
МАЛИ
МИОДРАГОВИЋИ

ЧАСОПИС ЗА ДЕЦУ БРОЈ 4           ГОДИНА 2022/23.

СПОРТСКЕ 

ВЕСТИ

Питали смо за
вас директорку
и помоћника
директора...

ЗЛАТНА 

ЛОПТА 2022.

За и против интернета

Наша стална рублика
Шетња школом...







1/1 1/2

1/3 1/4

1/5

Ученици првог разреда били су на 

једнодневној eкскурзији 12.10.2022. 

године. Посетили су Музеј хлеба у 

Пећинцима уз стручно вођење, 

обишли Mанастир Фенек у ком су 

одслушали предавање монаха. На 

салашу Стремен ученици су имали 

прилику да јашу коња, обиђу ергелу и 

играју се на дивној ливади.

Манастир
Фенек

Салаш
Стремен



Освануло је сунчано октобарско јутро, када смо моји другари и ја кренули на излет на 

планину Рудник. Учитељице су нас водиле да посетимо сеоско домаћинство и дан 

проведемо на „Веселој ливади”. Било нам је прелепо. Видели смо пуно домаћих 

животиња: гуске, краве, бика, коње, кокошке, магарца и друге. Мени су се највише 

свидели прасићи. Домаћини су нам показивали како се коси трава косом. Ми смо брали 

детелину да нахранимо животиње. Дечаци су секли дрва ручном тестером. Показали су 

нам како се круни кукуруз, без машине. Много смо се играли, а најзабавније је било када 

смо се котрљали низ ливаду. Ручак су нам послужили напољу и био је веома укусан. Било 

нам је много лепо и уживали смо у сеоском домаћинству. 

На „Веселој ливади”

Био је леп и сунчан дан. Кренули смо на излет на Рудник. Тамо смо имали доста узбудљивих 

активности. Учитељице Љиља, Ивана и Гоца су косиле траву, а ми смо навијали и подржавали 

их. Ми смо носили свежу траву, која је имала диван мирис и њоме смо нахранили коње. После 

тога,  дечаци су металном тестером секли дрва. Девојчице су исечена дрва носиле домаћину 

да заложи ватру и спреми нам ручак. Научили су нас да крунимо кукуруз и нахранимо коке,  

свиње и прасиће. Сви смо се смејали када су прасићи изашли из своје кућице, блатњавих 

њушки. Једна велика крава је дошла до учитељице Љиље да је помази. Један ован је имао 

велике, лепе рогове и правио се важан. Уморни  смо кренули кући. Једва смо чекали купање и 

кревет. 

2/1 2/2

2/3 2/4

2/5 2/6

Лара Атанасковић 2/1

Мила Мирковић 2/1
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У понедељак, 10.10. ученици трећег разреда су

били на једнодневној екскурзији. Прво су

посетили Музеј хлеба „Јеремија” у Пећинцима. 

Пажљиво су слушали занимљиво предавање

оснивача овог породичног музеја, сликара

Јеремије. Музеј поседује три сталне збирке: 

збирку оруђа за обраду земље, збирку предмета

који су користили за припремање хлеба и збирку

обредних хлебова. Потом су посетили Манастир

Фенек и слушали предавање монаха Николаја. На

салашу Стремен су ручали, јахали коње и

уживали у слободним (спортским) активностима. 

Много су тога научили, забавили се и уживали у

игри и дружењу!
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Моје одељење и ја смо са учитељицом Бранкицом Стојановић и осталим другарима и 

учитељицама четвртог разреда, 6. октобра ишли на излет, на Опленац.

Oпленац је брдо близу Тополе, у срцу Шумадије, познато по маузолеју наше краљевске 

породице – династије Карађорђевић и Цркви Светог Ђорђа, која је задужбина краља Петра I. 

Поред цркве налази се кућа краља Петра I која је претворена у изложбени простор, а посетили 

смо и Карађорђев конак у којем је вожд Карађорђе живео и радио. Опленац је познат и по 

бројним виноградима и фестивалу вина који се одржава у Тополи.

Посетили смо и велики градски парк у Аранђеловцу. Парк је велики и лепо уређен, са пуно 

зеленила и цвећа. Био је леп и сунчан дан па смо уживали играјући одбојку и бадмитон.

