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Уводник 

Драги читаоци нашег „Школског забавника“, 

И ове године потрудили смо се да  представимо делић онога што се дешава у нашој 

школи. 

Ове школске године многи ученици били су расположени за писање песама и састава. 

Песме својих ученика послале су учитељице Соња Стошић, Јадранка Мацура и Биљана 

Тасић, као и наставнице српског језика Јелена Игњатовић и Јелена Кнежевић. Већина 

ученичких радова учествовала је на различитим конкурсима, а једна ученица освојила 

је и значајну награду. 

Питали смо двоје наших бивших ученика да нам пренесу своја искуства са школовања 

у иностранству. 

Представили смо и ликовне радове наших талентованих осмака. 

Карикатура са насловне стране рад је ученице Ане Поповић, 8/2. Са овом карикатуром 

Ана је освојила  1. место на Општинском такмичењу за најбољу дечију карикатуру 

,,Мали Пјер“. Лако ћете на цртежу препознати наше наставнике. 

Кристина Весић из 8/3 интервјуисала је своју талентовану другарицу из одељења. 

Као и увек, имамо и кутак за стране језике. 

Захваљујем се и петакињи Наталији Видановић, која је била највреднија од свих петака 

и послала два текста за часопис. 

Хвала наставници Јелени Игњатовић на лектури текстова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор и уредник школског часописа 

Наставница енглеског језика, Милица Војводић   
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                                           ЉУБАВ НИЈЕ САМО РЕЧ 

 

Љубав није само реч, она се налази свуда, 

Уз јаку љубав дешавају се разна чуда. 

Сви знамо да разних љубави има,  

а највећа љубав је према родитељима. 

 

Родитељи су ту за све што нам треба, 

Они би нам скинули и звезде са неба. 

Ту су и кад треба проблем да се реши, 

Сузу када пустиш, родитељ те теши. 

 

Родитељски дом препун је топлине, 

Само они знају наше мане и врлине. 

Родитеље краси неисцрпна љубав и доброта. 

Проводити време с њима права је дивота! 

 

У њиховом загрљају осећам се срећно, 

Волео бих да родитељи живе вечно. 

Моја је љубав наклоњена њима, 

Захвална сам на свему родитељима. 

                                                             Павле Ташић, 6/3 
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ЈЕДНА НЕСТАШНА ДЕВОЈЧИЦА 

 

Ово је песма о Сташи, несташној... 

 

Кад је била мала, 

Све јој је било игра и шала! 

Док су сви други журили негде и гледали у сат, 

Сташа је, од вртића, па до школе, 

Са свима водила рат! 

 

Узимала је кришом столице, и... 

Крала слаткише са мамине полице! 

Мама је није хватала у крађи, али... 

Због тога је са својом сестром била у свађи! 

 

Мала  Сташа неваљала... 

О којој сам кратку песму написала... 

То сам ја! 

                             На крају... 

             Верујте Сташи да је другачија! 

 

                                                                Сташа Давидовић, 4/3 

Подручно одељење у Мељаку 

„У свету лепе речи“, радионица ОЈР-а 

     Учитељ/ ментор: Јадранка Мацура 
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ЂАЧКО ВЕСЕЉЕ 

 

Школа моли драге ђаке 

Да уче задатке лаке 

Да у глави не буде мрак! 

Да знање не боли, 

Радујмо се нашој школи! 

 

Стаза знања је дуга пруга, 

Али, када стигнемо до циља, 

Изнад наших глава засијаће  дуга! 

 

Школа своје  ђаке воли, 

Поручује нам да  глава од учења  не боли! 

Ако смо паметнији,  

Бићемо и  срећнији! 

 

Сваки школски одмор наше ђачке, веселе дружине, 

Доноси осмех и дељење ужине! 

 

 

 

 

Групни рад ученика одељења 3/3 

ОШ „Павле Поповић“, Мељак 

Учитељица: Јадранка Мацура 
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СВЕТИ САВА 

 

Данас нам је 

Диван, диван дан, 

Јер је 27. јануар. 

 

Растко је из дворца отишао, 

Па се замонашио. 

Име му је сада Сава 

И велика је школска слава. 

 

Радују се редом сви,  

Спасени су Срби. 

Помого им Свети Сава, 

Наш принц и учена глава.  

