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Много особа у нашој школи труди се да нам боравак 

у њој буде пријатан и безбедан, не узимајући у 

обзир само наставу.

Разговарали смо са Ружом Крстић и Милојком 

Вучелић. Оне су теткице у нашој школи.

❖ Колико дуго радите у нашој 

школи?

Р: Радим већ 26 година.

М: У школи сам 35 година.

❖ Имате ли надимак? Да ли 

знате за неки који су Вам деца 

школе дала? Нина Ерчић и Михајло Љушић 4/1

Са Ружом КрстићР: Не, неки посебан...Ружа теткица.

М: Зову ме Миља, а добила сам од деце и надимак Супермен.

❖ Како памтите Ваш први долазак у нашу школу?

Р: Памтим као један прелеп и за мене диван дан.

М: Тада се школа звала „Сава Ковачевић“, била сам пресрећна.
❖ Када се присетите деце некада и сада, какве све сличности 

видите? А разлике? 

Р: Нема разлике, деца су увек деца...

М: Мислим да су деца некада била послушнија, али исто тако                 

весела као и данашња.

❖Испричајте нам нешто занимљиво, неки доживљај из школе 

који ћете увек памтити, а везан је за децу наше школе. 

Р: Када сам почела да радим, ондашња генерација осмака била је 

несташна. Један дан су узели противпожарну боцу и активирали 

је...то некако највише памтим.

М: Памтим када сам улетела у једну тучу два седмака и раздвојила 

их...тада су ме прозвали Терминатор. Најемотивнији доживљај ми је 

био када се један дечак, који није имао родитеље, пред упис у школу 

везао за мене. И дан данас када дође у Београд, сврати у школу да ме 

види.

❖Шта би саветовали нама, 

деци....како да будемо успешни у 

животу и постигнемо оно што 

желимо?

Р: Мислим да је важно да будете 

поштени и вредни, па све остало...

М: Будите послушни и добри, па ћете 

израсти у праве људе.

❖Хвала пуно на издвојеном 

времену.    
Јован Пајић и Јанко Анђелић 2/1

Са Милојком Вучелић





Разговарали смо са Душаном 

Копривицом. Он је професор 

историје у нашој школи, али је 

занимљив још због нечег. Не будите 

нестрпљиви, сазнаћете ускоро!

➢ Како памтите Ваше детињство, чега се најрадије сећате?

 Детињство памтим по много чему, али се у мом сећању највише урезало 

бомбардовање наше земље 1999. године. То свакако није најрадије сећање 

мада је нешто што је оставило траг на моје детињство. Оно што данашња 

деца неће никад више имати, а што је обележило наше одрастање, јесте 

живот без високе технологије, паметних телефона, интернета, компјутера 

итд. Нисмо имали ништа, а опет смо имали све...

➢ Да ли сте себе замишљали као професора историје? 

 Искрен да будем, јесам. Док су многи моји вршњаци желели да буду 

спортисти, доктори, пилоти, певачи итд., ја сам себе видео као будућег 

професора историје.

➢ Када сте одлучили да то будете?

 То је нешто што ме и ђаци често питају и одговор је увек исти. У 5. разреду 

сам рекао мами да желим да будем баш професор историје и тако је и било. 

Може се рећи да је историја за мене „љубав на први поглед“.

➢ Наше читаоце много занима када је почело Ваше интересовање за 

музику.

 Још у 3. разреду сам уписао музичку школу, јер ме је музика увек 

привлачила, али сам негде крајем 8. разреда, када сам и почео да слушам 

хип хоп, томе приступио мало озбиљније. У средњој школи сам почео да 

пишем прве текстове и аматерски да се бавим музиком. Из тог периода 

имам доста песама којих нема на Јутјубу (јер га тада није ни било), па ће 

остати у мом компјутеру, вероватно заувек. 

➢ Ко је аутор текстова песама које можемо чути?

 Аутор свих мојих песама сам ја, јер постоји неписано правило да сваки 

репер сам пише текстове. У почетку су то били неки „озбиљнији“ текстови 

који су говорили о свакодневним проблемима па сам касније, када сам 

почео да објављујем као Ћаче, урадио исто то само на мало другачији и 

шаљивији начин.

➢ Да ли негде наступате или сте наступали пре пандемије?

 Наравно, наступамо највише по фестивалима широм Србије. Додуше, пре 

пандемије је то било учесталије, а сада су се ти наступи проредили. Боже 

здравља, надамо се да ће се опет све вратити у нормалу.

➢ Испричајте нам нешто занимљиво са неког наступа.

 Оно што се често дешава свим певачима јесте да забораве текст. Када сте 

репер, то се много чешће дешава јер имате превише текста у једној песми 

па сам тако једном приликом заборавио шта иде даље. Само сам окренуо 

микрофон ка публици, они су наставили да певају, ја се сетио текста и 

наставио да репујем. Тако сам се „извукао“ а да нико није приметио мој 

блам. 😊



➢ Ваши ђаци сигурно имају много питања за Вас. Како успевате да будете 

ауторитет на часу, да ли вам понекад смета то што Вас знају из неке друге 

сфере живота?

 На почетку мог рада у просвети није би било нимало лако. Тешко је било 

разграничити те две ствари, био сам неискусан, па нисам знао како да се 

поставим. Онда сам пресекао и рекао ђацима да на часу нема приче о томе, 

на часу историје је – историја. Поставио сам одређена правила, а једно од 

њих су, сада можда већ и чувени жути и црвени картони. Тако сам 

успоставио ауторитет. А да ли ми смета што ме знају из друге сфере? Па и не. 

