешто уради. 

-Шта вас је навело да постанете наставник 

математике? 

-Уживао сам да се понашам као наставник кад сам 

био млађи. Најпре сам држао часове  млађој  сестри, а 

касније и својим друговима. А математика ме 

занимала  откако сам кренуо у школу. Једноставно 

сам спојио те две ствари које ме занимају. 

-Да ли се у будућности једино видите као наставник 

математике? 

-Желим да наставим да радим као наставник, али 

поред тога има доста ствари којима желим и могу да 

се бавим паралелно са тим . Већ сада сам одбојкашки 

судија, а надам се једног дана  да ћу бити тренер 

млађих категорија  неког одбојкашког тима. Поред 

тога,  повремено волим да се бавим програмирањем..   

-Шта бисте, да можете, променили у школи? 

-Конкретно, у овој школи бих повећао број учионица, 

обезбедио  један функционални кабинет за 

информатику и завршио спортску салу. 

-Какво је ваше мишљење о предстојећем пријемном 

за осмаке,да ли мислите да је превише предмета? 

-Највећи проблем је што још увек не знамо ништа 

конкретно о новом пријемном, тако да је мало 

незгодно рећи било шта . Ипак,мислим да је и овако 

превише обавеза, и за ученике и за наставнике. 

-Који бисте савет дали ученицима који се муче са 

математиком? 

-Слушајте наставника, питајте, учествујте у раду. 

Не плашите се математике,, неће вас појести. И 

вежбајте. 

 

Валентина Попов 8-1 

  
 



 

Теодора Поповић



Спорт у нашој школи 
Иако имају доста  школских обавеза, деца из наше школе налазе времена да се баве и разним ваншколским 

активностима. Дечаци се углавном опредељују за фудбал,а девојчице за одбојку. Има и оних који тренирају 
кошарку, џудо, карате, пливање, па чак и фолклор. Неки свирају инструменте као што су клавир,флаута, кларинет... 
Деца са посебним талентима похађају бројне секције у оквиру школе, курсеве језика, Регионални центар за 
таленте... Децу из наше школе на бављење спортом и осталим активностима подстакли су наставници који су 
препознали њихове таленте. Јована Станисављевић 8-1 и Огњен Ђокић 8-1 тренирају већ дуго. Недавно је у 
новинама објављен текст о Огњену, капитену фудбалског клуба у Сремчици. Јована је веома успешна у пливању; 
освојила је бронзану и сребрну медаљу у Сарајеву. 
А ево шта они кажу о својим тренинзима: 
Шта тренирате и колико дуго? 
Јована: Пливање,пет година. 

Oгњен: Фудбал,пет година. 

Колико често имате тренинге и да ли су напорни? 

Jована: Седам пута недељно,зависи од сезоне. 

Oгњен: Три пута недељно,да напорни су. 

Шта вас је навело да тренирате? 

 Јована: Здравствени проблем. 

Огњен: Углавном досада код куће. 

Шта бисте поручили онима који почињу да 

тренирају? 

Јована: Да тренирају само ако то воле и да буду 

што упорнији. 

Огњен: Да се труде ако желе да се баве тим спортом.         Валентина Попов 8-1 

 

ONE BORING DAY 
 

In a big house 

I see a little mouse. 

It goes under the bed 

And I see its little head. 

 

In the window I saw the moon 

And I dropped the balloon 

While a little girl was watching a cartoon. 

 

The little girl started to cry, 

Her shirt wasn't dry, 

I put a toy in her hand 

And she could stand. 

I must go, 

And she? She’s playing with a toy. 

 

Милан Денчић, VIII-2 



 

- Наставнице, је л' тежак контролни задатак из 

граматике ? 

- Није, само 5 грама. 

- Немања, зашто ниси учио? 

- Па, наставнице, баш сте прошли час причали да 

је књига светиња, а светиња се не дира. 

- Ана, какав је глагол кинути по глаголском виду? 

-То је лако, заразни. 

- О Милане , лепо је видети да си почео  да учиш . 

Шта ти се десило? 

- Па, ето наставнице, уморила ме лењост. 

- Дарко: Ја могу да подигнем слона са једном 

руком. 

- Милош: Супер, а где да ти нађем слона са једном 

руком? 

-  Код Римљана је ноћ трајала неописиво дуго, чак 

до ујутру. 

- Сутра ћете имати ненајављени тест. 

- Наставник: Јована, од кад је владао Стефан 

Немања? 

- Јована: Паа... 

- Наставник: Је л' од 2000? 

- Јована: Јао да, знала сам. 

  Наставница српског: 

- Шта кажете, каква је,по вама, књига ,,Хајдук 

Станко''? 

