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Стигли смо и до другог броја нашег школског часописа. Драго нам је што су своје радове 

приложили и ученици млађих разреда.Надамо се даће часопис наставити да излази и следеће 

школске године, тако да можете и преко распуста слати своје текстове, радове, фотографије... 

Мој хоби 
Ја сам Јована Јордановић. Живим у Вранићу и идем у ОШ „Павле Поповић''. Бавим се јахањем 

четири године. Имам два коња. Пре него што сам добила првог, стално сам гледала емисије о 
тркама коња,такмичење у прескакању препона. Научила сам да јашем на ливади, уз течу и брата. 
Прво сам учила без седла, после са седлом. Било је доста падања, превртања, али сам ипак успела. 
Прво сам учила корак, па после постепено кас, док нисам научила да енглезирам, а на крају, кад 
сам била сигурна у себе да ћу успети, галоп. Једном приликом, док сам гледала трке, видела сам 
да џокеји јашу подигнути, као да стоје на коњу. Испробавала сам то, падала, али сам на крају 
научила. Прво моје представљање било је на „Фијакеријади“ у Лазаревцу, где сам освојила плакету 
и захвалницу. На осталим манифестацијама сам гледала шта други џокеји раде, па сам то и  сама 
код куће испробавала. Тако сам научила да стојим на коњу. Планирам да, кад завршим осми разред 
и упишем се у средњу школу, почнем озбиљно да се бавим јахањем, јер ми је жеља да ме остали 
виде у опреми за јахање на неком већем такмичењу.  

Особе које желе да се баве овим спортом, морају да победе страх од коња, како би постигле 
неки успех! 

Јована Јордановић 8‐2 

 

Некад је све баш глупо 
Некад је све баш глупо, јел´ тако?  

До нашег осамнаестог рођендана родитељи  брину о нама, а онда нам одједном 

кажу да смо самостални и да смо  одговорни за све своје поступке. Носимо велики 

терет. Од нас се од рођења превише очекује. Очекују  да проходамо, кренемо у школу, 

уклопимо се у друштво. Након уклапања, које често подразумева губљење 

индивидуалности и стапање са околином, од нас се очекује да не правимо грешке. Да 

будемо савршени. То је немогуће, није реално. Сви смо правили грешке и наставићемо 

да их правимо. Кроз њих учимо. 

Када нас неко осуђује, не схвата да неки од нас схватају то преозбиљно. Сви би 

требало да нас прихвате онаквима какви заиста јесмо. Не треба да се мењамо ни због 

кога. Исто тако, и ми треба да прихватимо друге. Иако се данас често дешава да се деца 

мењају због „уклапања“, то је потпуно погрешно. 

Ми смо деца. Не треба нам тест да нам каже колико смо интелигентни, нити 

компјутер да одлучује уместо нас. И све што могу одрасли, можемо и ми. Ипак, на нама 

свет остаје! 

 

Анонимни аутор 
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Збирка песама ,,Две обале'', објављена је у марту, 2012. године. Поред песама за одрасле, у 

збирци се налазe и песме за децу и хаику поезија. 

 

ЗИМСКО ЈУТРО 
баби Викторији 

 
Зором осећам мирис 
печеног хлеба. 
Храпаве руке, ал' веште 
мараму вежу. 
 
Лаганим кораком 
да не згази тишину, 
излази у мразом 
оковано јутро. 
 
Погнута, слаба, 
кораке вуче 
к'о године тешке 
на слабим плећима. 
''Моја учитељица пише 
песме за децу и одрасле. Песме су лепе, забавне, занимљиве, а неке и тужне. Треба их прочитати. 
Све сам прочитала, а неке сам научила и напамет.'' 
Милена Благојевић, уч. IV3 
 
''Наша учитељица пише лепе песме. Волим песме које она напише. Срећна сам што наша 
учитељица пише песме. Пише и песме за децу, и песме за одрасле. Дечје песме су смешне.'' 
Мара Петровић, уч.  IV3 

 

И наставници су некад били 

деца 
Драгана Николић, психолог 
Обожавала сам музику и плес. Цртала сам сатима, шила 

луткама хаљинице. Као јединица често сам се играла сама, у 
дедином винограду са својим виртуелним пријатељима. 
Књига коју сам сигурно десет пута прочитала је „Хајди“... 
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Милица Војводић, наставница енглеског језика 
Много сам волела да играм ластиш, чак до 7. разреда. Омиљени 

филмови су ми били „Ени“, „Вук самотњак“ и „Прљави плес“. 
Обожавала сам да шетам шумом са пријатељима, посебно у пролеће 
када је шума била пуна јагорчевине, каћуна, висибаба и љубичица. 
Фасцинација шумом ме још увек држи. Читала сам редовно „Микијев 
забавник“, после „Политикин забавник“, а књиге које сам често читала 
и прелиставала су четворотомна књига Дизнијевих издања (рођени 
70-их и 80-их знају на коју књигу мислим) и „1000 зашто – 1000 зато“.  
Скупљала сам разне ствари – поштанске марке, украсне салвете, 
сличице... 