То сам, што сам. Трудим се да увек оставим добар пример иза себе. У мојим 

песмама нема безобразлука, псовки и неморала тако да немам чега да се 

стидим. 

➢ Да ли сте очекивали да ће Ваша песма „Теретана“ имати толико прегледа?

 Ни у сну! 😊 То је песма која је мени лично најмање драга, али ми је с друге 

стране донела одређену популарност. 

➢ Пре него што сте почели да радите у нашој школи, ангажовали сте једног 

нашег ученика у споту. Хоћете ли ангажовати можда још неког?

 Хе-хе, нисам размишљао о томе, али ко зна, можда и хоћу. 😉

➢ Да ли припремате нову пему и како ће се звати?

 Кад смо већ код ангажовања некога из наше школе, ангажована је једна 

наставница, да не откривам сад о коме је реч. Глуми једну од главних улога у 

споту. А песма се зове „Дневник“. 

➢ Имате ли још неки хоби?

 Хобија имам заиста много. Један од најважнијих ми је нумизматика 

(сакупљање старих кованица), затим акваристика (гајим рибице), читање 

књига, гледање филмова, пливање, путовања и наравно, писање текстова. А 

такође, као један од додатних послова из хобија ми је диџејинг.  

➢ И за крај....Шта би саветовали нама, деци....како да будемо успешни у 

животу и постигнемо оно што желимо?

 Можда звучи излизано, али стварно тако јесте: „Верујте у своје снове и 

поставите себи циљеве.“ Колико год било тешко у животу, ако заиста желите 

то о чему сањате, успећете. Некада тежим путем, некада лакшим, али 

УСПЕЋЕТЕ!

➢ Хвала пуно на издвојеном времену. 

 Хвала Вама и вашим читаоцима. Желим вам свима пуно здравља, среће и 

успеха! Ученици 4/4



Шта има ново?

Оне су нас представљале на општинском 

такмичењу рецитатора...

Ученица 4/4, 

Милица Антић, 

рецитовала је 

песму 

„Како се сања“,                 

М. Антића

Ученица 1/6, 

Ема Хаскић 

рецитовала је 

песму“Београде“, 

непознатог 

аутора

На састанку Стручног већа за српски језик одржаном 15.03.2022. године 

одабрано је седам најбољих литерарних и ликовних приказа књига ученика 

млађих разреда, који су  представљали нашу школу на општинском нивоу 

такмичења „Читам, па шта“, које традиционално организује Библиотека града 

Београда. То су: Војин Симић 2/1, Катарина Кунтић 2/4, Дуња Димитријевић 

3/2, Гвозден Игњатовић 3/3, Цветина Петровић 3/5, Марија Малишић 3/6 и 

Николина Костић 4/2.

Даље, на градско такмичење, пласирала се Николина Костић 4/2, која је  

освојила награду аутора пројекта. 

Сви учесници били су позвани на свечани пријем у Римску дворану 

Библиотеке града Београда, где су добили захвалнице и награде.

Уживали су у ентеријеру Римске дворане Библиотеке и узаврелој атмосфери 

пробуђене дечије радозналости  и жеље да реше проблеме и загонетке које им 

је, надасве инспиративни, Урош Петровић, познати дечији писац, постављао.

„Ово је био прави начин да се ствара и негује љубав према књизи и читању“, 

рекла нам је библиотекар школе Тања Лабан.
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Сокобања,
Сокоград,
Одеш матор,
Дођеш млад!
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Зависност од употребе мобилних телефона је облик претеране употребе

мобилних уређаја која може одузети доста корисног времена које је могло да се

корисније потроши у друге сврхе – учење, рад, спорт, љубав, дружење и 

узроковати новчане проблеме корисника или особе која плаћа рачуне. У ову

групу спадају и зависници који због болести не могу да напуштају кућу, који су

сами себи непривлачни и који су посебно осетљиви, па не могу поднети стресове

при комуникацији уживо.

Зависност од употребе мобилних телефона најизраженија је код младих

Они који имају претерану и изнурујућу зависност од телефона и нису у стању да

се сами ослободе те навике, и морају се подвргнути рехабилитацији у некој од

установа за лечење болести зависности.

Све већа употреба мобилних уређаја не само да носи са собом и одређене

материјалне, друштвене, социјалне већ и здравствене проблеме. Међу тим

проблемима је осим фобије и патолошке анксиозности и могућност добијања

рака (као последица претераног електромагнетног зрачења самих телефона). 

Време проведено уз телефон

Употреба мобилних телефона у Србији, уз приступ интернету указује на то да

телефон користи, више од три четвртине младих више од сат времена на дан

(81%). Скоро половина од тог броја користи телефон више од два сата дневно

(36%). Истовремено, тек једна десетина (11%) младих толико времена проведе на

рачунару. Разлике између младића и девојака су статистички значајне, јер за

разлику од рачунара, девојке су те које проводе више времена користећи мобилни

телефон.

Сидром зависности од употребе мобилних телефона — је скуп симптома и 

знакова зависног понашања, које се може упоредити са поремећајима

злоупотребе супстанци, јер паметни телефони делују као супстанце - лекови (за

забаву и везу) и нека су врста средства за изазивање зависности које се на

сличан начин као дрога неконтролисано конзумира.

Номофобија — страх од губитка или остајања без мобилног телефона. Они

који имају изнурујућу зависност од телефона и патолошки страх од његовог

губитка нису у стању да се сами ослободе те навике.

Технофоб