 

Никола Ћирић 2/2  

                                                                          ТЕЛЕВИЗОР 

                                                  Свака кућа њега има, 

                                                  и занимљив он је свима. 

                                                  Да л’ на зиду виси, ил’ на столу стоји, 

                                                  у свакој кући он свакако постоји. 

                                                  Доноси нам вести лепе, ружне, 

                                                  Понекад и мало тужне. 

                                                   Ко прозор што завесе немa, 

                                                   пун је разноврсних тема. 

                                                   Улепшава нам сваки призор, 

                                                   То је наш ТЕЛЕВИЗОР. 

 

 

 

                                                                                                    Магдалена Тинтор, 4/1 
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ЈЕСЕН 

 

Увелико стигла јесен; 

са дрвећа пада кестен. 

На грани је дуња жута, 

лишће пада покрај пута. 

 

Шарено лишће тепих прави, 

а роса даје сјај трави. 

На грани хитро веверица скаче, 

а ветар дува све јаче и јаче. 

 

На југ се ласте селе, 

А јабуке већ су зреле. 

Мали зека храну спрема, 

краде купус испод трема. 

 

Кад се сунце и киша споје, 

настаје дуга шарене боје. 

Док река маглу прави, 

склониште граде вредни мрави. 

 

Јесен је жута, јесен је златна, 

као најлепша слика од платна. 

Фијуче ветар, пада киша, 

прогреја сунце и све утиша. 

 

Белма Халиловић, 4/1 
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                                                                                    ПАНИКА 

 

 

                             Захуктала Пума, као 

сишла с ума 

                             Пређе преко друма, па 

трком кроз шаш. 

                             Сова за њом гледа, сва 

од страха бледа,  

                             јер она је чула речи 

страшне баш: 

                             ЊАМ, ЊАМ, 

ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ!   

 

                             Трчи Пума, трчи 

кроз шуму и траву,  

                             правећи за собом сву збрку и страву. 

                             Једна жута Лама, иако је дама, кад је чула јадна, 

срушила се сама, 

                            ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ!          

  

                             Газела се саплела, па је Козу проклела  

                             Што јој ногу сместила кад се онесвестила. 

                             Чак и црни Јак, као стена јак, 

                            Подвио је реп, склизнуо у мрак, 

                             ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ! 
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                            Слоница је дрекнула, Хијена се осмехнула, 

                            па је Панда зато дроћила у блато, 

                            рогата је Импала  у коприву упала, 

                            а слеђеном Бизону неко ћапи бомбону: 

                            ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ! 

 

                           Бодљикаво прасе не знајући за се, с Јазавцем у 

пару упаде у бару.  

                           И  јеж се накострешио, шмугнути је решио, 

                           заклео се давних дана – неће бити ником храна, 

                           ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ! 

 

                           Једино се Дабар правио баш храбар, 

                           Сео на чистину , ал’ је знао истину: 

                           Није  крви жедна Пума, већ ју је назвала кума: 

                           ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ! 

 

                                Данка Биочанин, 4/1 
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         ПОРОДИЦА 

 

      Тата мајстор је прави 

      кућицу да направи. 

      Мама фризерка је права, 

      фризуру направи страва. 

      Вања уметница је права, 

      цртеже она свакога дана ствара. 

      Миа певачица је славна,  

      Свака њена песмица је увек сјајна. 

      Ива слаткиш је прави, 

      један осмех да нам направи. 

      Породица то је фина, 

     она се допада свима.   

     Сви заједно петорка смо славна,  

      и ниједна нам није равна!                                                                                            

   Вања Лазић, 4/1    

                                              

ЛИСТ                       

Лист је као дете, 

од пупољка креће у рано пролеће; 

до  јесени се развија и гране покрива.  

Када дође јесен жута, 

он полако улицама почиње да лута. 

Почињу јесење кише, 

а лист са гране се њише.  

Када кап кише на лист паде, 

од умора се стиша и на листу остаде.          

                                                                                                                Вељко Чукарић, 4/1 
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ЗИМСКО ЈУТРО У МОМ КРАЈУ 

 

Jутро мирно, свеже и хладно; 

нико га није дочекао радно.  

 

Свако још у кревету спи, 

док хладноћа тиха над њим бди.  

 

Нико, сем деце мале и раздрагане, 

не дочекује радо зимске дане.  

 

Играју се, веселе и уживају, 

док се снежне пахуље у олук сливају.  

 

Док се деца играјући смрзавају, 

одрасли све то не одобравају.  