 
Милош Добријевић, наставник математике 
Детињство ми је обележила лопта – где год да сам кренуо, носио 

сам лопту, понекад фудбалску, али већином кошаркашку.У школу сам 
увек носио кликере, имао сам их пуне џепове. Нисам пропуштао ниједну 
епизоду „Моћних ренџера“, а често смо другари и ја  глумили да смо 
ренџери, јурили једни друге, скакали, облачили одећу одређене боје. 
Омиљена књига коју сам прочитао много пута (а први пут у другом 
разреду) била ми је „Орлови рано лете“. Због књиге „Мали пират“, као 
мали желео сам да постанем морнар. 

 
Дарко Павловић, вероучитељ 

На школским фудбалским утакмицама увек сам био голман. Згог 
добрих одбрана и бацања за лоптом, прозвали су ме Мачак. Моја 
омиљена књига и ТВ серија звала се „Јеленко“. Слађана Зувић је била 
моја прва љубав. Најрадије сам се играо „лего“ коцкама.  

 
Драгана Јешић, наставница хемије 
Барбике су биле моје омиљене играчке; 

имала сам их доста као и сву пропратну опрему за њих. Волела сам да се 
играм рата са дечацима јер је та игра била пуна узбуђења и акције, што 
веома приличи мом духу. Монопол је била моја омиљена друштвена игра 
на рођенданима са другарима. Волела сам да идем у школу и да учим, а 
упоредо сам играла и класичан балет (пет година). 

 
Јелена Игњатовић, наставница српског језика 
У нижим разредима основне школе сате сам 

проводила напољу играјући ластиш. Много сам читала, а 
највише бајке разних народа и романе Зена Греја. 
Волела сам и стрипове „Капетан Мики" и „Загор" и  
часопис „Микијев забавник" Обожавала сам серију 
„Смоговци“ , емисије „Недељни забавник" и „Опстанак“. 
Понедељком у 8 гледала сам телевизијске драме. Опет 
бих погледала један руски филм (бајку) о путовању кроз време (нико не зна о чему причам; много 
бих се обрадовала кад бих сазнала назив филма).Ко зна колико сам пута погледала „Повратак у 
будућност". Дуго ми омиљени глумац био Харисон Форд. 



СА ЧАСОВА 
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Одељење 2-2 добило је од учитељице Биље занимљив задатак. Требало је да саставе приче 
или песмице о бојама.  Издвојили смо два најбоља рада, што не значи да остали нису лепо урадили. 
Учитељица је била веома задовољна маштом и идејама својих ученика. Радови су писани на часу. 

Необојено цвеће 
Једног пролећног поподнева девојчица је изашла у башту и тамо видела много лепог и 

шареног цвећа. То цвеће јој се много свидело и желела је да га нацрта. 

Девојчица је ушла у кућу и почела да га црта. Она је нацртала цвеће које је видела, али 

заборавила је да га обоји. Бојице које су мирно лежале у девојчициној перници, приметиле су да 

цртеж није обојен. Схватиле су да треба да га обоје. Бојице су изашле из пернице и почеле да 

боје. Бела боја је обојила беле раде, жута маслачак, љубичаста љубичице, а црвена лале и руже. 

Када је девојчица угледала свој цртеж, он јој се много свидео. Цвеће на цртежу било је лепше 

него оно у њеној башти. 

 

Анђелија Скорупан,  II-2 

 

Ђаво је добар 
 

Ђаво је постао  

добар и леп. 

Не носи више  

свој ружан реп. 

 

Задужен је 

да воли Бога, 

кућу, матер, 

оца свога. 

 

„Хеј“, каже он, 

„свако има сан свој“. 

И ја имам 

сан мој. 

 

„Одмах сада 

поштујем Бога, 

кућу, матер, 

оца свога!“ 

 

Павле Видановић, II-2 

Смех 
 

Чула сам смех. 

Смех није грех! 

 

Ја волим шале, 

jер немају мане. 

 

Смејте се, смејте! 

 

Зазвиждукала сам јутрос 

чаробну, смешну арију. 

Верујте, осетила сам тада 

прелепу магију! 

 

Зато, 

смејте се, смејте. 