Након игре и одмора наставили смо пут ка Орашцу – месту где је Карађорђе подигао Први 

српски устанак. Ту смо видели и споменик вожда Карађорђа и спомен-школу „Први српски 

устанак”.

Све што смо тог дана обишли, видели и доживели остаће нам у најлепшем сећању. 

Учитељица нас је сликала за успомену и то ће нам сигурно бити дивна успомена на овај дан.

Андреа Вуковић  4/3



ОПЛЕНАЦ
Слобода је српска наша вековима чекала у ланцима и сени,

да огласи се слободна на великој светској сцени,

громогласни звук три Београдска звона, с Богородичине цркве у сред Карађорђевог бастиона,

највише прва да искра није више само искра, већ пламен који не угаси више нико и ништа...

Распалио пламен слободе и природу и воду и земљу, посадио дух слободе у аманет нашем покољењу...

На том месту одакле су у устанак кренули наши преци, с колена су историју преносили нама,

а ми ћемо нашој деци.

Црква Светог Ђорђа, на врх Опленца брда стоји, кроз векове као светионик народу да ничег се не боји, да снажан је 

довољно да судбину своју кроји...

На јесењем излету по тополском крају,

дивно разгледање уз дечију грају...

Од јутра до мрака видели смо свашта,

чули прича довољно да разигра се машта.

Из тог срца Србије што Шумадија се зове, виногради родни нису могли да се зброје,

обиђосмо и Аранђеловац и град што по дрвету име носи, 

те јасно је сада зашто се Тополом земља поноси.

Оно што је излет обогатило, а то није нимало чудно, 

јесте да су се животињице понашале сасвим уљудно,

било је прегршт радости и песме, није се радило ништа што се не сме...

Сове из IV-jeдан рекоше да је излет био поучан и вредан, 

Лептирићи из IV-двa пожелеше да следећи траје не само један него минимум дана два,

Пчелице из IV-три у аутобусу заспали сви,

Делфинима из IV-чет’ри, супер су били препешачени метри,

Бубамаре из IV-пет, закључише да беше и више него чаробан излет,

Бамбији из IV-шест, питају се да ли ће о Опленцу за оцену бити тест.

Зое Петковић 4/3

НЕШТО ШТО БИ СВИ ТРЕБАЛО ДА ДОЖИВЕ...
Једног лепог, сунчаног, јесењег дана цео четврти разред је отишао на излет да боље упозна 

Шумадију и део наше историје. Свих шест одељења је путовало заједно, аутобусом, кроз живописне и 

питоме пределе. 

Прво одредиште нам је било Топола у којој смо обишли Карађорђев град који је чине: конак са кулом –

где се налази изложба-поставка, црква, некадашња школа, а данашња библиотека, и споменик 

Карађорђу. Након интересантног вођења, упутили смо се ка Опленцу, који је, заправо, брдо изнад саме 

Тополе. 

Тамо је краљ Петар I Карађорђевић, због своје природне лепоте и дивног погледа, одлучио да сагради 

цркву посвећену Светом Ђорђу. Црква је прелепа споља од белог мермера, а унутра је осликана 

фрескама и украшена мозаицима. Она је маузолеј српске кпаљевске породице Карађорђевић. Водич 

нас је провео и кроз кућу краља Петра која је данашњи музеј пун значајних историјских предмета попут: 

златне сабље краља Александра украшене драгим камењем, златне дијадеме краљице Марије, иконе 

Тајне вечере од седефа и портрета краља Петра - рад нашег чувеног сликара Уроша Предића. На путу 

до заслужене паузе за ручак прошли смо поред винограда које је засадио краљ Александар. 

Након ручка, пут смо наставили ка Аранђеловцу, где смо боравили у предивном, зеленом 

парку Буковичке бање. Ту смо видели бројне скулптуре од мермера и посетили извор 

лековите воде. У том прелепом парку смо се задржали да се мало и поиграмо. 

Последња станица нам је била Орашац, место где су се Срби састали 1804. године, 

изабрали Карађорђа за врховног вођу и дигли Први српски устанак на празник Сретење. 

Ту смо обишли спомен-школу, споменик Карађорђу и „Марићевића јаругуˮ, место где је 

подигнут устанак. После завршеног обиласка Орашца, кренули смо назад ка Београду. 

