
ПутоПис

АустрАлијА

интернет

Предности и мАне

Деца и кућни љубимци

љубАв зА цео живот

школски живот

eTwinning

матуранти

ШколскА 2016/2017.

LET’s READ

Charlotte’s web

Забавите се

судоку



ПоздрАвнА реч директорА
Драги ученици, 

Ова школска година већ увелико тече, бројне активности су већ спроведене у дело, а 
неке , попут ваших успеха на такмичењима,  тек ће се реализовати. Јесен нам је почела 
упознавањем са ђацима првацима, наша школа се укључила у е Twinning пројекат који 
ће нас повезати са школама из иностарнства, млађи ученици су као и увек показали 
вољу и спремност да учествују у школским вашарима, показали сте своју хуманост у 
различитим акцијама за децу којима је помоћ потребна. Као и увек, вредно радимо 
на осавремењавању наше школе и стварању што бољих услаова за рад. Све то ваши 
настваници раде с љубављу. Без љубави у сваком смислу нема ни напретка. Дан школе 
посветили смо тој теми, желећи да подсетимо све да нас само љубав спаја.

Желим вам да са радошћу стичете нова знања, поштујете једни друге и волите своје ближње.
Све што сте научили, крунишите добрим оценама. 

До наредног броја...
Директор

Вера Шаиновић

ош „Јован миоДраговић“

уводнА реч уредниШтвА
Драги наши читаоци,

Пред вама је једанаести број школског часописа Атом. Трудили смо се да у 
њему забележимо сва важнија дешавања у нашој школи у протеклих годину 
дана, али и да га тематски обојимо – љубављу. Користили смо спектар 
различитих боја, желећи да се овој теми приближимо из различитих углова. О љубави се прича 
свакодневно, на сваком кораку, сви се труде да допру до њене суштине...и све остаје у покушајима и 
траговима. Она се једноставно – осећа и дели! Њена лепота је у давању и разумевању. Без обзира да ли 
волимо родитеље, пријатеље или кућне љубимце, из нас излази најлепше осећање, зрачимо снагом и 
оптимизмом и ширимо позитивне вибрације.

С љубављу приђите свему што радите и успех је загарантован!

Пишите нам на аtom@osjovanmiodragovic.edu.rs.

 Уређивачки одбор Атома
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Школски живот
Пријем ПрвАкА
Свечани пријем првака ове школске године одржан је 1. септембра 
2017. године у дворишту школе. Поред великог броја првака, 
њихових родитеља, бака и дека, приредби су присуствовали и 
представници Општине Врачар и банке Societe Generale, који су за 
ђаке  прваке припремили пригодне поклоне.
Ученици другог и трећег разреда 
припремили су приредбу за своје 
млађе другаре.   Било је весело и 
живо и осећало се нестрпљење међу 
првацима, који су једва чекали да пођу 

до школе и са својим  учитељицама  уђу у учионице.
После поздравног говора  директора школе и пригодне приредбе,  
учитељице су повеле  ђаке у њихове учионице. Свако одељење  имало је 
свој знак распознавања (лептире, слониће, пчелице, жирафе и јежиће). 
Атмосфера је била пуна смеха, шале и ишчекивања сутрашњег дана.
  

стиглА је јесен
Креативни и маштовити радови 
ученика млађих разреда, унели 
су дух јесени у нашу школу и 
улепшали сваки њен кутак.

  

нА сАјму књигА
Ученици шестог, седмог и осмог разреда су са својим наставницама 
српског језика обишли овогодишњи 62. Међународни београдски 
сајам књига под слоганом Кључ је у књигама.  У фокусу овогодишњег 
сајма је савремена књижевност на немачком језику, а домаћини 
су Немачка, Швајцарска, Аустрија и Лихтенштајн. У три сале, са 
више од 450 издавача свако је пронашао књигу по свом укусу.
Као и сваке године, на Сајму књига могу се срести бројни домаћи 
и инострани писци 
који представљају 
своје књиге.

За неке ученике посета Сајму је ново искуство које ће, 
верујемо, прерасти у традицију.
Наша школа не пропушта прилику да своје ђаке упозна 
са овако значајним манифестацијама које се одржавају у 
нашем граду.

До наредне јесени и неких нових наслова уживаћемо у 
изабраним књигама.
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дАн Школе
Овогодишњи Дан школе обележили смо свечаном приредбом у просторијама Центра за образовање 
и културу ,,Божидарац 1947“.
Било је то обележавање дана знања, радости, љубави и пријатељства. Тема приредбе била је ЉУБАВ.
Ученици наше школе и њихови наставници испричали су једну лепу и животну љубавну причу. Целу 
причу употпунио је и одличан одабир песама у интерпретацији хора школе ,,Јован Миодраговић“. 
Сви смо уживали у приредби, а осмеси су се могли видети на лицима присутних, који су заједно са 
учесницима приредбе пловили морем најлепших осећања.

eTwinning
eTwinning је платформa намењена наставницима и ученицима 
европских школа, за потребе комуникације, сарадње, развијања 
пројеката, размене и, укратко, ради осећаја припадности 
најузбудљивијој европској заједници намењеној учењу и 
подучавању. eTwinning подстиче сарадњу међу школама у Европи 
употребом информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 
тако што се школама обезбеђују подршка, алати и услуге.

eTwinning умрежава школе и 
представља систем сарадње 
европских школа. Ученици 

и наставници из европских школа, кроз сигурно окружење веб 
портала еTwinningа, размењују своје идеје и активности, склапају 
пријатељства и упознају се са својим европским вршњацима.
 