 

„Стави шал, рукавице навуци", 

дете је тад на великој муци. 

 

 

 

 

 

 

Не би оно, игра је важнија, 

ал' опет, некако, зима је снажнија. 

 

Ветар фијуче, не да им мира,  

као да неку мелодију свира. 

 

Кад у кућу уђу, промрзли сви,  

кажу мами: „У праву си ти!" 

 

Мама је тада срећна  сва, 

јер добро зна: „У праву сам ја!" 

 

Кад ноћ падне и утопле се сви, 

опет зима над њима да бди. 

 

 

 

 

 

Нина Михаиловић  5/2 

 

У СУСРЕТ ЛЕТУ 
 

Стиже нам лето 

и сунце јаче греје, 

спаковане су све јакне, 

пешкир за плажу се смеје. 
 

Море чека на мене, 

папуче већ су спремне, 

кофер спакован ту је, 

музика лета се чује. 
 

                                                     Сунцобрани и качкети, 

                                                   сладоледи и корнети, 

                                            диње и лубенице, 

                                                    баш је пуно моје срце! 
 
 
 

Ања Радовановић 5/3 
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                                                 ТАЈНА МОЈЕ ДРУГАРИЦЕ 

 

Људи воле да говоре, 

и још више воле приче; 

туђе бриге баш их море, 

свака тајна негде ниче. 

 

Скоро па је безнадезнадежно 

ишта крити и тајити, 

ионако сви ће чути 

и сви знати, 

џаба што је лепо тајну, 

знати и чувати. 

 

Крупна ствар, а не ситнице – 

– то је тајна моје другарице. 

Мора да је нешто скрила, 

те нас тајном малтретира. 

 

Олга Тешовић 5/3 
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Поглед с прозора 

  

  

       Једног дана сам дошла кући из школе; родитељи  су ме чекали у дневној соби.  

       Када сам их питала шта није у реду, рекли су ми да се за недељу дана селимо, јер је 

мој отац добио премештај на послу. До селидбе сам се понашала као и обично, само да 

моји родитељи не виде да сам тужна. Знала сам да пресељење значи нови почетак, да 

напуштам своје пријатеље и да више ништа неће бити исто.  

Кренула сам у нову школу. Још увек памтим погледе других ученика. Осећала сам се 

тако усамљено. Била сам јако тужна, и због тога сам сваког дана после школе седела 

поред прозора и посматрала небо. Желела сам да постанем птица и да будем слободна 

до краја живота. Једног дана сам приметила да се спрема јака олуја. Облаци су били 

тамни, дувао је јак, хладан ветар и није више било птица на небу. Киша је падала 

неколико сати. Када је  престала, све је изгледало тако магично. Небо је постало ведро, 

птице су весело летеле унаоколо, а дуга је изгледала прелепо. Тада сам схватила да се 

после сваке олује појави дуга, да ниједан почетак није лак, али да могу савладати ову 

препреку. Следећег дана, у школи, одлучила сам да приђем групици девојчица. Одмах 

сам им се свидела и упустиле смо се у разговор.  

      Од тада, сваког дана седим крај прозора и неколико минута посматрам небо, јер ме 

подсећа да увек покушавам и да никад не одустајем.  

  

                                                                        Рајна Јевтић 7/2 
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Поглед са прозора 

 

 

           Kaда пада киша, гледам је кроз прозор. Не гледам кроз прозор само када пада 

киша. 

Када сунце превише бије, гледам своје двориште и размишљам о стотини ствари. Тако 

седим и размишљам. 

Киша пада. Гледам је кроз прозор, подсећа ме на плач. Мале капи лупају о земљу, а у 

мојој глави све ми се чини тако гласно и опасно. Знам да је то само моја машта, али 

волим да маштам и у својој глави преувеличавам свашта. Киша стаде. Отварам прозор, 

ветар ме ошину по лицу као прутем, кад малене и тужне капи опет настављају да 

падају. Гледам дрвеће које се полако савија и превија. Снажан ветар ломи све пред 

собом, никако да стане. Звижди јаче од пиштаљке, бржи је од тигра, јачи од слона. 

Капљице кише лупају све јаче. Мислио сам да се цела планета тресе. Ветар стаде, киша 

са њим, такође. 

