
ПРВИ КОРАЦИ

ЛИСТ КОСТИНИХ ЂАКА И НАСТАВНИКА



Онако како то једино човек уме и разуме. Жељом и речју 
стварамо будућност. Овим првим чинимо немогуће, померамо 
границе, препливавамо мора, летимо до небеса и назад, а овим 
другим, речју, остављамо траг у бескрају, дајемо задужбину, 
записујемо аманет. И тако наизглед обичним чињењима, ми 
стварамо неке нове нас. 
Брига за оне што долазе и што нас наслеђују на тај начин 
посматрана бива све већа. И ми смо је свесни и са радошћу је 
прихватамо. Одлазећи на часове, у наше учионице остављамо 
све оно што нас окружује и јуримо да са неком новом енергијом 
створимо бољи свет. Тај бољи свет припада нашој деци, ђацима, 
њиховим родитељима и свима који су жељни да стварају. 
И зато желим да нагласим да за бољи свет треба пуно знања и 

умења, као и разних вештина које свако од 
мојих колега, ваших наставника користи 
свакодневно. И чинило се то многима лаким и 
тако једноставним, верујте ми да није. Само, 
жеља је јача и та реч је онда снажнија, а порука 
вечна. 
Са жељом да вам још једном, честитам овај 
дан, нека ваша реч, драге колеге, буде снажна 
и довољно јака да покрене у неком од њих што 
пред вама у учионицама седе, неку нову 
будућност.

   Ваш директор проф. Милан Спасојевић

ПОЗДРАВНА    
РЕЧ



	

Међународна сарадња Основне школе „Коста Трифковић“ 

из Новог Сада

Наредне две школске године Основна школа „Коста Трифковић“ координисаће и водити два 

међународна Еразмус+ пројекта: пројекат мобилности особља школе Let's  Flip Our Classroom 

(Изврнута учионица) и пројекат стратешког партнерства за иновације Living Books in Schools 

(Живе књиге у школи). Пројекти су одобрени од стране Фондације Темпус, националне 

агенције задужене за спровођење програма Еразмус плус у Србији. 

Метода „изврнута учионица“ мења уобичајан редослед по којем ученици стичу знања и 
вештине. Уместо да нове садржаје уче у учионици, то чине код куће користећи видео и остале 
материјале у електронској форми, који су претходно припремили њихови наставници. 
Овим приступом се време у учионици у потпуности посвећује практичним активностима, 

пројектима, експериментима, дискусијама и омогућава диференцирани приступ настави. У 

оквиру пројекта Let’s Flip Our Classroom планирано је усавршавање наставника на Еразмус плус 

обукама у Даблину и Риму, чиме ћемо нашим ученицима омогућити учење по овој 
најсавременијој методи.

Пројекат стратешког партнерства за иновације Living Books in Schools удружује 4 организације 

из области образовања: ОШ „Коста Трифковић“, две школе из Румуније и Пољске и 
неформалну организацију из Словеније. Главни циљ партнерства је имплементација 
неформалне методе Жива библиотека у формално образовање. 
Жива библиотека је неформална техника, метода, догађај, који делује као обична библиотека, 
само што су књиге људи који су се у прошлости суочавали или се још увек суочавају са 

стереотипима и предрасудама због припадности различитим стигматизованим групама (Роми, 

ЛГБТ, самохране мајке, бивши затвореници, некадашњи зависници од психоактивних 

супстанци и сви они који су на маргини друштва). 

Жива библиотека је место за покретање радозналости, смањивање разлика, превазилажење 
страхова, стицања нових знања и упознавање са различитим погледима на свет. Нашим 
наставницима и ученицима желимо да омогућимо лични контакт са различитошћу у сигурном 
простору у циљу подстицања активног дијалога на основу људских права те информисање о 

положају друштвено стигматисованих група и критичко вредновање њиховог статуса.“ У 

оквиру пројекта ученици виших разреда путоваће на размене код вршњака из Румуније и 
Пољске, наставници ће се о методи усавршавати у Словенији, а као главни резултат настаће 
Приручник за организаторе Живе библиотеке у основним и средњим школама.