нАјбољи друг
По избору другара из одељења НАЈБОЉИ ДРУГОВИ у школској 2017/18. години су 
(садашња одељења):
2/1 СПАСИЋ ИВА добра, дружељубива, увек спремна да помогне, воли да се игра са свима
2/2 БАБОВИЋ СОФИЈА свима помаже , дели са свима, брижна, добар ђак, труди се
2/3 ЂОРЂЕВИЋ ДУЊА добра је , пристојна, љубазна, лепа, не крши правила и добро ради задатке
2/4 ЋИРИЋ ЈОВАН воли да дели са другарима, не туче се, добар је друг, игра се са свима
2/5 МАРКОТИЋ ЕМИЛИЈА добра, дели ужину, сву децу воли, дружи се са свима, уме да утеши, увек 
има осмех на лицу, лепо се понаша према другима 
3/1 КОВАЧИЋ БАРБАРА добра је, фина и поштена, дружи се са свима, помаже другима у невољи 
3/2 ЛАЗАРЕВИЋ ЕЛЕНА добра, дели са свима, поштена, правична
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3/3 ТРИПИЋ МИЛА свима помаже, никоме се не руга, са свима се дружи, све дели, није себична, 
помаже у учењу, тиха је и ненаметљива, праведна, поштена, паметна, прискаче у помоћ, опрезна, 
велики друг 
3/4 МИЈАЈЛОВИЋ АЊА хоће да помогне, воли да дели, паметна је, добра другарица, није циција, 
драга је 
3/5 ГЛИШИЋ АНАСТАСИЈА искрена је, помаже, 
стрпљива је и добра, паметна, не улази у сукобе, 
слаже се са свима у одељењу 
4/1 МАСЛИЋ РЕЉА добар ученик, праведан, поштен, 
не лаже, увек на страни доброте, помаже другима, 
забаван, не жели да се свађа 
4/2 ВУШКОВИЋ СЕРГЕЈ дружељубив, дели савете, 
воли да помаже, забаван је, духовит , добар је друг 
4/3 ЧОЛИЋ МИНА разумна, поштена, вредна, 
васпитана, племенита, шаљива, радознала, храбра, 
добронамерна, мирољубива 
4/4 ЈОВИЋ ДРАГИЋ добар друг, дели све што има 
са другима, помаже у невољи 
4/5 ТОДОСИЈЕВИЋ ТАМАРА спремна је да 
помогне другима и заштити, искрена је, толерантна, 
поверљива, зна да се дружи, мирна, тиха, не ступа у сукобе са осталима, не вређа и не понижава, 
одлична је ученица, учествује на такмичењима и осваја награде 
5/1 НИКОЛИЋ МАША дружи се свима, културна, не туче се, помаже, не свађа се, пожртвована 
5/2 САКОВИЋ ИЛИЈА добронамеран, дели ствари, помаже у невољи, одговоран, никада неће издати 
5/3 ЗАРИЋ МАТИЈА племенит, помаже другима, добро чува тајне, дружељубив, брине о другима, 
пажљив 
5/4 ЛЕМИЋ АЛЕКСА добар друг, помаже увек свима, уме све да нас води, добродушан, саосећајан, 
великодушан, помаже у решавању сукоба 
5/5 ИВКОВИЋ МАРКО добар друг, спреман је да помогне, искрен 
6/1 ВУКОВИЋ СРНА дружељубива, одана,чува тајне, увек је ту да помогне и утеши, пријатеља, драга и 
брине, не свађа се, одлучна, стрпљива, има добре одлуке, помаже у учењу, слаже се са свима 
6/2 СЕЧКАР МИХАИЛО великодушан, поштен, искрен, не вређа друге, праведан, отворен, не задиркује 
друге, не оговара, дружи се са свима 
6/3 ЛИ РОЗА никада не лаже, никада не псује , помаже другима у невољи, добра је, воли да се игра, 
када је било ко тужан Роза је ту да га утеши, када је она ту, никада ниси гладан! 
6/4 ЧАВОШКИ МАРКО добар друг свима, цело одељење га воли, уме да разреши свађе, праведан 

је,чува тајне, помаже свима, збаван је 
6/5 ПЕЈИЋ ЈЕЛЕНА добра је, слаже се са свима, 
помаже, не свађа се, одличан ђак, не оговара, 
праведна је, упорна, труди се да реши проблем и 
свађу 
7/1 РАДОЈКОВИЋ АНА увек свима жели да 
понмогне, добра је, дружи се са свима, вредна, 
одговорна, пристојна, увек је ту када је потребна, 
када је неко нешто пита, увек лепо одговори 
7/2 ГАНЕВИЋ МИНА добра, спремна да помогне, 
није шкрта, повезана са одељењем, збавна је и 
добронамерна 
7/3 КНЕЖЕВИЋ АНА увек помаже другима, 
поштена, пожртвована, увек помаже другима, 
вредна, искрена, чува тајне, духовита, племенита, 

друг са свима 
7/4 БАСТА ИГОР увек је ту за друга, воли да помогне, паметан, добар, брижан, чува тајне 
7/5 ПАЈКОВИЋ БОРИС добар, искрен, не лаже, има смисао за хумор, слажемо се, увек је ту да помогне, 
никада нема проблеме са другима 
7/6 ВЕЛИЧКОВИЋ МАКСИМ добар, искрен, не лаже, смисао за хумор, слажемо се, увек је ту да 
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помогне, никад нема проблеме са другима 
8/1 РАОВИЋ НИКОЛА добра особа, добар и одговоран друг, занимљив 
8/2 КРУНИЋ ЈЕФИМИЈА увек нам помаже око школе, разуме ме, помаже у невољи, добра је, искрена 
је, разуме ме 
8/3 МАТИЋ ДУЊА паметна, дружељубива, увек помаже, лепа, са свима се дружи 
8/4 БОГОСАВЉЕВИЋ ЈАНА хоће да мопогне, добра, културна, паметна, поштује друге, васпитана, 
искрена 

ХВАЛА ВАМ НА ДОБРОТИ, ПЛЕМЕНИТОСТИ, ХУМАНОСТИ, ТОЛЕРАНЦИЈИ ИСПОЉЕНОЈ У 
КОНТАКТУ СА ВРШЊАЦИМА! ХВАЛА ВАШИМ РОДИТЕЉИМА, БАКАМА, ДЕКАМА И СВИМ 
ОДРАСЛИМА КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ДА СЕ ОВАКО ПОНАШАТЕ! МОЛИМО ВАС ДА ОВЕ 
ВРЕДНОСТИ ПРЕНОСИТЕ НА ДРУГЕ - ЈЕР ЈЕ ТО УПРАВО ОНО ЧЕМУ ЖЕЛИМО ДА НАУЧИМО 
СВЕ УЧЕНИКЕ!

 Психолог и педагог

новогодиШњи вАШАр
Као и сваке године, у нашој школи одржан 
је Новогодишњи вашар. Ученици млађих 
разреда су заједно са својим учитељицама, 
родитељима, бакама и декама припремали 
дивне рукотворине.
  
  

свети сАвА – ШколскА слАвА
Уз присуство родитеља, ученика, наставника, чланова 
Школског одбора и представника Општине Врачар 27.1.2018. 
године обележено је сећање на дела првог српског просветитеља 
и архиепископа.

Дело Светог Саве је једна духовна читанка, отворена књига 
која преноси мир и љубав, праведност и човекољубље. То су 
вредности које нас чине целовитим личностима.

Те вредности и дух светосавља присутним гостима су пренели 



Лист ученика ОШ „Јован Миодраговић”, година X, број 11, март 2018. �

драмска секција, ученици који похађају верску наставу и хор школе ‘’Јован Миодраговић’’.
После сечења славског колача, изведена је пригодна приредба.

ПливАње зА чАсни крст
Поводом празника Богојављење, на Крстовдан, 
18. јануара 2018. године, у организацији 
Архиепископије Београдско-карловачке, на 
базену клуба Royal four kids, одржано је пливање 
за Часни крст.

Као представници наше школе, пливали су 
ученици четвртог разреда, Јована Игњатовић и 
Михајло Мујковић.

веселА суботА
У децембру и фебруару одржане 
су прве у низу Миодраговићеве 
Веселе суботе.Читава атмосфера 
била је у знаку предстојећих 
новогодишњих празника. 
Предшколци су цртали, играли, 
певали, правили честитке и 
маске. 