Овај испуњен дан је оставио на мене дубок утисак и понео сам трајне успомене, на нашу 

лепу Шумадију и нашу поносну историју. Препоручио бих свакоме, ко није имао прилике да 
обиђе ова места, да издвоји један дан и упозна се са овим знаменитостима.         

Марко Бабац 4/3



Такмичење ученика трећег и четвртог разреда основних школа са Врачара у

атлетским вештинама, под називом „Брзином до звезда”, одржано је
11.10.2022. године.

Нашу школу је представљало осам девојчица (Лена Спасић, Луна Доротеа
Чекеревац, Мила Лелебић, Мајда Поповић, Наталија Антић, Аника
Борисављевић, Дуња Нисић и Софија Тричковић) и осам дечака (Филип
Шербез, Саша Кусмук, Урош Анђелковић, Филип Мирковић, Јаков Ћерамилац, 

Михајло Трајковић, Матеја Стојановић и Марко Петровић). 

Такмичарима се обратио и мотивисао их наш прослављени атлетичар
Михаел Дудаш. Ученици су дали све од себе да постигну што боље резултате
и показали прави спортски дух. 

Поносни смо на све наше такмичаре, а посебно на Лену Спасић, Јакова
Ћерамилца и Уроша Анђелковића, коју су се пласирали на градско такмичење. 

Лена Спасић је освојила прво место на такмичењу у женској категорији и
капитен је тима Врачара на градском такмичењу. 

Радујемо се будућим успесима наших ученика. 

Урош
Анђелковић, 

Лена Спасић и
Јаков Ћерамилац

Михаел
Дудаш



Желим да Вам се захвалим у име Новинарске секције што сте одвојили време да одговорите на 

наша питања.

➢ Који је први савет који сте добили када сте постали (помоћник) директор(а) наше школе?

В: Био је то савет једне старије колегинице директорке која ми је рекла: ,,Од сада па све док си на 

месту директора школе, мораћеш непрекидно да учиш и да радиш на себи и никада немој помислити 

да све знаш и немој се због тога деморалисати.” Показало се да је овај савет више него тачан, јер таман 

када помислим да сaм прошла све могуће и немогуће ситуације, појави се нова или стара заборављена 

где морам да покажем знање, стрпљење, разумевање и сналажљивост. Управо су то вештине које учите 

целог живота.

П: Ја прво желим вама да се захвалим што сте ме позвали да говорим за „Мале Миодраговиће”. Први 

савет који сам добио да не заборавим да сам био наставник математике и да ћу то и даље (једним 

делом) бити.

➢ Да ли је посебан изазов за Вас што сте на челу школе „Јован Миодраговић”?

В: У данашње време је изазов бити на челу било које школе, а посебно овакве као што је наша, јер

наша школа има надарене ученике, заинтересоване родитеље и посвећене наставнике. Ту нема застоја

у раду, јер морате да одговорите на њихове потребе.

П: Јесте, то је велики изазов, бити на челу једне од најуспешнијих и најбољих школа у граду, а то је 

уједно и велико задовољство.

➢ Moжете ли нам рећи ко су Ваши узори и да ли је неко од њих утицао на Вас као личност и на 

начин како да обављате посао (помоћника) директора?

В: Немам неки посебан узор, узор су ми посвећени људи пуни животне енергије и ентузијазма, људи

који су упорни, који верују у себе и који не одустају. Држим се девизе ,,Ко хоће, нађе начин, ко неће,

нађе изговор.”

П: Узоре тражим најчешће у људима који можда нису познати широј јавности, већ само мени, у кругу 

породице, пријатеља и, пре свега, мојих родитеља. Можда бих издвојио, из такозваних „просветних 

вода”, професора математике и дугогодишњег директора Математичке гимназије, Срђана Огњановића.

➢ Живот једне школе чине ученици, њихови родитељи, наставници, остали запослени. Како 

успевате да решите све проблеме да би сви били задовољни?

В: Искрено не решим увек све и нису увек сви задовољни. Дајем све од себе, као и моји најближи

сарадници да их решимо на обострано задовољство свих актера.



П: Тешко је решити увек све проблеме, а да сви буду задовољни. Ми се трудимо и верујемо да        

уз добру вољу и тај труд дођемо до најбољег решења. 

➢ Шта мислите о успеху наших ученика на такмичењима из различитих предмета и 

спортова?