Небо се полако поново плави. Тмурни облаци беже као да их нешто јури. Развеселих се 

ја, моје двориште је поново осветљено. Након свег тог невремена, изађох напоље и 

почех се играти. 

Мој поглед са прозора убије сваку досаду, која ме је неочекивано могла снаћи. 

 

 

         Урош Јелић   5/3 
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Ана Франк 

 

 

 

Ана је била девојчица јеврејског порекла, рођена 12. 

јуна 1929. године у Немачкој. Када је имала четири 

године, њена породица и она су, бежећи од фашизма,  

побегли у Амстердам, где су провели већи део живота. 

Јула 1942. године, породица Франк прелази у поткровље 

зграде у којој је радио Ото Франк, њен отац. Ана је то 

скровиште у свом дневнику назвала Тајно скровиште. 

Скривали су се са породицом Ван Дан, и господином 

Дуселом. Госпођа Ван Дан је пример напорне и 

наметљиве особе. Петер Ван Дан је Ани најпре деловао 

неприступачно, а касније се заљубљује у њега. Сваке 

ноћи одлазила је код њега на таван, где су причали 

отворено. Ана је једино њему могла да повери своје тајне, 

јер јој се чинио разумним и осећајним момком. 

 Читајући Анин дневник, увидела сам да је била 

образована, раздрагана, васпитана, радознала. Претпостављам 

да се због тога допала Петеру. У свом дневнику писала је о животу у Тајном 

скровишту, о сукобима са својим укућанима. Често су се свађали, јер нису били у 

контакту са спољашњим светом. Једног јутра 1944. године, испред пословне зграде 

стигао је ауто из којег су изашли чланови СС јединице. Ухапсили су станаре 

скровишта и двојицу њихових помагача, Виктора Куглера и Јоханеса Клајмана. После 

тога су одведени у логор Аушвиц у Пољској. Зиме 1944–1945. завладала је епидемија 

тифуса, од ког је и Ана настрадала у петнаестој години. Њен ,,Дневник“ је једино њено 

дело. Изузетно је  цењен у свету, јер најближе описује страдање Јевреја током Другог 

светског рата, што никако не смемо заборавити.  

 

 

 

 

Наталија Видановић 5/3 
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Интервју са Ленком Биочанин 

 

 

 

 

Реци нам нешто више о себи. 
 

  – Зовем се Ленка, живим у Вранићу са 

породицом и бавим се музиком већ дуго 

година. Идем у опдељење 8/3. Тренирам 

фолклор већ осам година и свирам за њихов 

оркестар. Поред тога, свирам и у доста 

других оркестара. Неки од њих су Дечја 

филхармонија, Омладински народни 

оркестар „Светозар Марковић“ из Новог 

Сада. Једно време сам тренирала одбојку, 

али сам морала да престанем да бих се 

озбиљније бавила музиком. 

 

Зашто си изабрала виолину? 
 

 – Ја сам прво изабрала клавир, јер 

моја мама свира тај инструмент. 

Похађала сам часове клавира годину дана у 

Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду. У 

току часова увек сам могла да чујем звук виолине који је допирао из учионице поред. С 

временом, клавир ми је постао досадан и желела сам да свирам виолину. Убрзо сам 

престала да похађам часове клавира и у септембру почела да свирам виолину. 

 

 Чули смо да си освојила доста награда; да ли можеш да нам издвојиш теби 

најдраже? 
 

  – Једна од најдражих награда коју сам освојила јесте награда са међународног 

такмичења које је недавно организовала Музичка школа „Петар Стојановић“ са Уба. 

Тада сам освојила прву награду са деведесет и осам поена. Другу најдражу награду 

освојила сам са оркестром из Новог Сада, о коме сам причала у првом питању. То је 

било прошле године у Требињу; у категорији оркестри, освојили смо другу награду. 

 

 

Како је било свирати у Дечјој филхармонији? 
 

 – Мој први концерт са Дечјом филхармонијом био је крајем јануара. То је био први 

пут да сам свирала у већем оркестру. 
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Снашла сам се веома добро, јер имам доста искуства са свирањем у различитим 

оркестрима. Репертоар је био веома занимљив. Било је доста класичне, народне и 

филмске музике. Упознала сам доста пријатеља. Било је то једно дивно искуство. 

 

 Коју врсту музике слушаш? 
 

 – Све. Слушам класичну, народну музику, енглески поп, eкс-ју, к-поп... 