Дружећи се са учитељима наше школе, добро су се забавили. 
У госте нам је дошао и Деда Мраз, који је поздравио будуће предшколце и поделио им бомбоне.
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XумАнитАрнА АкцијА
У непосредној близини наше школе налази се Дом за незбринуту 
децу ,,Драгутин Филиповић Јуса’’. Једна девојчица из Дома је 
тренутно наш ђак првак. Ученици I/5 i V/5 су претходне недеље 
били вредни и сакупили доста гардеробе, обуће, играчака и 
књига за децу узраста 3 до 8 година. Данас смо прикупљене 
пакете предали васпитачима који раде у Дому. Трудићемо се да 
и даље учествујемо у акцијама овог типа.

  
Такође, Вршњачки тим за борбу против 
насиља је у сарадњи са Ученичким 
парламентом и координацију педагога и 
психолога организовао хуманитарну акцију „Новогодишњи пакетићи за наше 
другаре“. Ученици наше школе су донели играчке, слаткише и школски прибор 
од којих смо направили шеснаест пакетића за наше другаре из школе којима 
ће то бити једини пакетић ове Нове године. Акција је била веома успешна и 
прикупљено је пуно поклона! Најхуманији су били ученици од првог до петог 
разреда, а посебно су се потрудили ученици 2/2 одељења, као и 3/2 и 4/5 
одељења.

темАтско ПлАнирАње
У оквиру Тематског планирања, као саставног дела Развојног плана школе, за школску 2017/2018. 
годину, предвиђена је тема Позната архитекстонска здања и грађевине.

Ученици седмог разреда су имали задатак да у оквиру овогодишњег тематског планирања прикажу 
Cambridge University и Trinity College као позната архитектонска здања. Веза са овим Универзитетом и 
Колеџом био је Исак Њутн чије смо законе проучавали у шестом и седмом разреду. 

Анастасија Зупковић и Катарина Арсић, из 7/1, 
направиле су одличан рад.

Крајем јануара и други разред реализовао је 
тематски дан кроз низ активности. 

На часовима српског језика, света око нас, народне традиције, математике и музичке културе,  ближе су 
се упознали са основним историјским чињеницама везаним за Београд, наш главни град, са акцентом 
на старе грађевине, споменике, музеје и остале сведоке прошлости.
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лирски кутак

За један осмех моје мајке

чинила бих чуда као из бајке,

чаробни напитак ја бих измислила

и сву децу на свету излечила.

За моје мајке осмех један

започела бих пројекат изванредан,

конструисала бих такву машину.

да сама по кући брише прашину.

За један, моје мајке осмех,

што јој измами сваки мој успех,

тешке бих изучила књиге 

да знањем отерам њене бриге. 

За све ноћи њене непроспаване, 

за речи подршке безрезервне, 

у дуги ја бих измешала боје

за један осмех мајке моје.

зА једАн осмеХ моје мАјке               

Ирена Турнић 5-1

Пред иконом светог сАве

На зиду стоји икона стара,

са ње ме гледа Свети Сава,

књигу на срце прислонио своје,

а руком другом дотак’о је.

Просветитељ српски Свети Сава,

личним нас примером подучава.

Када је Растко мали био

школу је ревносно учио,

да мудро влада земљом својом 

не оружјем, већ добром вољом.

Растку је дошла идеја снажна,

да српска црква постане важна,

да српска се деца богу моле,

и ближњег свог искрено воле.

Растко је узео име Сава

и почео народ да подучава,

да у школу иде дете свако

истекне знање свакојако.

Нарочито је молио Сава 

да здравље своје свако сачува,

да једе и пије умерено

и да се понаша увек смерно.

На зиду стоји икона стара,

са ње ме гледа Свети Сава,

вера, љубав, мир и знање,

Србима то је завештање.

Ирена Турнић 5-1

све о теби
Кад  видим твоје очи, помислим:  

“Шта бих дао да ме гледају сваки дан?”

Ал’ онда погледам  и схватим:

“То само може бити предиван сан.”

Кад  видим твоју косу, помислим:

“Како бих волео да је милује рука моја?”

Ал’ онда погледам и схватим:

“Док ја скупим храбрости, увенула би сва коса 

твоја.”

Кад видим те изнутра, помислим: 

“Да ли те ја заслужујем?”

Ал’  онда погледам и свхватим: 

“Одговор је јасан, глупо је да превише мудрујем.”

Кад  видим видим те целу, помислим: 

“Шта бих могао да кажем?”

Ал’ онда останем без речи, па слажем...

Павле Марић 6/2
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Оштри, зимски децембарски дани у Београду 
пред еуфоричну прославу Нове године.

Спремам се да кренем на пут преко океана, 
на крај света, у Аустралију. Пакујем летњу 
гардеробу јер ћу за 24 часа бити у жарком и 
врелом  Бризбејну. На пут сам кренула сама, 
али уз надзор стјуардеса. Летове сам мењала 
у Дубајиу и Сингапуру. Након дугог пута 
стигла сам у Бризбејн, град обасјан сунцем 
и светлошћу, смештен на истоименој реци. 
Била је поноћ, а у Београду је тада било 15 
часова. Након одмора кренула сам да обиђем 
све што могу јер се ретко укаже прилика да 
одеш на тако далеки пут. Аустралија је нови 
континент, по величини шести. Њене обале 
не би могао да обиђеш ни за годину дана. 
Високе модерне зграде пружају се дуж читаве 
обале. Град је модеран, леп, а изнад свега чист. 
Улице и булевари су широки. Тачно су  одређене 
пешачка зона, бициклистичка зона и коловоз за 
аутомобиле. Тамо се строго поштују сва правила. 
Има много кафића, посластичарница, тржних 
центара и прелепо уређених паркова. Пошто живе 
крај мора, људи се баве воденим спортовима и 
једу много морских плодова. Ретко се на улици може 
видети дебео човек. 

Приближавала се Нова година. Била сам узбуђена јер ћу први пут тај празник дочекати на 40 степени. 
Град је био окићен необичним разнобојним украсима. Нову годину сам дочекала на плажи Голд 

Коуста. Тај део је познат по великим и модерним кућама богаташа. 
Плажа је дугачка 50 км, а име је добила по златној боји песка. 

Све је било као у бајци. Такве виле, базене и раскошне палме 
виђала сам само у филмовима. Пред нову годину ватромет 

је дуж плаже бојио небо пуна три сата. У Нову годину 
сам ушла девет часова пре мојих пријатеља. 

Чим изађеш из града у било ком правцу, на путу 
ћеш бити у друштву кенгура. Време сам проводила 
у необично лепим базенима са предивним аква 
парковима. Море је опасно јер у појединим 
зонама има ајкула. Хеликоптери стално надлећу 
плажу, а спасиоци су на сваких неколико метара. 
Свим члановима породице  поклонила сам 
традиционални сувенир - бумеранг. Он је иначе 
њихово оружије за лов на животиње у пустињи. 

Након три недеље сам се из жарке летње 
Аустралије, бајковите океанске земље, вратила у 
свакодневни живот, у хладни и кишни Београд.