Након прошлогодишњег Еразмуз+ пројекта „Интернационализација школе кроз 
интеркултуралност“, ОШ „Коста Трифковић“ наставља сарадњу са ОШ „Бораца за северну 
границу“ из Марибора, који су у петак, 12.10. 2018. год. дошли у стручну посету нашој школи. 

                                                                                           

ЕРАЗМУС +
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Након прошлогодишњег Еразмуз+ пројекта „Интернационализација школе 

кроз интеркултуралност“, ОШ „Коста Трифковић“ наставља сарадњу са ОШ 

„Бораца за северну границу“ из Марибора, чији су представници дошли у 

стручну посету нашој школи.  

Том приликом потписан је Протокол о међународној сарадњи наше две 

школе.

Колеге су током стручне посете били упознати са како прошлим тако и 

будућим пројектима, а свој долазак су искористили и за посету 

знаменитостима нашег града и околине.

Оно што следи је свакако наставак ове успешне сарадње.

                                                   аутор и коаутор пројекта учитељица Тамара Јовичић

САРАДЊА
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КАО ДОМАЋИНИ 
У НОВОМ САДУ

КАО ГОСТИ 
У МАРИБОРУ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ МИЛАН СПАСОЈЕВИЋ 
СА ДИРЕКТОРИЦОМ ШКОЛЕ ИЗ МАРИБОРА

ЛЕПА САРАДЊА ДВА КОЛЕКТИВА ИЗ ДВА 
ГРАДА, ИЗ ДВЕ ЗЕМЉЕ



ГДЕ СМО БИЛИ И ШТА СМО 
НАУЧИЛИ

iv

ПОСЕТА  УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА IV 5

Ученици IV 5 одељења са учитељицом Надом 

Шушак су у оквиру Дечије недеље посетили 

радионицу о ненасиљу. Радионица је уприличена 

баш 2. октобра када се обележава Међународни 

дан ненасиља.

Моје право је да живим здраво и одрастам без 

насиља је слоган под којим се обележава ова 

активност. 

Били смо гости рвачког клуба Славија на 

СПЕНС-у, где су државни репрезентативци и 

тренери разговарали са децом о облицима 

насиља. 

Постављена су и кључна питања: Како 

препознати насиље? и Како одговорити на 

насииље?

Наш сусрет чинио је једну промоцију здравог 
живота кроз борилачку вештину која само на 

прво поглед делује насилно. Напротив, ова 

вештина утиче на правилан психофизички развој 
деце. - закључује учитељица.

 Деца су се опробала у спортским борбама са 

репрезентативцима, упознали начине одбране и 

самоодбране, а на крају су се послужили и 

припремљеним освежењем.



У ТОКУ  Дечије недеље ученици   III 2 са 

својом учитељицом  Драганом Марковић 

посетили су Музеј Војводине Новог Сада.

Ученици су похађали  Етнолошке 

радионице „ПУТЕВИ ЧАЈА“, Обилазак 

сталне поставке музеја (Стара улица) и 

креативна радионица. Ученици су правили 

шољице за чај од папира – понели су 

материјал за декорисање лепак, маказице, 

дрвене бојице, фломастере…

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА И 

МНОГО АКТИВНОСТИ...
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ФЕСТИВАЛ  ИЗВИЂАЧКИХ ИГАРА, у сарадњи са 

„SCOUT Novi Sad“ Дечји Савез ДУНС Нови Сад и 

Савез извиђача Новог Сада по први пут су 

организовали Фестивал извиђачких игара у 

Лиманском парку поводом Дечје недеље. 

Предпоставка је да ће овакав вид окупљања 

постати традиција и да ће из године у годину све 

већи број пријатеља из окружења бити драги гости 

Савеза извиђача Новог Сада. 