 

Да ли планираш да се у будућности бавиш музиком? 
 

   – У будућности бих се бавила било чим што има везе са музиком, али никада не бих 

радила у школи. Могла бих да свирам у оркестру, да се бавим певањем, или да будем 

музички продуцент. 

 

 Да ли би се бавила још нечим поред 

музике?  

 

   – Поред музике, волела бих да се 

бавим хуманитарним радом и 

сликањем. Волела бих да донирам 

новац онима којима је највише 

потребан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                        Кристина Весић 8/3 
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                                                       Да ли верујете у 

 ВАНЗЕМАЉЦЕ? 

Питали смо ученике и запослене у нашој школи да ли верују у 

ванземаљце или било какав живот који је успео да се развије 

ван наше планете. 

 Ко верује у већем проценту? 

– Највише верују деца; чак више од 

половине испитаника одговорило 

је са  „Да“. 

 Који је број наставника и деце који 

не верују у ванземаљце? 

– Одговор је логичан: наставници 

мање верују, али то уопште не 

говори да су наставници једини 

који негирају њихово постојање. 

Наиме, многи од ученика се нису ни 

изјаснили по питању овога. 

 

Ово су само неки од занимљивих одговора ученика: 

 „Мислим да су слични нама, само што они могу да 

мењају свој облик.“ 

 „Сигурно су провидни, као, знаш, немају боју и то...“ 

  „Мислим да се излежу из јајета и мислим да су 

бесмртни.“ 

 „Зелени су, имају три ока, мали су, носе љубичасту одећу 

и имају четрдесет и два зуба.“ 

И наставници и остали запослени имали су различите 

одговоре и визије по питању изгледа и, уопштено, постојања 

обих  „бића“:  

deca nastavnici

наставници 
ученици 
без одговора 
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  Наставник музичког: „Верујем, да, наравно. Њихов 

изглед је врло дискутабилан, али можда се и могу 

појавити и у универзалном облику, али ја их 

замишљам као неку енергију. Мислим да ако 

верујете у Бога, онда можете веровати и у 

ванземаљце.“  

 Наставник физичког: „ Да, верујем. Знам само да су 

много паметнија бића од нас, заправо не знам ни да 

ли су бића.“ 

Касније, када смо му рекли  да је директорка 

учествовала у овој анкети, додао је: „ Е, директорка 

је ванземаљац; то колико она ради, то је 

фасцинантно.“ 

 Наставница српског (Весна Арсић): „Мислим да 

верујем. Зашто? Верујем да је немогуће да је свемир 

тако огроман, а да је тотално празан. И кад умремо, 

ми опет на неки начин живимо, само на неком 

другом свету.“ 

  Директорка: „Да! Љубичасти су, воле цвеће и пуно 

причају.“  

  Наставник технике и технологије (Немања Јојић): 

„Био бих превише себичан када бих рекао да смо ми 

једини добили прилику да живимо.“ 

Александра Тинтор 7/1 
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Теодора Поповић, бивша ученица наше школе, провела је трећу годину средње 

школе у Америци, станујући код америчке породице и идући у њихову средњу 

школу. Боравећи тамо, повремено се дописивала са наставницом енглеског 

Милицом Војводић. Једна од Теодориних тадашњих порука гласила је овако: 

 

Идем у Уметничку школу у Ајдаху (Idaho Arts Charter Academy), неку врсту приватне 

школе, па је на мало вишем академском нивоу. Државне школе имају занимљив систем 

рада (мама код које станујем  ради у државној школи, па сам у стању да узмем најбоље 

од оба света), али, нажалост, не може се мерити са нашим. Наш систем, иако је јако 

стар (да не кажем древан), и захтева доста промена, ипак даје веће интелектуалце. 

Њихов просечан факултет није ништа више стресан од  моје средње школе (Можда се 

то само односи на Филолошку гимназију). Опет кажем, све је индивидуално, али сада 

знам једну ствар сигурно: нема изговора, ко жели, научиће, и наставиће да учи и када 

заврши са школом. Њихов систем направљен је за њихову децу, која не одлучују при 

упису у средњу школу, па чак ни при упису на факултет, чиме желе да се баве. Деца 

живе неким лаганим животом и, нажалост, не схватају какве прилике имају. Али су на 

крају крајева, јако фина! Оно што покушавам да кажем је да упијам њихове концепте, 

идеје и одређене парчиће система и тек када се вратим у Србију бићу у могућности да 