Нина Максимовић 6/5

АустрАлијА
ПутоПис
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интервју сА учитељицАмА четвртог рАзредА
1.  Какви су ваши утисци о генерацији са којом се ускоро опраштате?
Ух, савладасмо их! Шалимо се - ова генерација је дивна у сваком погледу. Врло су дружељубиви, 
несташни, “покретљиви”, наметљиви, али знају одлично да се покажу кад затреба и озбиљно да се 
ради. Драги су и умеју да уђу под кожу. Научиле смо их да се воле, да се заједнички радују и својим 
и туђим успесима и да радо деле све међусобно (од тајни, преко слаткиша и ужина па све до тешких 
проблема и невоља). Углавном, отворени су, непосредни, искрени, реални, а нађе се и понеки немирко. 
Задовољне смо радом и постигнутим резултатима и желимо им пуно среће у петом разреду, а и даље!

2.  Зашто волите свој посао?
Искрено говорећи, не постоји лепши посао на свету! Стално смо са ведрим, расположеним, 
раздраганим, малим људима и уживамо у њиховом напретку. Буде и тешких тренутака, али углавном 
смо  са паметним, сналажљивим, духовитим, забавним, полетним људићима, који нас вуку напред 
и не дају нам да се уморимо и посустанемо. Зато смо и изабрале овај посао - јер га волимо и у њему 
уживамо! Ретка су занимања која овако обузимају човека да мора да га “носи” и кад му прође радно 
време и кад оде кући.То је велика срећа и још веће задовољство.Не бисмо га мењале ни за шта на свету. 
Уз њих смо увек “in”.

3.  Ваш посао подразумева да ви учите децу, али чему су вас деца научила?
Ко је паметан и мудар -  он учи целог свог живота. Па тако и ми, учитељице, прихватамо све  предности 
које нам доносе  нове генерације. Не учимо само ми наше ђаке, већ и они нас науче много тога. Она 
тиха већина добре деце - научила нас је да се поново окренемо правим вредностима у животу. Увек 
треба волети, ценити и поштовати туђи  и свој труд, рад и успех. Ништа нам неће пасти с неба - у животу 
треба да будемо вредни, радни и упорни да достигнемо оно што желимо. “Кроз трње до звезда”. Уз 
наше ђаке увиђамо и значај и вредност модерне технике  и технологије.  Она нам скраћује и олакшава 
сваки рад, али није била тако развијена када смо ми биле у њиховом узрасту. Али колико год  да 
нам помаже,  она  указује  и на то да човек треба на човека да се ослања. Људи увек треба да се воле, 
поштују и помажу - и о свему  договарају и сарађују.

Поздрављамо све наше ученике и желимо им пуно среће, здравља и успеха у животу и будућем 
школовању!

Учитељице четвртог разреда: 
Ђурић Љиљана, Филиповић Милица, Војиновић Радица,

Илчић Оливера и Митић Јасмина

интервЈу
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нАстАвницА музичке културе ивАнА ХрАнисАвљевић

интервЈу

1. Зашто је у  Вашем  животу  посао 
професора добио ‘’веће шансе’’ у односу на 
друга? За почетак, реците нам колико дуго 
радите у школи?
У школи Јован Миодраговић радим 24 године.

Да ли сте још негде радили као наставник 
музике?
Да, радила сам годину дана у Крушевцу.

Да ли је  Ваш посао тежак?
Није тежак, диван је.

Да ли волите свој посао и зашто?
Обожавам га, чини ме срећном и волим да се 
дружим са децом. Свака генерација нас нечему 
научи, али и сваки дан проведен у школи је пун 
изазова и уживања.

Поред редовне наставе, какве још 
активности имате у школи?
Tренутно сам одељенски старешина 8/2, а такође 
бавим се и организацијом разних свечаности 
у школи. Трудим се да, у сарадњи са још 
неким наставницима, учиним школски живот 
занимљивијим и обогатим га разним музичко-
поетским вечерима.

О чему најрадије причате са децом, ван 
наставног програма?
О свему што их мучи и занима. Посао наставника 
је да, између осталог, помогне ученицима у 
решавању различитих дилема, саветује их да 
разне препреке решавају на најбољи начин и 
помогне им лепом речју.

Какво искуство имате на такмичењима?
Немамо увек лепа искуства, али су сва искуства 
поучна! Сваки успех је лепа награда, али и неуспех 
нас наводи да радимо на себи и будемо још бољи.

Када су Ваши ученици постизали најбоље 
успехе?
Имали смо на општинском и градском такмичењу 
успех, а међународно такмичење не постоји.

Како проводите слободно време?
Волим да путујем, трудим се да увек посетим неко 
ново место и откривам његове лепоте.

Кристина Стојиљковић 6/5
Ива Павасовић 6/5

Софија Обрадовић 6/5
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дАницА глиШић, Професор фрАнцуског језикА
1. Зашто је у  Вашем  животу  посао професора добио ‘’веће шансе’’ у односу на друга 
занимања?
Рад са децом, са младим људима уопште, је улагање које се увек врати на најбољи могући начин и то 
је оно што посао наставника чини посебним и другачијим од свих осталих. Понекада се свађамо, не 
чујемо, не разумемо, али када се за две, три године сретнемо на улици и када чујем “Хвала Вам, оно 
цимање код Вас се ипак исплатило“ знам да нисам „промашила тему“, да сам урадила нешто добро 
и да су ти млади људи свесни свег уложеног труда и личног давања. Не бих себе могла да замислим 
у канцеларији, затрпану папирима, фасциклама и хефталицама, окружену „смореним“ и стално 
незадовољним људима.

2. Претпостављамо да и деца на неки начин утичу на вас, професоре. До ког сазнања Вас 
је довео рад са њима?
 Цитираћу једног од ваших омиљених књижевних ликова: „Одрасле особе никада ништа не разумеју 
саме, а децу замара да им све увек наново тумаче.“ (Мали Принц)

3. Како проводите слободно време?
Трудим се да своје слободно време што више проводим са својом децом, наравно када су она 
расположена да своје слободно време проводе са мном. Волим да се виђам са пријатељима, да погледам 
добар филм.

4. Како коментаришете то што су деца пријатно 
изненађена када виде како се веселите  са њима 
на забавама?
Претпостављам да виде људско биће које уме да се 
весели, да виде особу другачију од оне са строгим 
погледом испод наочара која неуморно, из дана у дан, 
понавља„Silence! Préparez-vous pour la classe ! “

5. Како изгледа Ваш савршен дан?
Савршен дан? Када могу да радим само оно што 
волим.

интервЈу
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У име љубави, радиле су се и идаље се раде различите ствари. Писале су се песме, компоновале 
композиције, али, такође су настајале и нека јако лепа уметничка дела попут слика, споменика или 
грађевина. Ово су неке од грађевина које су саграђене у име љубави.