В: То је изузетан успех по коме је наша школа препознатљива и то је један од разлога зашто се 

родитељи одлучују да упишу децу у нашу школу. То је заслуга самих ученика, али сигирно и 

добрих наставника који заинтересују ученике за неки предмет, област или за неку активност.

П: Веома сам задовољан успесима наших ученика које постижу сваке године. Jа баш радим 

статистику за школско самовредновање и ми, заиста, сваке године имамо бар 5 до 6 награда на 

државном нивоу, што је заиста немали успех. Надам се да ће тако бити и убудуће.

➢ Откријте нам име Вашег омиљеног писца и име Ваше омиљене књиге?

В: То би била књига „Име руже” Умберта Ека и „Сенка ветра” Карлоса Руиса Сафона.

П: Имао бих ту више одговора. Мој омиљени писац је Алекса Шантић, волим његове песме, али 

он ми је занимљив и као личност, његов живот. Књига којом се ја најчешће у животу водим је 

„Примјери чојства и јунаштва” од Марка Миљанова.

➢ С обзиром на то да сте професор историје, реците нам која је Ваша омиљена историјска 

личност и због чега?

В: Определила бих се за личност из наше ближе историје, био би то кнез Михаило Обреновић, 

због идеје коју је имао и којој је тежио, због образовања и промене коју је донео свом народу, и 

зато што многи делови Београда подсећају на њега.

➢ Баш добар избор!

➢ Као помоћник директора један део посла обављате и у настави. Воле ли деца 

математику?

П: Да, обављам један део посла у настави, мислим да је са децом много лепше радити него са 

одраслима, то је за мене задовољство. Деца све мање уче математику, а и неке друге предмете, 

траже неке лакше начине. Веома је важно на који им се начин презентује градиво.

➢ Шта бисте поручили свим будућим првацима који одлучују да упишу нашу школу?

В: Поручила бих им да ће се у школи осећати безбедно и сигурно, да ће добити најразличитија 

знања, дивне пријатеље, заувек се сећати екскурзија, првих заљубљивања, али и понеке 

неправде и да ће се нашој школи увек враћати.

П: Поручио бих им да дођу у нашу школу, једну модерну школу која негује традиционалне 

вредности, проведу дивних осам година и стекну нова знања и пријатеље.

➢ Тако се и ми осећамо и баш нам је драго што смо уписале ову школу! Како видите 

школу „Јован Миодраговић” у будућности?

➢ В: Видим је као просторно проширену школу, са више учионица, са још једном салом, са 

новим и добро опремљеним кабинетом за информатику, великом библиотеком и наравно, са 

пуно дечије граје и смеха.

П: Видим је и даље као веома успешну, видим и једну нову модерну зграду уместо ове старе, 

мале, са новим учионицама, салом и библиотеком.

➢ Хвала на разговору.
Нина Пољичак, Невена Голубовић, Јана 

Челебић и Софија Комадинић 3/3



Ученици наше школе су 16. и 17. новембра учествовали на 

манифестацији „Мали мундијал Врачар 2022” у организацији Градске 

општине Врачар. Освојили су 2. место у категорији 3. и 4. разреда и 4.

место у категорији 1. и 2. разреда.

Тим 1. и 2. разреда

2.место

Тим 3. и 4. разреда

Екипа првог и другог разреда:

1. Данило Нисић (1.)

2. Сергеј Сретић (1.)

3. Тодор Ераковић (1.)

4. Игор Мискин (1.)

5. Кјара Босанчић (1.)

6. Лука Стефановић (2.) 

7. Никола Церовић (2.)

8. Лазар Нешковић (2.)

9. Ђорђе Радмилац (2.)

10. Сергеј Алексић (2.)

11. Ана Кривошеина (2.)

Учитељ пратилац: 

Радица Војиновић

Екипа трећег и четвртог 

разреда:

1. Јаков Ћерамилац (3.)                   

2. Виктор Трајковски (3.)

3. Aљоша Младеновић (3.)

4. Вук Обућина (3.)

5. Лука Марин  (4.)

6. Матеја Николић (4.) 

7. Ђорђе Јовић (4.)

8. Саша Кусмук (4.)

9. Вељко Остојић (4.)

10. Филип Мирковић (4.)

Учитељи пратиоци: 

првог дана Весна Ђорђев,              

другог дана Љиља Стокановић



ЗЛАТНА ЛОПТА 2022.