 

Симона Ристановић, II-4 
 



НАУКА ЈЕ ЗАБАВНА 

Са часа хемије 
У новембру 2013, на часу хемије бавили 
смо се раздвајањем састојака смеша. То 
је била могућност да стичемо нова знања 
кроз активности и игру. Декантовање, 
филтрирање и кристализација су биле 
методе које смо експериментално 
применили, у складу са постојећом 
хемијском опремом. Били смо подељени 
у више група и свака група је имала свој 
задатак. Кроз вежбе смо се забављали и 
учили. Било је и неких смешних 
ситуација. Тако је, на пример,групи која 
је изводила кристализацију поцрнела 
чаша; мислили смо да гори, али наш 
експеримент је ипак успео, јер се након 
неколико недеља појавио очекивани 
исход- кристали кухињске соли. Са нестрпљењем очекујемо сваки час хемије и нове ексерименте, 
који ће, верујемо, бити још занимљивији.  
 

Анђела Вуковић, Андреа Тодоровић и Ана Скакавац 7-3 
 

 

 

Математички виц 
 

Једног лепог летњег дана укрцаше се два човека у балон и полетеше. Одједном дуну јак 

вјетар и однесе их у неки непознат крај. Одлучише да се приближе земљи и питају неког 

пролазника у којем су месту. Након мало тражења приметише неког човека и викнуше му из 

балона: „Хеј! Где смо ми сада?"  

Човек погледа горе, дубоко се замисли, размишља он, размишља, и на крају одговори: „У 

балону!".  

Ова двојица у балону бејаху изненађени његовим одговором, и након пар тренутака један 

од њих рече:  

„Ја сам сигуран да је тај човек математичар."  

„Како си то закључио?" упита га његов колега.  

„Па ево," каже он, „прво, размишљао је пре но што је одговорио; друго, оно што је рекао је сушта 

истина; и треће - од тога немамо никакве користи!" 
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Прича о броју 142.875 
 

 Један од најнеобичнијих бројева у математици је број 142.875 јер када се множи са другим 

бројевима јављају се изузетне подударности. 

Помножимо га најпре са два:    142.875 x 2 = 285.714 

Уочи да су бројке у производу исте као и у почетном броју, али се јављају измењеним редом. 

Четрнаест које је било лево преместило се десно. 

Помножимо га сада са три:    142.857 x 3 = 428.571 

Обрати пажњу како је и овде производ необичан. Бројке су поново исте, али им се распоред 

опет променио. Јединица која је била лево сада се преместила десно. Остале бројке задржале су 

своје место. 

Кад помножимо са четири, цифре се не мењају:  142.857 x 4 = 571.428 

Исто се збива и кад помножимо са пет:  142.857 x 5 = 714.285 

А види шта се догађа када помножимо са шест: 142.857 x 6 = 857.142 

Нешто се, међутим, потпуно другачије збива када га помножимо са седам: 

142.857 x 7 = 999.999 

Помножимо сада наш број са осам:  142.857 x 8 = 1.142.856 

И овде се појављују све бројке осим 7. Седмица из првобитног броја сада је подељена у два 

дела, 6 и 1, при чему је шестица на десном крају, а јединица на левом. 

Помножимо сада деветком:   142.857 x  9 = 1.285.713 

Добро погледај производ. Једина бројка која недостаје јесте 4. Шта се збило с њом? 

Раставила се на јединицу, која је дошла лево, и тројку, која стоји десно. 

Необичности везане за број 142.857 јављају се и када га помножимо са 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 и тако даље. 

Ове необичности условиле су да број 142.857 сматрамо једним од најтајанственијих у целој 

математици. 

 

 

Анегдота о Гаусу 
 

Постоји доста шала о математичарима, а ево једне о принцу математике, Гаусу. Као ученик, 

велики математичар Гаус (1777-1855) много пута је својим умом задивио наставнике.  

Једном је наставник рекао Гаусу: “Поставићу ти два питања. Ако на прво одговориш тачно, 

на друго не мораш да одговориш. Реци колико иглица има божићна јелка?”  

Гаус је брзо одговорио: “67543”. 

“Како си тако брзо израчунао?”, питао је учитељ.  

“То је друго питање, господине учитељу”, одговорио је Гаус. 

 

 



ДЕШАВАЊА 

Професионална оријентација 
Професионална оријентација представља усмеравање ученика за избор занимања кроз 

упознавање сопствених способности, особина, интересовања и истовремено информисање о 

карактеристикама постојећих занимања. У оквиру професионалне оријентације одржава се Сајам 

занимања, који је ове године наша школа организовала заједно са ОШ ,,Дражевац" у Дражевцу. 