Иако су извиђачки одреди у Новом Саду јако 

млади, успели су својом упорношћу, стеченим 

знањем, ентузијазмом и пре свега жељом за новим 

сазнањем да створе довољан број чланова који су 

спремни да своја знања пренесу својим другарима 

у осталим новосадским школама. Ученици су 

имали прилике да се упознају са делом извиђачких 

активности после којих могу да се прикључе неком 

од извиђачких одреда у Новом Саду.  

Ученици III 2 су имали прилику да кроз 10 

такмичарских игара( Прескакање вијаче, Корак 

напред два корака назад, Икс окс на отвореном, 

Лавиринт, Жабљи ход. Штафетна игра, Скакање у 

џаковима, Скијање на трави, Мерење од ока, 

Чворологија провере своја знања, спретност и 

окретност.
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Такмичење у рецитовању

Општинско такмичење у рецитовању 

одржано је трећег марта у свечаној 

сали музичке школе “Исидор Бајић”. 

Било је то прво такмичење овог типа 

и узбуђење је расло. Моја другарица 

и ја смо прво слушале млађе 

такмичаре како рецитују, а потом смо 

и ми наступиле. Наставница нас је 

подржала и током читавог такмичења 

била уз нас. Када смо чуле наша 

имена и сазнале да смо награђене 

нашој срећи није било краја. 

Оствариле смо нешто о чему смо 

маштале од самог почетка.

Марија Сторожук Зељковић VII 3 и 

Поетски конкурс

На овогодишњем 

Поетском конкурсу Вера 

Кршев и ја смо биле 

финалистиње групе 

основношколског 

узраста. Наше песме “У 

сваком смислу љубав” и 

“Само за љубав” биле су 

одабране од стране 

стручног жирија као 

најбоље. Много је 

радости било у том 

тренутку. Надам се да ће 

се наше песме допасти и 

вама. 

Марија Сторожук 

Зељковић VII 3

ДА ЉУБАВ СЈА...



Едмодо је бесплатна апликација која се може инсталирати преко 

андроид или IOS уређаја. Већ неколико месеци Ученици којима 

српски језик предаје наставница Наташа Мицић, уживају у Едмоду, 

уче и забављају се у исто време.

Овако је почело…

Када смо пре неколико месеци дошли на час српског наставница 

нам је испричала шта је Едмодо. Дала нам је потребне информације 

и упутства. Кaда се школа завршила ученици су се вратили својим 

кућама и одмах нааправили налоге на Едмоду. Било је то за нас 

једно ново искуство и задатак какав до сада нисмо имали. Требало 

је мало времена да се сви ослободе у комуникацији, али убрзо су 

ученици почели да постављају слике, песме, приче и документе у 

вези са правописом и градивом. Неколико недеља потом имали смо 

задатак да направимо стрип о Марку Краљевићу. Било је много 

лакше, а и забавније него иначе јер је наставница сва упутства за 

прављење стрипа ставила на Едмодо. Тако је било и за многе друге 

групне радове које смо радили из српског. Ова апликација нам је 

дефинитивно омогућила лакше и занимљивије учење правописа и 

српског језика. 

                                                                         Едмодо корисници

                                          

ЕДМОДО У 
НАСТАВИ
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 ТРАЖИМО СИГНАЛ! 

БЕЛЕЖИМО 
АТМОСФЕРУ СА 
ЧАСА НА ЕДМОДУ, 
А ПОТОМ И 
АНАЛИЗИРАМО!



     Разговор са мојим кућним љубимцима

        Сећам се, био је то један врло чудан и смешан сан. Чудно је то када разговарате са својим кућним 

љубимцима, зар не?

Они су папагаји и зову се Рио и Зара.