створим себи „радно окружење“, које ће ми пријати у даљим студијама. Узети најбоље 

из оба света и створити неки свој, то је поента, зар не? Најежим се сваки пут кад неко 

каже колико добро играм улогу младог амбасадора, колико су одушевљени сви 

познаници моје ,,америчке мајке“, која иначе ради за организацију која ми је нашла 

породицу (претпостављам да се може рећи да ме је „ручно изабрала“); сви одједном 

желе да угосте ученике у својим кућама. Тачне су моје претпоставке – највећи 

критичари јесу најбољи представници. Дивим се Вашој упорности кад је реч о 

стварању нових радионица, занимљивих начина да деца уче кроз забаву; већина 

професора је одавно одустала! Захваљујући томе мој енглески је напредовао у 

критичном периоду, када би вероватно стагнирао да сам се налазила у монотоном 

окружењу. Радујем се посети школи чим се вратим, чујем да се доста ствари 

променило! 
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Ево чиме се Теодора сада бави и шта мисли о свом искуству из Америке:  

Остатак моје размене завршио се у другој средњој школи. Тамо сам матурирала као 

сениор, ученик четврте године на основу тестова које сам полагала при доласку у САД, 

и тако два пута завршила четврту годину (једном у Америци, други пут у Србији). Ако 

убрзамо филм мало и прескочимо мучно полагање диференцијалних испита и 

спремање матурског, затим пријемног испита за факултет, сада сам студенткиња друге 

године Правног факултета Универзитета у Београду. Перспектива 

седамнаестогодишње верзије мене променила се у многим стварима, али једино што 

могу да додам је то да ни у једном тренутку нисам зажалила што сам већи део свог 

живота провела учећи језике који су ми омогућили да видим већи део света, и да га 

себи објасним користећи најлепше речи које имају да понуде. 
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Ћао свима!  

Моје име је Никола Станковић и у јануару 2019. 

године преселио сам се у Немачку, а пре тога, 2018, 

завршио сам ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу.  

Када сам се преселио, био сам први разред 13. гимназије у 

Београду. 

По доласку у Немачку нисам знао немачки језик довољно 

добро да бих похађао немачку школу, али сам ипак одлучио 

да упишем државну школу и похађам наставу на немачком 

језику. Одмах сам приметио неколико разлика у школском 

систему. 

Уписао сам немачку гимназију и, како бих брже савладао 

језик, уписао сам нижи разред него што бих био у Србији, 

како бих на градиву које сам већ учио, лакше савладао основе језика. 

Немачка се састоји од 16 мањих покрајина/“државица“ и свака има нешто посебно у 

свом школском систему. У мојој државици, Доњој Саксонији, школовање се састоји од 

13 разреда: 

Прва 4 разреда: Основна школа 

Од 5. разреда: „Средња“ школа – гимназија, стручна школа или „занатлијска“ школа. 

Обавезно школовање у Доњој Саксонији траје 10 разреда. Уколико неко жели да 

упише факултет, мора да има завршен „Abitur“, што је наша велика матура из 

гимназије. 

Градиво се, по мом мишљењу, лакше савлада у Немачкој него у 

Србији. Десило се много пута да у вишим разредима овде учим 

градиво које сам већ савладао у основној школи у Србији. 

Природне науке раде се мање озбиљно него код нас у Србији. 

Најбољи пример био би математика, јер ствари које смо ми 

учили у основној школи, деца у Немачкој уче у средњој, и то на 

истом нивоу. Наравно, то се не односи на све теме, већ на 

поједине; постоје и комплексније теме од оних које се код нас 

уче на основном нивоу. 

Што се тиче живота у Немачкој, не могу да се пожалим. Када 

сам се тек преселио, било је јако тешко да се навикнем, али када 

је прошло мало времена, привикао сам се на живот овде и данас 

сам задовољан. 

Наравно, нигде није као у својој земљи. 

                                                                                                                              2021. година, просечан дан у школи, Gymnasium Julianum 
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                            Необичне животиње 

Мунгос 

Мунгос је месождер из породице мачколиких 

животиња, и живи у Африци. Може бити дугачак 

до једног метра, заједно са репом. Има мале уши, 

кратке ноге, шиљат реп, дуго лице и тело. 

Неумољив је, хитар и упоран. Никад не оставља 

свој плен и најпознатији јe непријатељ кобре.  