Писаћемо вам o топ пет освајача златне лопте 2022. године

• 5. место - Мохамед Салах

Мохамед Салах Гали рођен је 15. јуна 1992. Он је египатски 

професионални фудбалер, који игра за енглески клуб Ливерпул и 

репрезентацију Египта на позицији крила. Од 2011. је и члан

репрезентације Египта. Он је, такође, учествовао на светском првенству

и на Летњим олимпијским играма 2012. Освојио је Суперлигу Швајцарске 

у првој сезони са Базелом, и био је награђен као најбољи млади афрички

играч 2012. Са Ливерпулом је одиграо Лигу шампиона 2022. и стигао до 

финала. Играли су против Реал Мадрида и у финалу и изгубили су  

резултатом 1:0.

• 4. место - Роберт Левандовски

Роберт Левандовски је пољски фудбалер. Рођен је 21. августа 1988. године у Варшави. 

Игра за шпански  клуб Барселону на позицији нападача. За сениорску репрезентацију

Пољске игра од 2008. године и први је нападач тима. Био је у саставу пољске

репрезентације и постигао гол на отварању Европског првенства 2012. године против 

Грчке. Пре Барселоне играо је за Бајерн Михен и освојио једну Лигу шампионa. У својој 

каријери дао је 500 голова.

• 3. место - Кевин де Бројне

Кевин де Бројне је рођен 28. јуна 1991. Он је белгијски професионални

фудбалер, који игра на позицији офанзивног везног играча за Манчестер 

Сити и репрезентацију Белгије. Професионалну каријеру је почео

у Генку, са којим је освојио првенство Белгије у сезони 2010/2011, а 

затим је прешао у Челси, где је играо епизодну улогу и послат је на

позајмицу у Вердер. У Манчестер Сити је прешао 2014. за 65 милиона 

евра.

• 2. место - Садио Мане

Садио Мане је рођен 10. априла 1992. Он је сенегалски фудбалер који наступа за

немачки клуб Бајерн Минхен и сенегалску репрезентацију. Почевши каријеру

са Мецом у Француској, прешао је у Ред Бул Салцбург. После освајања

аустријске Бундеслиге и Аустријског купа 2013/14, потписао је за Саутхемптон. 

У сезони 2014/15, Мане је поставио рекорд Премијер лиге за најбржи хет-трик, 

постигавши три гола за 176 секунди у победу од 6:1 над Астон Вилом. Из 

Ливерпула je прешао у Бајерн Михен за 32 милиона евра.

1.место - Kарим Бензема

Карим Мостафа Бензема рођен је у Лиону, 19. децембара 1987. Он 

је француски фудбалер који тренутно игра за Реал Мадрид. Бензема је

фудбал почео да тренира у екипи Брон Тералион из Брона. Скаути Лиона 

су приметили његов таленат када му је било само девет година, те су га

довели у своју омладинску школу. Бензема је постигао 38 голова у једној

сезони за екипу Лиона до 16 година, а затим и 12 голова на 14 утакмица

за тим до 18 година. Све ово је довело до тога да му тренер прве

екипе Пол Ле Ген пружи шансу у првом тиму.

Јован Пајић и Војин Симић 3/1



Француска електрична јегуља

Најбржа животиња на свету

Према резултатима америчке студије, најбржа 

животиња на свету је калифорнијска вашка.

Када би човек висине од 180 центиметара био брз као 

ово створење, прелазио би 579 метара у секунди, 

тврде стручњаци. Ова вашка за секунду може да пређе 

раздаљину 322 пута дужу од дужине свога тела, која је 

3 милиметра. То значи да вашка достиже брзину од 

2.100 километара на сат!

Калифорнијска вашка, Paratarsotomus macropalpis, 

величине је зрна сусама.

Ако се узме у обзир брзина и величина животиње, 

онда је ова вашка најбржа животиња на свету - навели 

су зоолози.

Јанко Анђелић 3/1

Ова јегуља је једна од најопаснијих 

животиња на свету. Она може да нарасте 

чак до 2,5 метара. Налази се на дубини од  

8,7 метара до 12,5 метара. Ова врста јегуље 

се зове ФРАНЦУСКА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЈЕГУЉА. Та јегуља је разнобојна, а кад 

цела пожути, онда се спрема да нападне. 