Пред крај четвртог разреда, учитељица је најавила иницијални тест из српског језика. Дан пред иницијални тест 

почела сам да понављам све што смо учили од 1. до 4. разреда. Рио и Зара су видели да је на столу пуно књига 

и питали су ме: ,,Лана шта то читаш?``,,Учим српски језик``, одговорих ја. Рио се досети: ,,Донеси књиге код нас 

да те темељно испитамо.`` ,,Да ли ти уопште знаш да читаш``, упита га Зара знајући да Рио никада није ни 

завирио у књигу. ,,Не знам, али ћу се снаћи ``, рече он. Дадох му књиге, али он није знао ни да их отвори. 

,,Пусти мене, ја знам да отворим књиге и да из њих читам``, рече Зара, срећна што има прилику да глуми 

учитељицу. ,,Како ти знаш да читаш``, упита Рио сумњичаво.

,,Узгајивач птица код кога сам пре живела ми је свако вече читао бајке до зоре, а свако поподне би ми 

показивао разне књиге``, рече Зара, поносна на саму себе. ,,Шта су именице``, упита ме она.

,,Именице су речи``, ни не доврших реченицу пошто се Рио умешао:

,,Именице су реченице: ми, земља, ја и глаголи.``

,,Немој да се мешаш ако не знаш ни основно градиво``, рече љутито Зара. 

,,Рио је ипак животиња и он не може да зна све``, казах ја у нади да ћу прекинути сваћу. ,,Наравно да знам све, 

мој PQ је сто хиљада милион``, рече Рио сав црвен од беса. ,,То уопште није ,,PQ`` него је ,,IQ`` и тај број уопште 

не постоји``, рече Зара подсмехујући се. ,,Доста, викнух ја тако гласно да су се одмах престали свађати. ,,Ако ви 

не можете да се сложите, онда ми толики учитељи нису потребни. Хвала, али ћу од сада сама да учим``, казах 

ја љутито, узевши своје књиге почех да учим. Лагано сам се дигла са кревета. Схватила сам да је то био само 

сан.

        Снови некада знају све да нас изненаде, чак и нашу машту. Сви ћемо се некада запитати како снови могу 

да буду тако лепи, али и истинити. Машта може свашта.

                                                                                                                                                      Лана Ивков

КАД КРЕАТИВНОСТ 
НЕМА ГРАНИЦЕ...
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Мој сусрет са чаробњаком

Тог необичног дана био сам у кући и било ми је досадно! Онда сам се сетио да бих се могао 

прошетати градом...

Док сам био у шетњи, несвесно сам отишао у једну мрачну улицу. Прво сам се мало уплашио,  

али сам је ипак хтео истражити. Када сам дошао до краја улице, и окренуо се да бих се 

вратио, испред мене се створио неки човек. Питао сам га ко је он, а он ми је рекао да ми своје 

име не може рећи, али да је чаробњак. Био сам узбуђен када сам га видео. Питао сам га 

одакле долази. Он ми је рекао да долази из Египта, и да је био фараонов блиски чувар. Али, 

такође је урадио нешто што га је могло коштати главе. 

Фараонове вештице направиле су му, уз много труда, еликсир за вечни живот. Пошто је 

чаробњак знао како је низак стандард  живота у то време, упао је у собу где се еликсир 

налазио и попио га, брзо. Кроз позор је изашао из палате  и побегао из земље. Преживео је 

све ратове, и како он каже, видео је строго поверљиве ствари. Али онда је он схватио да ми 

је рекао превише. Заклео сам се на ћутање. У том тренутку само је нестао. Вратио сам се 

кући неверујући шта сам управо чуо!

Схватио сам зашто ми је чаробњак све то испичао. Зато што сам дете,  

а деца не лажу и не откривају тајне, дечија душа је чиста. Хтео је наћи 

пијатеља који га неће одати. 

А ко би то био - него дете.

                                                                                                                             Дyшан Стевовић,  V-7

                                                                           ***

Пре неколико дана шетао сам се шумом у само јутро.

W Посматрао сам природу и дивио сам јој се. У једном тренутку чуло се јаче шуштање 

лишћа, а затим је поред мене нешто брзо прошло, а да то нисам ни видео најбоље.