 

 

Спори лорис 

Лорис је сродан лемурима и живи у Азији. Ретко када 

силази са дрвећа на земљу, и креће се веома споро. Има 

мале ноге и крупне очи, које му заузимају највећи део 

лица. Храни се воћем, нектаром и инсектима. Да би 

заштитио своје младунце, док је у лову, прекрива их 

отровном пљувачком.  

 

 

 

Бабируса 

Бабируса је необична сива врста свиње која је 

позната по великим кљовама. Живи у шумама и 

сматра се угроженом. Храни се воћем, печуркама, 

кором дрвета, инсектима и рибом. Њени 

непријатељи су крокодили и мачке. Може бити 

тешка 70–80 килограма. Ако јој кљове превише 

израсту, могу да се увију и урасту у мозак.  

 

 

                                                                                                  Наталија Видановић 5/3 
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Велика руска култура – моја инспирација 

 

Када помислим на Русију, 

пожелим да отпутујем у ту 

предивну земљу и упознам њихову 

културу и обичаје. Она је 

територијално највећа земаља на 

планети. Има јако занимљиву 

културу, сличну нашој.        

 Најпопуларнији сувенир из Русије јесте матрёшка, код нас познатија као 

бабушка. Она представља развој једне веселе жене насмејаног лица, и најчешће је 

обојена јарким, шареним бојама.  

Увек су ми били занимљиви празници код Руса. Ускрс им је најважнији 

празник, и прославља се слично као код нас. Нову годину славе у кругу породице и 

неколико пријатеља, а свадбе прослављају у јуну, јер је тада лепо, сунчано и ведро 

време, као створено за прославе. Посебно ми се допада како они испраћају зиму, а 

дочекују пролеће. Тада је празник Масленица, најстарији руски празник. Симбол овог 

празника су палачинке које се праве сваког дана. Слави се недељу дана, пред почетак 

Великог поста. Волела бих да се баш тад нађем код њих, да уживам у трпези пуној 

палачинки са разним преливима. Сем у храни, уживала бих у топлом гостопримству, 

јер су они веома слични нама – срдачни, пријатни и добри домаћини. Када домаћин 

позове пријатеља на вечеру, пожељно је да гост донесе нешто од жестоког пића. Сви 

волимо поклоне и разна изненађења, па су зато Руси одлучили да сваке године 

организују „Зимски фестивал“, на ком се становници одређеног краја окупљају, и дају 

једни другима поклоне, као што су балалајке, матрёшке и шарене кућице за птице. 

Културе различитих народа широм Русије и њихови обичаји, подстичу ме да још више 

мислим о тој земљи...      

Док пишем, осећам се као да лебдим изнад Русије, и посматрам дивне чари те 

земље. Волела бих да имам прилику да обучем њихову народну ношњу. То су обично 

црвене, плаве и беле хаљине, украшене прелепим детаљима који имају посебно 

значење.  Надам се да ћу у будућности моћи ближе да упознам културу руског 

народа, јер ме она инспирише.                                                         Анђела Булатовић 5/1 



ОШ ,,Павле Поповић“                                              мај, 2022.                                                  Број 9 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Руски центар је од 20. 10. до 20. 11. 2021. организовао конкурс под називом „Велика 

руска култура – моја инспирација“. Сакупљани су  радови ученика основних и средњих 

школа у три категорије: најбоља песма, прича и видео-рад. Наша школа је послала две 

приче (Алекса Ђоровски 5/1, Анђела Булатовић 5/1), и једна од њих, прича Анђеле 

Булатовић, освојила је прво место. У Руском центру на Филолошком факултету у 

Београду, 17. 12. 2021. додељене су награде. 

Мени је веома драго да су ученици заинтересовани за руску културу, а верујем да ће их 

ово додатно мотивисати, и дати им ветар у леђа да наставе да се баве богатом руском 

културом и руским језиком. 

                                                                     Ивана Јовановић, наставница руског језика 
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Dositej Obradović 

 
Dositej Obradović was born in 1739 

in Chakovo, the Romanian part of 

Banat. His born name was Dimitrije. 