тАџ мАХАл у индији
Таџ Махал је једна од најпознатија грађевина 
света која је симбол вечне љубави између 
принца Хурема (цара Шах Дахана) и девојке 
Арџуманд Бану Бегум (царице Мумтаз Махал) 
за коју се сматра да и даље траје. За градњу 
овог маузолеја коришћено је драго и полудраго 
камење попут: сафира, мермера, тиркиза, 
јасписа, жада, карнеола, кристала, лаписа... 
(укупно 28 врста драгог и полудрагог камења 
из различитих земаља). Таџ Махал је саграђен 
1631. године у индијском граду Агри на око 200 
км од престонице Делхија и једно је од седам 
светских чуда. Налази се на Унесковој листи 
светске баштине.

Легенда каже да је принц Хурем, припадник династије Могул, приметио девојку која је продавала 
свилу (Арџуманд Бану Бегум), док се шетао Делхијем. Очаран њеном лепотом, заљубио се у њу и узео 
је за жену након пет година. Том приликом, њено право име заменио је именом Мумтаз Махул (што 
у преводу значи ,,украс палате’’). Били су као заљубљени пар из бајке - живели су дуго и волели се 
бесконачно. Мумтаз је пратила свог мужа на свим путовањима. Године 1627. принц Хурем постаје цар 
и добија име Шах Дахан. За 18 година њиховог брачног живота, Мумтаз је родила четрнаесторо деце. 
У граду Бурнапур, 1630. године, она умире на порођају, рађајући најмлађе дете, девојчицу Гаухару 
Бегум. На самрти царица Мумтаз моли цара Шаха да јој испуни четири жеље:

  1. да јој посећује гроб на сваку годишњицу;
  2. да јој чува децу;
  3. да изгради споменик достојан њихове љубави и
  4. да се никада више не жени.

Цар Шах је неко време, под утиском смрти своје драге жене, био потпуно изгубљен. Из очаја се 
отисао својих државних функција и првих девет дана није излазио из своје собе, није пио нитим јео. 
Невероватна је прича да је Шах, када је напустио своје одаје, уместо црне косе попут угља, имао белу 
косу!
По наредби цара, почела је даноноћна изградња Таџ Махала на којој је 22 године радило више од 22 
000 људи. Средишња зграда је завршена 1648. Године, док је градња осталих делова трајала још пет 
година. На улазу у маузолеј стоји натпис:

Душо, одмарај у уметности. Врати се Господу у миру и нека Он буде с тобом.
По завршетку изградње маузолеја, тело Мумтаз Махал је , по трећи пут, пренето из привременог 
почивалишта у граду Агру у маузолеј Таџ Махал. Окренута је лицем ка западу - ка Меки.
Када је Шах Даханов син преузео престо 1658. године, цар Шах Дахан је стављен у притвор у Јасминовој 
кули. У притвору је пожевео још само осам година где је кроз прозор, преко реке Џумне, могао само да 
посматра почивалиште своје вољене жене - Таџ Махал.
Такође, постоји и легенда да је Шах намеравао да изгради исти маузолеј само у црној боји и један 
мост који би спајао бели и црни Таџ Махал, али, током ископавања 1990. године, испоставило се да су 
пронађени црни мермерни стубови, заправо стубови од белог мермера који је временом поцрнео.

и кАмен знА зА љубАв!
школски живот
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мост љубАви у врњАчкој бАњи
Мост љубави једна је од најпознатијих туристичких атракција Србије. Иза овог моста стоји једна тужна 
прича о љубави између учитељице Наде и српског официра Реље. О њиховој љубави се пуно причало 
међу становницима Врњачке Бање. Омиљено место овог пара био је један мост где су се виђали и где 
су обећали један другом да ће се волети вечно. Али, љубав није потрајала вечно. 
Све је пошло стрмоглавце када је, тотално неочекивано, почео Први светски рат и када је Реља, будући 

да је српски официр, отишао на ратиште 
у Грчку. Он се никада више није вратио 
својој Нади, не зато што је умро у битки, 
него зато што се заљубио у Гркињу и пошао 
за њом. О његовој даљој судбини се ништа 
не зна, док о Надиној трагедији знају сви 
Бањчани. После раздвајања пара, за Наду 
живот губи смисао и она умире од огромне 
туге, млада.
 
Девојке, у страху да им се не деси исто што и 
Нади, исписују своје име и име свог драгог 
на катанац, закључају га кључем и тај кључ 
симболично бацају у воду. Сматрале су 
да ће им тако љубав бити вечна. Прича о 
Рељи и Нади је, током времена, почела да 
бледи и народ ју је скоро скроз заборавио. 

Веровања и приче су поново заживели након што је песникиња Десанка Максимовић , инспирисана 
овом причом, написала песму Молитва за љубав и након што су млади парови дали овом мосту име ,, 
Мост љубави”.

 

зАмАк добројд у тодмордену
Замак Добројд  налази се у Тодмордену, граду у Енглеској. У почетку је представљао обећање да ће 
љубав између Џона Филдена, сина богаташа, и Рут, сиромахиње из краја у коју се Џон пуно заљубио, 
трајати вечно. Настао је због тога што је Џон, да би добио руку своје вољене, морао да јој сагради замак 
на брду. За њу је саградио замак са више од педесет соба, шталом са око двадесетак коња и разним 
другим стварима. Иницијали Џона и Рут су 
исписани кроз цео замак.

С обзиром да је жена богаташа, од Рут се 
очекивало да буде образована. Зато ју је њен 
муж је послао на факултет, у Швајцарску, 
да би се образовала тако да их је удаљеност 
једно од другог раздвојила.

Затим се дешава трагедија: Рут умире, а Џон, 
што је најгоре, заборавља на њу и жени се 
другом девојком. После извесног времена, 
Џон се повредио на јахању тако да је остатак 
живота провео у инвалидским колицима.

Кристина Јурага 6-5
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сАмсон и дАлилА
Далила је филистејска лепотица у коју се, према 
Библији заљубио израелски јунак Самсон. Пошто 
је Самсон био непобедив и поразио је читаву 
филистејску војску, Филистејци су подмитили 
Далилу да открије у чему је тајна Самсонове снаге. 

Далила је опила 
Самсона вином, те 
јој је он у пијанству 
одао да његова снага 
лежи у његовој коси 
која никада није 
била шишана. Када 
је Самсон заспао, 
Далила му одреза 
косу и Самсона је 
снага напустила. 
Филистејци су потом 
ослепели Самсона и 
бацили га у тамницу, 

где су му слали своје 
жене, како би филистејски народ ојачао.
О Далилиној судбини се ништа даље не спомиње.

ромео и јулијА
Ромео и Јулија је 
позната трагедија  писца 
Вилијама Шекспира. 
Радња драме прати 
причу двоје младих из 
завађених породица 
Капулет и Монтаги, који 
проналазе љубав упркос 
породичним разликама 
и чија трагична смрт 
приморава породице да 
забораве на размирице  
и пронађу заједнички 
мир.