Окренуо сам се , кад иза мене стаде старац са штапом, висок два метра. Питао ме је да 

ли знам ко је он. Наравно, рекао сам да не знам и да га први пут видим. Он је рекао: „Ја 

сам чаробњак из ове шуме“. Нисам му поверовао.

Да би ми доказао, ишчупао је дрво из корена само покретом руке.

Питао сам га може ли да учини да се ја створим у своме стану. Он ме је телепортовао у 

кревет.

Мислио сам да је све то био сан, а онда сам чуо чаробњаков глас у подсвести како ми 

каже да никоме не кажем да је он стваран. Опет сам мислио да ми се причињава.

Желео сам да кажем мами и тати шта сам видео, али ме је вратио у шуму. Схватио сам 

да нисам сањао.

Сваки пут када бих хтео некоме да кажем да постоји, вратио би ме у шуму.

W Од тад ми он испуњава жеље, а ја га  прикривам.

W W W W W W W W Радул Кнежевић        V 7



***

     Чаробњак ме је водио кроз галаксије. Ускоро ћемо стићи и у његову. Боље да 

се вратим на почетак и испричам вам целу причу.

Био је кишни дан а ја сам била сама код куће. Досађивала сам се јер сам урадила 

домаћи и одгледала све филмове које имам. Покушала сам нешто да читам, 

међутим, није ми баш добро ишло. Тада сам чула како ме неки глас дозива. 

Осврнула сам се по соби али никога нисам видела. Одједном, јако ми се 

приспавало и убрзо сам утонула у сан. Када сам се пробудила, више нисам била у 

својој соби. Била сам на некој шареној ливади, пуној траве и опојног мириса цвећа. 

Сунце као да се тркало са дрвећем на коју ће страну бацити зрак пре него што 

дрвеће то место заклони хладом. Онда сам га угледала. Носио је црни мантил, бео 

појас око струка и црно-бели шпицасти шешир. Наравно, то је био чаробњак. Оно 

по чему се разликовао од оних из мојих филмова и књига је то што није имао 

браду. Рекао ми је да се зове Миднајт. Постављао ми је разна питања а ја сам му 

на њих одговарала. Затим ме је питао да ли желим да видим његову галаксију, 

његов дом. Одговорила сам му да бих желела. Било је довољно да изговоримо 

чаробне речи и нашли смо се између галаксија. Када смо стигли, провео ме је кроз 

целу земљу. Сви су се чудили што сам другачија од њих. Међутим, мом новом 

пријатељу Миднајту то није сметало те ме је водио свуда. Миднајт је отишао по 

кокице а мени се опет приспавало. Поново сам се вратила на ону шарену ливаду 

али њега није било.

      Чула сам неку тутњаву. Затворила сам очи. Када сам их поново отворила, 

испред себе сам видела маму како покушава да ме пробуди. Схватила сам да су 

Миднајт и све авантуре са њим биле само плод моје маште.

                                                                                             Елена Миловић V 7
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Пре две године, док сам шетао у ноћи по парку, светлост попут ватромета се 

спустила на земљу, а иза ње се појавио необичан човек.

W Имао је звездану капу, капут до стопала и дугу сиву браду, баш као у 

филмовима.

„Ја сам чаробњак“ рекао је „испунићу ти три жеље, само ако никоме никад не 

кажеш да си ме видео!“  Пристао сам.

Прва жеља је била да могу да летим, друга ватрене моћи, да из руку могу бацати 

ватру и трећа жеља је била да будем брз као муња. Махнуо је руком и мене је 

прекрила нека светлуцава прашина ( а ја сам алергичан на прашину!).

Осетио сам да могу да летим. Све жеље су ми се испуниле. Био сам срећан, али 

нисам могао а да никоме не кажем шта сам те ноћи видео. Морао сам свима да 

покажем шта могу да радим.

W И тако сам остао без својих моћи, јер нисам могао да издржим. Ах, као увек 

морам свима све да кажем!