He was an uneducated boy with great 

ambitions, who later in his life 

became a monk, only to finally 

estabilish himself as the first minister 

of education in Serbia. Also, he was a 

reformist and a teacher, before he became a minister. He was a writer, too. Some of his 

famous works are  “Život i priključenija” (The Life and Adventures of Dimitrije 

Obradović),  “Sovjeti zdravoga razuma”(Counsels of Common Sense), “Pismo 

Haralampiju” (Letter to Haralampije) and Aesop's Fables. His parents died when he 

was a little boy, so his cousin Nikola Parčanin took care of him. He was raised to become a 

craftsman. Dimitrije was different from other children because he had a passion for religious 

books and ascetic way of life. When his cousin, Nikola, found out about that he sent him to 

become an appentice. That’s when he decided to run away and become a monk . In 1757 he 

ran away to Hopovo monastery . There he acquired the name Dositej and started studying 

religious books and was familiarized with the way of the life in the the monastery. By the time 

his religious aspirations slowly began to wane, after three years he decided to leave the 

monastery and travel the world . Dositeј travelled across  the Balkans, Italy, France, Germany, 

Russia and many others countries . He travelled for forty years while working as a teacher 

and a private tutor. During that time he studied philosophy, literature and culture of many 

nations. Dositej also spoke foreign languages. His main goal was to use the knowledge he 

gained and to educate Serbian people. In 1808 Dositej founded the Great school, that later  

became the University  of Belgrade. He helped Serbian people in The First Serbian uprising. 

Dositej Obradović died on 28 March 1811 in Belgrade. He was buried in front of St. Michael’s 

Orthodox Cathedral, next to Vuk Stefanović Karadžić. He will always be remembered as a 

man who fought for Serbian education and literature and as one of the most important 

reformers in Serbia. 

                                                                    Криситна Весић 8/3 
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Who is the most popular TikToker in the World? 

 

What is TikTok? 

TikTok is an app, social media. You can post videos about anything, you can dance, sing, 

cook… 

TikTok sometimes isn’t the best app for you to use. Some people get hate comments, some 

people hate someone on social media.  

On TikTok you get likes, followers… and you can get money, too. 

So who is the most popular TikToker on TikTok?  

The most popular TikToker is a girl from America. 

She has one million and up followers on TikTok, she has got about two billion likes. 

Her name is Charli D’Amelio. 

Charli’s dad is a politician, her mom is also a TikTok video maker and her 

sister Dixie is a singer and also a TikToker. 

Charli is a teen that just posts videos of her dancing. 

One time, Charli got some hate comments about her weight, that she was 

“too skiny”, that she looks like a “sceleton”. She cried on her live video 

about that… Once, a video appeared about how she was ungrateful to her 

cook and to her family. 

But that didn’t stop her to be popular, and that’s amazing! 

She belived in herself, she tried her best, and as you all can see, she is the best on TikTok. 

That’s her;   For more info about this girl, type her name on TikTok, Youtube or Google, and 

see it yourself.  

                                That’s from me, thank you for reading this! <3    

                                                                                                                       Viktorija Todorović  7/3 
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Јана Јелић 8/2 
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Наша љубазна библиотекарка Сузана Јевтић, поред тога 

што је увек спремна да препоручи књиге из школске 

библиотеке, води и две секције у оквиру часова 

Обогаћеног једносменског рада – ,,У свету боја и 

облика“ и ,,На пољу шаховских фигура“. 
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Мини изложба 

 
Недан Радовић је ученик осмог разреда. Одличан је ђак, а његове ликовне радове 

могли сте видети на паноу у холу школе. Уметнички дар присутан је код све његове 

браће, која су, такође, ишла у нашу школу.  

 

Слику Павла Поповића, познате историјске  личности из Вранића, по којој је наша 

школа добила име, а коју можете видети на дипломама наше школе, насликао је 

Ненадов брат Јован Радовић. Како ниједан портрет Павла Поповића није сачуван, 

његов изглед остаће упамћен на основу интерпретације овог талентованог ученика. 

 

Ненадов старији брат Ђорђе сликао је многе паное који су красили, а неки још увек 

красе, зидове наших учионица. Ђорђе је сада академски сликар. 

 

Павле, њихов најстарији брат, академски је вајар. 

 

Поносни смо што смо браћу Радовиће увели у свет науке и уметности, а сигурни смо 

да ће нам будућност донети још прегршт прилика да се њима још више поносимо. 
 

  

 Павле Радовић 

Ђорђе Радовић 

Јован Радовић 

Павле је овом скулптуром представио свог најмлађег брата Ненада 
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