Она такође има и отров. Кад вас ова јегуља 

уједе, онда вам утрне рука и отров делује за 

5 до 15 минута. Има јаркоплаве и крупне 

очи. Њено око може бити пречника чак 10 

центиметара. Она једе мања жива бића од 

ње попут риба, мекушца и зглавкара. 

Уместо шкрга има мале рупе по целом телу. 

Има јако мале, оштре зубе.

Константин Илић 3/2



Народна игра фолклор

Термин „фолклор” први је употребио 

Енглез Џон Томас 1846. године, где 

,,фолк” значи народ, а ,,лоре” се односи на 

знање. Фолклор је народна игра.       

У нашој земљи  има пуно  различитих 

нaродних игара: ,,Качерац”, ,,Баба 

Вишњино коло”, ,,Бела рада”, ,,Крива 

крушка” , ,,Криво куче” , ,,Ужичко коло” и 

много других. Многе земље имају свој 

фолклор као Русија, Бугарска итд. Сви 

имају своју ношњу. Ако се питате шта је 

ношња - то је народна одећа. Народну 

ношњу сем одеће чине и опанци - то је 

обућа. Фолклор је данас више присутан на 

селу. Тамо је то дечији плес. Деца и даље 

носе ту одећу у селима и играју популарне 

игре.  

Једно од старијих културно уметничких 

друштава у Србији је  КУД ,,Градимир”. 

Постоји 76 година. 

Ја играм фолклор и поносим се тиме.

Мила Мркаљ 3/1

KУД 

„ГРАДИМИР”



ИНТЕРНЕТ – ЗА И ПРОТИВ
Интернет је користан и добро

је што постоји. Помоћу њега можемо

брзо и лако да сазнамо све што нас

занима, можемо да се дописујемо са

другарима, да играмо игрице. Тако 

можемо да поделимо информације и 

искуства са вршњацима и лако

пронађемо вести о томе ко је добио

утакмицу која нас интересује или шта 

је тренутно у моди. Тога не морамо 

да се одрекнемо. 

Међутим, дешава се да неки користе интернет у лоше сврхе. Као и у 

свакодневном животу, насиље може да се појави и на интернету. Зато морамо знати

како да се заштитимо. На друштвеним мрежама се може десити да нам траже ове 

информације: име и презиме, адресу, имејл адресу, број телефона... Међутим, те

информације могу лако да се злоупотребе. Кад пишеш о себи, пиши што уопштеније. Не

обраћај пажњу на то што други објављују све о себи и немој да пратиш њихов пример. 

Лозинка има смисла само ако је тајна, ако за њу не зна нико други. Неко може да

украде твој идентитет, чувај своју лозинку! Људи шаљу свашта, па се може догодити да

ти стигне и нека шала на туђ рачун. Пре него што је проследиш, размисли. Да ли је то

заиста забавно? Како би теби било да си ти предмет те шале? Такве шале на интернету

личе на грудву снега која се котрља низ падину. Укључује се све више људи, а онда је

немогуће сагледати последице. Вероватно не желиш да будеш део нечег сличног. Зато, 

уместо на „проследи”, кликни на „обриши”. Тиме што чуваш своје податке, чуваш и 

људе око себе. Пре него што напишеш поруку или објавиш фотографију, запитај се

хоћеш ли тиме некога повредити. 

Када једном на интернету објавиш неки податак, над тим више немаш никакву

контролу. Немој чинити другима оно што не желиш да други чине теби. Размисли о 

овоме!
Чланови Новинарске секције



НТЦ квиз у нашој школи

Др Ранко Рајевић, 

специјалиста интерне
медицине, магистар
неурофизиологије и
доктор спортских наука. 

Аутор је НТЦ програма.

Психолог Гоца, 

педагог Марија
(иницијатори и
организатори) и
учитељица Ивана
која је водила
програм

Пре шест година су запослени
у нашој школи прошли
семинар о НТЦ систему
учења, чији је аутор др Ранко
Рајовић. 

Од тада учитељи у оквиру својих одељења примењују
ове методе у складу са својим проценама. Подстакнути
емитовањем НТЦ квиза који се реалузује на РТС-у, 

желели смо да вежбамо НТЦ методе на нивоу разреда. 