W W W W W W W W Војин Кнежевић V 7

МОЈ СУСРЕТ СА 
ЧАРОБЊАКОМ



ПРЕДУЗЕТНИШТВО У НАШОЈ ШКОЛИ

Предузетнички тим наше школе у 
саставу Мирјана Орловић, 
Слађана Вулетић, Гордана 
Ракочевић и Данијел 
Димитријевић је уз подршку 
директора Милана Спасојевића 
прошао обуку за предузетнике 
под називом Израда парфема и 
етеричних уља, у оквиру које је 
крајњи продукт био парфем и 
један производ по избору под 
покровитељством истакнуте 
компаније УНИВЕРЕХПОРТ. Наш 
тим је одлучио да то буде 
парфем Костело и пенушава 
лоптица за купање Костелино.
Урађен је акциони план, бизнис 
план, финансијски план и 
приступљено је потом самој изради 
производа.
Предвиђено је да производи буду 
представљени у нашој школи, а 
после и да се понуде интересентима. Уложено је доста времена и труда 
како ученика тако и самих наставника, а резултат свега тога је и 
произведене 4 литре парфема у две мирисне ноте и 300 лоптица за 
купање. Приход који је остварен продајом наших производа намењен је 
као помоћ социјално угроженим ученицима наше школе.

КАД СЕ МАЛЕ 
РУКЕ СЛОЖЕ, 
СВЕ СЕ МОЖЕ, 
СВЕ СЕ МОЖЕ!
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Када смо се одлучили да се прикључимо овом 

занимљивом пројекту, с нестрпљењем смо 

очекивали прве кораке...

Све је почело припремом земље за садњу и сетву.

Ђаци виших разреда са задовољством су се 

прикључили акцији и били су јако вредни! 

Редовно смо

бринули о нашој башти! 

Обилазили смо је, 

заливали, окопавали...

Први плодови омогућили су нам да направимо 

најукуснију салату на свету! 

Салату коју смо сами узгајали!

КАКО СМО 
ОПЛЕМЕНИЛИ 
НАШ ШКОЛСКИ 
ПРОСТОР

12

НАША МИНИ 
БАШТА

НАУЧИЛИ СМО 
ШТА ЈЕ ТО 
ТИМСКИ РАД

СЈАЈНО СМО СЕ 
ЗАБАВЉАЛИ И 
ДРУЖИЛИ



Одржана су свечаност у част матера. Коме ако не њима на празник светих Матера, 

Материце. Само Срби имају и држе овај празник. На овај празник деца везују своје 

матере; на Оце опет деца везују своје очеве; на Детињце родитељи везују своју децу. 

То се везује прошлост и будућност, везују се узајамним поштовањем. То се везују два 

поколења, старо и ново, везују се узајамном љубављу. Јуче и сутра спајају се у Данас 

крвном и духовном везом. Тако један народ тка своје ткиво, свесно и савесно, без 

кидања и осипања. Родитељи додају деци вечну основу живота, а деца примају са 

страхопоштовањем и уткивају своје шаре. Основа је вера Божја, а потка је љубав. Овај 

обичај није шаљива разонода већ читав један народни програм. Јасна слика како један 

народ треба да ходи кроз историју и живи животом непрекидне целине, носећи 

драгоцено благо прошлости и додајући им нова блага садашњости и будућности.

                                                                                        Вероучитељица Марија Брканлић

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА МАТЕРИЦЕ
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ШАХИСТИ НАСТАВЉАЈУ СА УСПЕСИМА

Шахисти наше школе постигли су веома добре ретзултате на турнирима велике 

конкуренције, како појединачно, тако и екипно.

W На 24. турниру "Шах у школе", Бућкош Сара је освојила 2. место, а Тепић 

Ана 1. место у групи девојчица од II до IV разреда.

W Дана 10.12.2017. године одржао се турнир "Шах у школе", на ком је Фелбаб 

Леа освојила 2. место, а Тепић Ана 1. место у групи девојчица од 1-4 разреда. 