- Ученици:  Дебела! 

- Учитељица: Лазаре, која је прва припитомљена 

животиња? 

- Лазар: Лав. 

- Учитељица: 

- Супер, јави се кад га припитомиш да поправиш 

јединицу. 

- Наставница географије: Марко, на ком 

континенту се налази Србија? 

- Марко: Балканском. 

 

СЕРИЈЕ КОЈЕ ВОЛИМ 
 

Pretty Little Liars 

 
Серија ,,Прити Литл Лајрс“(“Pretty Little Liars”) почела је да се емитује 08. јуна 2010. и тада је планирано да се сними 

само десет епизода, које би амерички канал Еј-Би-Си Фемили емитовао током летње паузе. Годину дана касније, 

након изузетно успешне прве сезоне, емитована је друга сезона, а серија је постала толики хит да је гледанија и од 

,,Госип Грл“(“Gossip Girl“). 

Сценарио је базиран на књигама Саре Шепард, а почетак серије подсећа на ,,Твин Пикс“(“Twin Peaks”). 

Млада и прелепа Алисон (игра је Саша Питерс) нађена је мртва у градићу у коме је живела. Алисон није било годину 

дана, нико није знао шта је са њом, али постојала је нада да је жива, јер Алисон је била таква- проблематична, 

популарна, склона манипулисању људима. Сви су желели да буду као Алисон, око себе је имала чету девојака које 

су радиле све како она замисли. Након што је Алисон нестала, њене пријатељице наставиле су свака својим путем, 



све док се није појавио леш.Тада Арија, Хана, Емили и Спенсер бивају принуђене да буду једна уз другу,јер неко 

почиње да их терорише. Неко ко све зна о њима, стално их посматра и потписује се као "Еј"("А"). Неко као 

Алисон!Док се слатке мале лажљивице боре са "Еј",ми сазнајемо њихове тајне, проблеме са булимијом, строгим 

родитељима, дечацима, али и оне за које би живот дале да се никада не 

сазнају. Одлична екипа младих глумица и фантастична музика знатно су 

повећали шансе за успех серије. Иза камера је одличан тим који стоји и 

иза серија "Госип Грл"(“Gossip Girl“) и " Д Вемпајр Дајрис"(“The Vampire 

Diaries”),као и филмова "Д Систрхуд ов д Тревлинг Пентс"(“The Sisterhood 

of the Traveling Pants”). Ко су, у ствари, оне? Ешли Бенсон је Хана која 

делује површно као и свака квин би (queen bee). Шеј Мичел  је Емили, 

одана спорту и свом дечку са којим је од обданишта. Луси Хејл је Арија, 

чудна и затворена девојка. Тројан Белизарио је Спенсер, најбоља у 

свему, из угледне породице у којој пораз није опција. Већ у првој 

епизоди сваком је јасно да ништа није као што изгледа. Ни 

лажљивице,ни градић Роузвуд,ни њихови родитељи,чак ни професори! 

Серија, вероватно,  никада неће добити ЕМИ, али је изузетно 

занимљива,не личи ни на једну другу серију, не приказује  дизајнирану 

одећу и размажене богаташицама којима је највећи проблем  

усклађивање календара друштвених активности са шопингом и понеким 

одласком у школу/на факултет. Нико није на ивици егзистенције, нема 

претерано романтичних момента. У ствари, има их тако мало да ћете им се радовати! Хумор је прилично ироничан, 

атмосфера мрачна,а узбудљивих момената има на претек. Утисци оних који су гледали: ,,Серија изазива зависност! 

Када почнеш једном да гледаш, док не завршиш сезону, нема заустављања. 

Последња премијера била је 22.октобра 2013.године и тада се завршила четврта сезона. Пета сезона почиње 07. 

јануара 2014. Ко није одгледао мора одгледати! Серију можете гледати на megashare.sh. 

Keep calm until Pretty Little Liars returns. ^_^ <3 

 

,,Војна академија“ 
 

Серија прати  судбине неколико кадета и кадеткиња, од прве радосне вести да су примљени на студије, преко 

судара са реалношћу војног живота, до успостављања равнотеже између напора и љубави у њиховим младим 

животима. 

У првој епизоди ликови добијају обавештења да су примљени на 

студије на Војној академији. Главни ликови су будући кадети и 

кадеткиње чији се животи  изненада мењају због ове, за већину 

њих, радосне вести. Ту су и њихови родитљи,из различитих 

социјалних окружења и из  различитих делова Србије. Приказано 

је њихово реаговање на професионални избор деце-од великог 

усхићења,до тихог негодовања,што је условљено предрасудама 

које су наследили из претходних времена...... :)  
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