Тако смо, заједно са учитељима, приредиле три забавна
дана за ученике трећег и четвртог разреда. Имали смо
доста циљева: да се деца забаве, да уче кроз игру, да
подстакнемо развој креативног и функционалног
размишљања, да мотивишемо децу да гледају НТЦ квиз, 

који представља квалитетан образован садржај на
телевизији, да промовишемо праве вредности и тако
делујемо превентивно у спречавању вршњачког насиља, 

да негујемо здрав такмичарски дух... Судећи по
осмесима, речима и реакцијама деце, чини нам се да су
циљеви остварени! Иако су сви учесници били
феноменални, поменућемо чланове победничке екипе: 

Наталија Антић 3/1, Растко Соломун Бараћ 3/2, Реља
Бјелић 4/1, Тија Плавшић 4/2 и Луна Дороте Чекеревац
4/3.

Гоца и Марија,

психолог и педагог школе

Трочлани жири: учитељице
Санела, Анђелка и Ирена

Фотографија: Бранкица Стојановић



Београд

Сава и Дунав као брат и сестра

машу нам свима са лепога места.

Калемегдан прича

историју града, некада и сада.

Тврђава нас чува

да нас кошава не одува.

Авала се смеје,

под облаке је зашла,

велика и лепа као наша машта.

Мостови моћни красе град

и чине величанствен наш Београд.

Немања Голубовић 3/3

Зимска песма

Зима нам стиже

Нова година је све ближе,

чекамо први снег

да забели и у парку брег.

Зимски распуст се већ смеши,

игре разне смишљамо

да буде још лепши.

Украсе спремамо

све ће да забљешти

јер смо у украшавању

постали баш вешти.

Поклоне купујемо

да најмилије обрадујемо,

машне стављамо

и папире сјајне,

да се деци остваре све жеље и тајне.

Уна Блажевац 4/5

Песничка сусретања деце и
младих Врачара

Представници наше школе на
манифестацији ,,Песничка сусретања деце
и младих Врачара” били су Немања 

Голубовић 3/3 и Уна Блажевац 4/5. 

Уна је освојила 2. награду на овом 

такмичењу.



И ове школске године смо бирали најбоље другове у одељењима од 
другог до осмог разреда. Ученици су са својим одељењским 
старешинама разговарали о особинама које красе најбоље другове и 
реализовали анонимно анкетирање у оквиру сваког одељења.
Доделу диплома ,,Најбољи друг” организовали смо у пријатној, 
свечаној и радној атмосфери. Том приликом, психолог и педагог школе 
су реализовале радионицу поводом обележавања Светског дана 
детета. Подсетили смо се дечијих права, али и обавеза.

Ученици које су другари из одељења одабрали да понесу титулу 
,,НАЈБОЉИ” ДРУГ су: 

• Лука Булатовић 2/1, Тамара Пешић 2/2, Василије Сарић 2/3,  Тамара 
Симеуновић 2/4, Анђела Копривица 2/5, Ема Хаскић 2/6

• Јанко Анђелић 3/1, Матеј Јовичић 3/2, Нина Пољичак 3/3, Вид Вујовић 3/4

• Јаков Конатар, Лав Тодоровић 4/2, Марко Бабац 4/3, Петар Ђорић 4/4, 
Маша Попадић 4/5, Ена Јанет Саничанин 4/6



• ИМПРЕСУМ

• „Мали Миодраговићи” – лист ученика млађих разреда

Основне школе „Јован Миодраговић”

Број 4, децембар 2022.

• Издавач:

Основна школа „Јован Миодраговић”,

Војводе Драгомира 1, Београд

• Интернет презентација:

www.osjovanmiodragovic.edu.rs

• Уредник:

Сања Ђурђевић, наставник разредне наставе

• Лектура:

Тамара Седлан, професор српског језика

• Сарадници:

Наставници разредне наставе

Педагог и психолог

• Новинари:

Лара Атанасковић, Мила Мирковић, Андреа Вуковић, Зое Петковић, Марко Бабац

Нина Пољичак, Невена Голубовић, Лена Челебић, Софија Комадинић

Константин Илић, Јанко Анђелић, Мила Мркаљ, Јован Пајић, Војин Симић

• Фотографија:

Сања Ђурђевић, Бранкица Стојановић, наставници разредне наставе

• Прелом и дизајн:

Сања Ђурђевић
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