одисеј и ПенелоПА
Појам верности и љубави је Пенелопа из 
Хомеровог епа Одисеја, жена која двадесет година 
чека свог супруга.  Одисеј је десет година био у 
Тројанском рату, а затим још десет година провео 

заробљен док се 
није вратио на 
Итаку. Током тих 
дугих двадесет 
година његова 
верна Пенелопа 
одбила је 108 
просаца који су 
желели да заузму 
место њеног 
мужа. Одисеј 
је подједнако 
био посвећен, 
одбио је чаробан 
еликсир вечне 
љубави и 
младости да 

би могао да се врати кући својој жени и сину. 
Њихова прича учи нас да никада не заборавимо 
на чињеницу да праву љубав вреди чекати.

aнА кАрењинА и гроф вронски
Ана Карењина је роман са сaвременом тематиком 
у којој је средишња тема прељубa главног лика 
Ане,  због чега бива одбачена од стране друштва 
да би на крају доживела трагичан крај. 

Паралелно с причом 
о деструктивној 
љубави Ане и 
Вронскога, одвија се 
још једна љубавна 
прича између Љевина 
и Кити, изграђена на 
несебичној љубави.

Радња романа Л. Н. 
Толстоја смештена је 
у седамдесете године 
19. века у Русији, а 
без обзира што се сви 
ликови крећу у истој 
средини, приче не 
овисе једна о другој. 
Оне су само коментар једна на другу.
 

љубАвни ПАрови у књижевним делимА
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школски живот

љубАв у грАмАтици
На питање Шта је љубав? мало ко може дати одговор. Прва асоцијација на ову реч јесте заљубљеност. 
Међутим, ова реч има много више значења него што ми мислимо.

 Једно од значења јесте осећајна везаност за одређену особу тј. предмет таквог осећања. Ово је најчешће 
значење у којем се говори о некој особи или ствари за коју сте везани и коју волите. Дакле, то може 
бити нека књига за коју сте емотивно везани или особа која вам се свиђа. Доста примера се може наћи 
у књижевности, а ово је један од њих: “И данас још овако стар воли Хаџи-Замфир да задене по коју 
љубав своју.”.

Следеће значење ове речи је оданост, 
приврженост и страст према некоме или 
нечему. То може да буде ваш пријатељ или 
нека животиња о којој бринете. Ево примера 
из романа “Бакоња фра Брне”, Симе Матавуља: 
“Коњи су били велика љубав  фра Брне.”.

Љубав може да означава и велику склоност, 
интерес за нешто. Најчешћи пример за ово је 
хоби, на пример: кошарка. Пример нам даје 
хрватски писац Антун Густав Матош: “Доктор 
Рогиц показа велику љубав за тај нови завод.”.

Међутим, љубав често означава и слогу и 
пријатељство. Овај пример је сасвим јасан, 
па нема потребе да га додатно објашњавам. 
Пример из књижевности је: “Он, субаша, волео 
би да је са Вама у великој љубави.”.

Постоје и нека значења која се више не користе 
или су прилично ретка. 
Једно од њих је пријатељски поступак, 
љубазност. Примери за ова значења су 
архаични и више се не користе у српском 
језику: Учините ми љубав.

Следеће архаично значење је молба приликом преклињања: 
Станите за љубав Божију.
Као и многе друге речи у српском језику, реч љубав има много 
синонима. Ево неких: наклоност, милошта, миље, милина...

Јефимија Крунић 8/2
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Већина деце воли животиње и жели да у својој кући има пса, мачку, папагаја, 
канаринца, корњачу или неку другу животињу. Од кад знам за себе и ја волим 
животиње. Верујем  да скоро сва деца воле животиње, али већина не може да их 
има у кући јер им то родитељи не дају или за то немају услова.

љубАв између мАчАкА и деце
Мачке као плашљиве, али спретне животиње 
неће вам наудити. Ако вам се нека маца мота око ногу на улици, или 
као ваш љубимац, она вам верује и хоће да се мази са вама. Дајe вам  
знак да вас воли. Можда је и гладна. Мачке вам показују љубав тако 
што вам спавају у крили и преду, мазе своју главу о вашу, успостављају 
чак и контакт очима, мазиће вас шапама, лизати то јест љубити и 
доносиће вам,  у знак љубави, поклоне као што су коске, бубице које 
лове или омиљену играчку…  

Нису све мачке исте. Неке могу да буду лоше. То зависи, понекад, и од  расе. Ово вам говорим из 
личног искуства јер имам своју мачку више од годину дана.  
Мачке вас неће напусти, осим ако их ви не напустите. Неке мачке су вам верни пријатељи. Моја мачка 
увек чује и осети да неко излази из лифта, али тачно ости када моја мама и ја долазимо кући, чека 
нас иза врата лежећи на тепиху, тражећи да се мази. Моја мачка се зове Лола и много је слатка и има 
веома мекано крзно. Ускоро ће јој рођендан јер сам је нашла, заједно са другим мачићима, њеном 
браћом и сестрама прошле године у парку.   

Василиса Балетић  6/1

ПесмА и љубАв кАнАринцА 
Наши канаринци су потомци птица из дивљине које и дан данас 
лете слободно. Воде порекло са Канарских острва. Један од главних 
разлога што их људи воле је њихова прелепа песма. Многи племићи 
на дворовима су имали канаринце - љубимце, баш због њихове 
песме. Пошто преци наших љубимаца нису били много атрактивног 
изгледа, укрштањем са другим птицама  добијен је њихов садашњи 
леп изглед.  Канаринци се бирају по лепој песми, лепим бојама 
перја или занимљивом изгледу. Мужјаци певају лепше него женке. 
Канаринац има сјајно, чисто и уз тело приљубљено перје, бистре очи, 

чист кљун и ноге црвенкасте боје. Има гордо и бодро држање, нарочито мужјак.
 
Научници су недавно открили да је канаринац по много чему необична врста 
птице. Наиме, то је једина животиња којој се део мозга обнавља! Људи су 
одавно увидели да веома лако учи нове песме, а сад знају и како и зашто. 
Откривено је да канаринци имају ту способност зато што им се део мозга у 
којем се налази центар за певање обнавља сваке године у пролеће. Везе између 
нерава овог центра у мозгу губе се у јесен и поново стварају следећег пролећа 
градећи нови центар за певање, па птица поново учи и ствара потпуно нове 
песме. 
Ниједна птица певачица није постала тако веран, драг и близак пријатељ људи 
као канаринац. Његова пријатна и раздрагана песма, шаренило боја, изгледа 
и неуморна природа учинили су га највољенијим собним пријатељем.
Иако ја немам свог канаринца, срећна сам када уживам у друштву и чувам канаринца мог стрица када 
год они негде отпутују. Сваког лета по неколико недеља његова песма увесељава целу моју породицу и 
срећна сам када ми он прави друштво и када га храним.