Представљени су различити образовни профили: фризер, дизајнер, угоститељски и туристички 

техничар, кувар, пекар, возач, цвећар, пчелар, столар... Ученици и ученице осмог разреда ових 

школа могли су да добију корисне информације о средњим школама и распитају се о различитим 

занимањима. 

Интервјуисали смо представницу  Школе за дизајн текстила  у Београду, дизајнерку  Доротеју. 

1. Који образовни профил представљаш? 

- Представљам образовни профил дизајнер одеће. 

2. Да ли си први пут на Сајму занимања? 

- Да, први пут сам на Сајму занимања и уколико ме буду позвали за неку следећу 

презентацију у вези са дизајном одеће, радо ћу се одазвати позиву. 

3. Како ти се свидео овај сајам? 

- Лепо је организовано и надам се да смо вам бар мало помогли у одабиру својих будућих 

професија. 

4. Шта предлажеш ученицима који желе да упишу овај смер? 

- Предлажем им да упишу овај смер због тога што кроз  њега могу да искажу своју 

креативност.Током све четири године школовања биће им занимљиво јер ће имати, пре свега, 

одличан професорски кадар, као и добре услове и могућности за практичан рад и остваривање 

својих идеја и креација, као и сарадњу са нашим познатим брендовима и дизајнерима. И што је 

битно, после ове школе нису ограничени само на област дизајна одеће, већ могу наставити студије 

било ког другог образовног профила. 

Анђела Јелић и Кристина Јоксић 8-3 

И овако се бори против насиља 
У последње време школом се шири незаустивљиви талас 

играња асоцијација. За ширење ове „пошасти“ одговоран је 

наставник математике Милош. Деца су толико заражена да на 

ходницима за време малог одмора, када заврше контролни 

задатак на неким часовима, па чак и за време великог одмора, 

играју ову игрицу. Чак је имају и на 

својим мобилним телефонима. 

Надамо се да их ова напаст неће 

ускоро проћи и да ће оставити позитивне последице на њихово 

одрастање и школске дане. 

Милица
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Gaming Evolved. (Cheesy joke about Halo) 

 

As gaming has begun, 

it had been so amazing that 

everyone had tried to make 

the best and most improved 

video games, consoles and 

other. 

At its first, it seemed so 

new and amazing it was the 

new trend. Everyone loved 

it, and everyone was 

satisfied. But, as it breached 

out, people started to begin 

hating it. Either for the bad 

gameplay or graphics of 

new games, or just for the 

console being awful. It annoyed console and game developers so much that they tried to 

enhance it with all their money and might, but some so much that they just went 

bankrupt. Vanished.  

At this time, most companies develop similar consoles, but very different games in 

range. Shooters, platformers, and a lot of other genres are popular right now, depending 

on a country, person and/or religion. 

In the future, there will probably be even more explored genres and games. There 

will be even more gamers and haters. But even then, 

Gaming will be satisfying and interesting to all of us. Also, people love hats. There 

will be more hats - in games, of course. 

As to why we play games, most of you will probably say something along the lines 

of: “cuz they’re fun…” But, WHY are they fun? WHY do we have fun controlling people 

making pandemonium in cities and buildings? Well, it satisfies OUR needs of control, 

of destruction. 

Can it make anyone even more destructive? 

We do, and we will play games, as long as they satisfy us.  
 

 

Written and edited by: 

Djordje Djolo Sarovic 
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OUR SECOND VISIT TO THE AMERICAN CORNER 
 

Students from our school visited the American 

Corner for the second time in a row. From what we 

could tell, everyone liked it very much. We asked 

some of the students what they thought about it.  

An interview with : Ognjen Popović, Vladimir Joksić, 

Milić Lutovac and Dušan Savić from VIII-3 

- How do you like the American Corner? 

- We like everything about it, the atmosphere, the 

girls that were hosting us... 

- Speaking of the girls, what do you think 

about them? 

- They're really awesome and their English 

is great, we also think that it's great what 

they're doing.  

- Did you all become members? 

- Well, some of us have.  

-Those of you who were already members, 

did you borrow any books? 

- Yes, some of us borrowed their comics. 

They have plenty of comic books, movies, 

video games and stuff like that.  

- Are you going again in May?  

- Yes, definitely.  

- Would you recommend it? 

- We have a lot of fun every time we go, so yeah, it's 

not something to miss.  

And of course, teacher Milica was in the mood for taking 

pictures. 

Over all, American Corner was really fun, we borrowed 

some books, and we will go again in May, so if any of you 

guys are interested and good at English, just tell 

teacher Milica!  

 

by: Mina Joksić VI-1 and Teodora Popović VI-1  