На истом такмичењу Орлић Вукашин је освојио 2. место, Малетић Новак 8. 

место, Лукић Дејан 12. место, Ивановић Лав 17. место и Стајић Алекса 22. место 

у групи дечака III-IV разред.

W На турниру "Јо Пајташ" (незваничном првенству Војводине), екипу школе 

"Коста Трифковић" чинили су: Фелбаб Леа и Тепић Ана, Марчетић Марко, 

Орлић Вукашин, Тепић Алекса и Вранеш Јован. Ова екипа освојила је 1. место 

као најуспешнија школа и обогатила нашу школу са још једним пехаром.

W На истом турниру екипа девојчица у саставу Фелбаб Леа и Тепић Ана 

освојила је 3. место. У појединачној конкуренцији, међу нижим разредима (од I 

do IV ), победница је Тепић Ана. Међу дечацима, Орлић Вукашин је освојио 3. 

место. У укупном пласману девојчица од I do VIII разреда, Тепић Ана је на 5. 

месту, Фелбаб Леа на 11., а Бућкош Сара на 16., а код дечака у укупном 

пласману Орлић Вукашин се нашао на 9. месту, Вранеш Јован 15. месту, Тепић 

Алекса 16. месту, Марчетић Марко 17., а Лукић Дејан 30. месту.

W На републичком школском такмичењу екипу наше школе представљали 

су: Фелбаб Леа, Бушкош Сара, Тепић Ана, Орлић Вукашин, Лукић Дејан, Орлић 

Урош, Тепић Алекса и Вранеш Јован и заузели су завидно 10. место. На истом 

такмичењу у појединачној конкуренцији, у групи дечака 1. разред, Убовић 

Жарко освојио је 36. место, у групи дечака IV разреде Орлић Вукашин 24. место, 

а у групи дечака VIII разред Вранеш Јован заузео је 29. место. Међу 

девојчицама у групи III разред, Фелбаб Леи припало је 21. место, а у групи IV 

разред Бушкош Сара је заузела 22. место а Тепић Ана 13. место.

 

         Ана Тепић

ШАХ ИЛИ МАТ
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Била је пре 

подневна 

смена и један дечак је избегавао школу. Тај дечак се звао 

Џон. Он је био добар човек, мада није волео да учи. У 

ствари, он је избегавао школу, јер је тог дана имао 

контролни задатак. Нажалост, дошла је његова мама Лили, 

која га је зауставила. 

Била је то жена која је личила на добру вилу: ,,Хајде да 

доручкујеш, нећеш да пропустиш школу’’, рече његова 

мама. ,,Да ли могу да доручкујем јагоде’’,рече Џон. ,,Да'', 

рече Лили. 

Џон је отишао у школу. Ушао је у учионицу. Дошла је 

његова учитељица. То је била једна дебела, стара жена. 

Она се понашала као да нема емоције. Рекла је да се 

припреме за контролни из српског језика. Џон је питао 

учитељицу да оде у тоалет. Oн је изашао из школе. На 

трибинама, у школском дворишту, видео је црну рупу. 

У ЦРНОЈ РУПИ 

Црна рупа га је привлачила. Имао је утисак да друга деца 

не могу да је виде. Када јој је пришао осетио се као да нема 

кисеоника. Нека сила га је увлачила у тмину све дубље и 

дубље, све док није упао у свемир. 

Џон се онесвестио.Када се пробудио видео је предиван 

призор. Била је то бајковита ливада пуна биљка које нико 

никада није видео. Зачудио се, јер је видео планету Земљу. 

Стајала је на месту на небу, где обично стоји Сунце. Та 

чињеница га је запрепастила. Закључио је да је био на 

другој планети. 

Прво је помислио да је умро. Није схатио како уопште 

дише, јер ниједна планета нема кисеоника осим планете 

Земље. Очигледно су чуда могућа. Постоји чак и 

гравитација. Стално је размишљао о својој мами, како ће јој 

бити тешко. Муж јој је умро пре неколико година, а сада јој 

је и син нестао. Биће јој баш тешко. 