Милица Антонић 6/1

децА и кућни љубимци - љубАв зА цео живот

Занимљивости
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мАтурАнти основне Школе јовАн миодрАговић
ШколскА 2016/2017. годинА

8-1 
Одељенски старешина

дрАгАнА узелАц

8-2 
Одељенски старешина

мАријАнА жебељАн
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8-3 
Одељенски старешина 

еленА АдАмовић

8-5 
Одељенски старешина 

веснА зивлАк 
митровић

мАтурАнти основне Школе јовАн миодрАговић
ШколскА 2016/2017. годинА
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љубитељимА ПисАне речи ПреПоручујемо...
За читање

леПотА
Влогерски приручник

с прерорукама Јане 
Дачовић

Савети о моди, шминки, разним 
музичким жанровима  и 

саветима и причама о Yоutubе-
у,   коју је написала 
осамнестогодишња 

девојка...

Хари Потер
Чаробне и нереалне 

пустоловине 
Харија Потера и његове 

дружине, увек интригирају 
децу и они воле да читају 

ову књигу.

џеронимо 
стилтон

Због разних пустоловина 
Џеронима и његове 

породице, сналажења и 
решавања скоро нерешивих 

мистерија, деца уживају у 
читању ове књиге.

АврАм, 
богдАн,

воду гАзе
Бројне авантуре 

девојчице Меланије 
чине ову књигу 

посебном.
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Нордијска 
митологија

Писац књиге Нил Гејмен је 
писао занимљиве и помало 
смешне митолошке приче и 
због тога деца воле да читају 

ову књигу. 

Игра престола
Деца воле да читају ову 

књигу зато што се појављују 
разне нереалне, маштовите 

и занимљиве ствари и 
догађаји.

Побуњени
Због дивно описане 

борбе добра и зла, деца 
обожавају да читају ову 

књигу.

Три меТра
изнад неба

Због дивне љубавне приче 
описане у овој књизи, а која 

се дешава изнад неба, ову 
књигу више препоручују 

тинејџерима..

Свет леда и ватре
Књига је интересантна јер 

описује историје седам краљева и 
сазнајемо о  прошлости и животу 

у Енглеској у то време.
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This book is about a girl called Stella Saxby who lives in Saxby Hall. 
Her awful aunt Alberta secretly put poison in her mum’s, dad’s and her 
tea. Stella said to her mum that the tea had a funny taste, so she poured 
it onto a plant, and unfortunately the plant died. 

Stella was in her Rolls Royce with her mum and dad. Her dad was driv-
ing, Stella felt sick so she fell asleep. She woke up in her bed, her aunt 
said she was in coma for 3 months and that her parents had died in a 
car crash.

Stella was very angry and sad because she was not sure if her aunt was 
telling the truth. 

awful auntie by DaviD walliams
LET’s READ

Aunt Alberta was looking 
for the deeds of Saxby Hall 
and was begging Stella to 
tell her where they are. Her 
dad hid them in the Tiddly-
winks rulebook, and he knew 
that she would never look in 
there.

By the way if you didn’t know 
Tiddlywinks is aunt Alberta’s 
favorite board game. 

She always cheated. 

Alberta locked Stella in her room 
with the door key in the lock. Stella 
had a plan on how to unlock the door 
so she took a pencil and paper.

She pocked the key with the pencil 
through the lock and put the paper 
under the door. She moved the paper 
back to her and managed to succes-
sive the key.

She opened the door and ran down 
to the cellar to see what was in the 
chimney .

Stella was in her Rolls Royce with 
her mum and dad. Her dad was driv-
ing, Stella felt sick so she fell asleep. 

She woke up in her bed, her aunt 
said she was in coma for 3 months 
and that her parents had died in a 
car crash. 

Stella was very angry and sad be-
cause she was not sure if her aunt 
was telling the truth
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It was a ghost, Stella screamed. The ghost’s name 
was Soot. They introduced each other, Stella 
laughed a bit about his name. They had a chat 
about a plan to find out the truth of Stella’s par-
ents. Soot distracted aunt Alberta and her Great 
Bavarian Mountain Owl Stella called the police to 
get a detective for help. The next day the detective 
came he was called Detective Strauss. Soot came 
to Stella and said that they had a problem. Aunt 
Alberta was Detective Strauss! She locked her and 
made sure there was no escape from the cellar. 

Soot had a great idea to prank aunt Alberta: Ants 
in her pants, Put itch powder in her shampoo… 
Aunt Alberta woke up and she had a shower then 
her hair itched, put her knickers on itch, itch, and 
itch. She was pranked all day. 

Stella helped Soot and herself to get out of the cel-
lar and escape with the Rolls Royce who was in ok 
shape even though it was in a crash. Crash! The 
wood gates crashed open, 1 gear, 2 gear aunt Al-
berta got onto her motorcycle and sped up with 
her 3 gear, 4 gear aunt Alberta was on their tale. 
The motor of the Rolls Royce had died. It was the 
end. Stella had to sign the deeds, But the Great Ba-
varian Mountain Owl, felt a sad feel in her. 
She grabbed aunt Alberta by the collar and Swoosh! 
She was in the freezing cold lake … She froze to 
death and Stella lived with the owl happily 
ever after.      

Душан Соломун Бараћ 4-5
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The story takes place at the Arable family farm and at the Coun-
ty Fair.

Main Characters
Fern, the girl; Wilbur, the pig; Charlotte, the spider.  Fern was 
Wilbur’s owner.  Wilbur was born a runt pig, who with Fern’s 

Charlotte’s web by e. b. white
LET’s READ

Main events in this story
Wilbur the pig was a runt born at the Arable family farm.  From 
the beginning of Wilbur’s life he was at odds to survive not 
just because of his size when he was a newborn, but because 
like most animals on farms he was destined to be slaughtered.  
Through Fern’s persistence her father let her keep Wilbur as 
long as she took care of him.  

As Wilbur grew and grew, he was moved to the barn and always 
had Fern on his side to protect him.  One day he met a nice spi-
der named Charlotte who had just moved into his barn.  Each 
time when Wilbur’s life was in danger, Charlotte wove a web 
that said a positive word hoping that with her web she could 
save Wilbur’s life.  The first web said “Some Pig”, the second one 
said “Terrific”, and the third one said “Humble”.  People from 
near and far would visit the farm and the County Fair to see the 
miracle words woven for Wilbur by Charlotte.  Each web, would 
delay Wilbur’s slaughter until the last one at the County Fair saved his life for good.  Charlotte passed away 
shortly after the last web was woven.

As the book says… “Wilbur never forgot Charlotte, after she passed away.  Although he loved her children and 
grandchildren dearly, none of the new spiders ever quite took her place in his heart”.  This is a story about 
loyalty and true friendship.

Јована Игњатовић 4-1
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Предности и мАне интернетА
школски живот

Захваљујући интернету многе ствари смо 
добили, али многе и изгубили. Најбитније 
је да научимо како да га користимо.
Интернет је веома користан за 
проналажење одговора на разна питања, 
за дружење са нама драгим људима који 
живе далеко, за слушање музике, гледање 
филмова, али је и веома опасан уколико 
не знамо правила понашања. 
Већина деце користи друштвене мреже, 
најчешће viber, instagram, whatsapp и 
snapchat. На тај начин комуницирају са 
својим другарима, али и упознају нове 
људе. Цео свет користи ове апликације, 
зато треба бити веома опрезан и знати 
са ким се дописујеш. На друштвеним 
мрежама има и лажних профила. Иза њих 
се углавном крију преваранти, педофили 
или криминалци. Они те могу навести на 
ствари због којих би после зажалио.
Често се могу чути приче о педофилима који вребају на друштвеним мрежама, дописују се са децом, 
траже им да пошаљу фотографије, чак и договоре састанак. Најбољи начин да се заштитите од оваквих 
случајева је да не разговарате са непознатим особама и да пријавите родитељима ако вас неко непознат 
контактира.
Све чешћа су и електронска насиља међу школарцима. Анонимно се шаљу увредљиве поруке и ружно 
коментаришу нечији постови.  Ни са ким не би требало да улазимо у расправе, да наставимо са ружним 
речима, већ да потражимо савет родитеља.
У сваком случају, не треба да заборавимо да се дружимо, шетамо, разговарамо и проводимо време у 
корисним активностима. Претерана употреба савремених технологија може да угрози наше здравље, да 
нас удаљи од пријатеља и сузи наше интелектуалне способности. Зато, будимо умерени и опрезни!

Петра Бранковић 6/5



Лист ученика ОШ „Јован Миодраговић”, година X, број 11, март 2018. 2�

У четвртак, 28.12.2017. године 
ученици петих и шестих 
разреда наше школе имали су 
организовану новогодишњу 
журку у Пионирском граду. 
Поред ученика на журци су биле 
и одељенске старешине свих 
десет одељења.

Скуп свих наставника и ученика био је испред школе у 18.00 часова, а пола сата касније два аутобуса 
су се упутила у правцу нашег одредишта.

На путу који је трајао 30 минута, једни другима смо делили комплименте на рачун фризура, шминке и 
гардеробе. Девојчице су се потрудиле да изгледају као принцезе, у хаљинама и сукњама и са шминком 
која их је чинила да изгледају мало старије, али и много лепо и другачије него што их виђамо сваког 
дана у школи. Дечаци су мање труда уложили у  дотеривање, али у кошуљама са краватама и сакоима 
и понеким шеширом и они су изгледали старије и подсећали су на малу господу.

На улазу у Пионирски град оставили смо капуте и јакне у гардероби и добили купоне за храну.
Сала за прославу била је пространа са бином у једном ћошку, столице су биле поређане укруг око целе 
сале и ди-џеј је имао своју просторију. Дочекали су нас са страном лаганом песмом. Сви смо били 
помало стидљиви, али је то трајало кратко, само док ди-џеј није појачао музику и убрзао ритам. Пошто 
су видели да се све одвија на најбољи могући начин, наставници су нам се прудружили у слављу. 
Музика је била разноврсна, чак смо играли и српско коло. Најрасположенија, међу наставницима, 
је била наставница француског, иако то нико од нас није очекивао, јер је у школи веома озбиљна и 
строга.

Време је пролетело и ди-џеј нас је, преко разгласа, обавестио да је журка завршена. Упутили смо се ка 
аутобусима и у 23.00 часа смо кренули назад ка школи. На путу смо певали све време.

Испред школе смо стигли око 23.30 где 
су нас чекали родитељи. Уморни, али 
пуни утисака, деца су одмах по изласку 
из аутобуса, почела да препричавају 
родитељима како су се провела.

Журка је била пун погодак и сви смо, 
сутрадан у школи, закључили да једва 
чекамо следећу новогодишњу журку.

Ања Маркуш 6/5

извеШтАј сА 
новогодиШње 
журке ПетиХ и 
ШестиХ рАзредА 
оШ ‘’јовАн 
миодрАговић’’

школски живот
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школски живот

нАјрАсПевАнијА 
одељенскА 
зАједницА

Школско такмичење за Најраспеванију одељенску заједницу
одржано је 25. јануара 2018. године. Победник је одељење IV3 (учитељица Радица Војиновић).
Представили су се са песмама: “Косовски божури” и “Дете светом влада”.

Уснила је чудан санак
са Косова Рада,
па се своме милом драгом
у наручју јада.

Еј, драги драги
божурове сади
ја ћу воду, а ти корен,
нек’ изникну млади.

На Општинском такмичењу, 
одржаном 19. фебруара, наши 
ученици освојили су друго место. 
Честитамо им!

Учитељица Радица Војиновић

косовски божури
Дете у животу,
много жеља има,
жели срећу љубав
и лепоту свима,
много има жеља,
а да ли ће моћи
променити свет,
само преко ноћи.
Све што дете жели,
оно то и сања,

и уз помоћ маште
од туге се склања.
Дечији су снови
најлепши на свету,
снагом својих снова
покрећу планету.
Све док буде деце
постојаће нада,
запевај из срца,
дете светом влада.

дете светом влАдА
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Тара Радак 8-2

Катарина Ивковић 7-3

Анђела Ђермановић 6-5

Алекса Ивановић 6-3

Тара Њежић 7-4 Уна Сланкаменац 8-2

Тара Радак 8-2

Маша Миленковић 6-3

Милица Живковић 7-2

Нина Ђорђевић  6-3

ликовни рАдови

Нина Ђорђевић  6-3 
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Уна Сланкаменац 8-2

Милица Ракочевић
Тара Радак 8-2

Нина Ђорђевић  6-3 

Дуња Димитријевић 7-3

Катарина Ивковић 7-3

Ања Маркуш 6-5

Анђела
Ђермановић
6-5

Весна
Павловић
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негА лицА
Да бисте имали чисто и здраво лице,  морате 
редовно да га негујете и  правилно да се 
храните.
Препоручујем да то буде ујутру (кад се 
пробудите) и увече (пред спавање).

Следите ове кораке и ваше лице ће бити  
неговано.

Први корак:
Лице прво умити топлом водом јер она отвара 
поре, а након тога умити га хладном водом 
јер их она затвара. Тако ћете га најлакше 
очистити.

Други корак:
Када осушите лице, намажите крему за 
хидратацију или нанесите маску.

Трећи корак:
Ако су вам усне осушене или имате вишак 
кожице, после прања зуба истрљајте их са 
четкицом и уклониће се та неравнина. За усне вам 
препоручујем еос.

Четврти корак:
Ако вам је лице ујутру надувено, узмите хладан пешкир или у пешкир 
ставите лед па лаганим притискањем прелазите преко лица у трајању од 3 до 5 минута.

Савет:
Када бришете лице, немојте да га трљате, него само наслањајте пешкир да бисте уклонили вишак.

Јелена Миљковић 6/1
Ива Вујовић 6/1

 
 

леПота у служби ЗДравља
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Коста Стаменкковић  8/2

Забавите се

судоку
Судоку је не баш тако древна 
јапанска игра укрштања бројева.

Бројеви од један до девет се уписују 
у мале квадрате тако да се у свакој 
колони и у сваком реду не сме наћи 
исти број.

Такође бројеви у квадратићима не 
могу да се понављају.
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