Видео је неке девојке на ливади. Помислио је да је то 

права срећа. 

ВИЛЕ 

Џон је био запрепаштен. Одмах је приметио њихова крила. 

Девојке су биле виле. 

Прва вила је имала браон косу са сребрним праменовима. 

Завезала је дугу плетеницу са стране. Имала је крила 

пегаза. И љубимац јој је био пегаз. Друга вила је имала 

браон косу са љубичастим крајевима. Она је имала орлова 

крила. Трећа вила је имала браон косу и розе праменове. 

Њена крила су била крила сокола. 

Прва вила је рекла :,,Ја се зовем Нина’’. Друга вила се 

представила: ,,Ја се зовем Милица''. Трећа вила је додала: 

,,Ја се зовем Сара’’. ,,Да ли си се изгубио’’, рече вила Нина. 

,,Да‘’, рече Џон. ,,Чек, чек ,чек ти си сигурно изабрани’’, 

рече ужурбано Милица. Нина рече љутито: ,,Мани се тога 

Милице''. Џон је ћутећи гледао њих три како се препиру. 

Приметио је орлове који су летели ка њему раширених 

канџи. Почео је да бежи, када је Милица призивала своје 

љубимце. Одједном, испред њега се створио тунел. Није 

имао друге, него да храбро закорачи напред. 

ДОРИЈАН И ЊЕГОВ МАЧ ТЕЛЕПОРТОВАЊА 

Џон је ушао у тунел, који је био пун биљака. На средини 

тунела стајао је човек. Био је висок и снажан, а у руци је 

носио мач. Имао је кратку браон косу са узаним белим 

чуперком, на средини главе. На себи је носио плави фрак. 

Човек му се обратио: ,,Хеј ти, незнанче, добродошао у мој 

тунел. Ја сам Доријан’’. Доријан је био добродушни џин, 

коме је мач служио за телепортовање. Када забоде свој 

чаробни мач у земљу он се пребаци на место које замисли. 

Одмах су се спријатељили. Причали су о вилама. Џон је 

испричао како је видео своју планету, а Доријан му је 

објаснио да је ова планета двојник планете Земље, јер је 

Земља била превише загађена. Казао му је да има брата, 

који је старији од њега два минута и сестру, која је старија 

од њега један минут. Имао је важан састанак, тако да је 

телепортовао Џона на златну викендицу. 

ДЕВОЈКА СА ЗЛАТНОМ КОСОМ, ЗЛАТНИМ МАЈМУНОМ И ЗЛАТНОМ 

МАЧКОМ 

У тој викендици била је једна девојка која је имала златну 

косу. Џон ју је питао:,,Како се зовеш?’’. Она је рекла: 

,,Долорес’’.,,Вероватно си упознао Доријана. Ја сам његова 

сестра’’,рече Долорес. Џон јој је рекао да га зна и да је фин 

човек. 

Долорес је имала моћ да када додирне своју косу, може да 

промени облик тела или изглед лица.Одједном, поред њега 

пројури златнa мачка. Забринуто запита своју господарицу 

да ли они касне. И мачка се звала Милица. Имала је брата 

Стефана, који је био златни мајмун. 

Небо осветли плава муња и појави се Доријан. Сво четворо, 

за час пренесе у једну фантастичну вилу. 

ВЛАДАР ВРЕМЕНА И ДВА БОГАТАША 

Вила је била огромна, пуна раскошних слика. Џон примети 

како му прилази неки човек.,,Ја сам Ромео, владар 

времена и најстарији брат Долорес и Доријана'', рече. Џон 

је био изненађен,јер никада до тада није видео тројке. 

Штап времена, који је Ромео носио са собом, био је од истог 

материјала као и Доријанов мач. Није препознао који је 

материјал у питању, али је био сигуран да је магичан. 

Ромео оде у журби. 

После сусрета са Ромеом, одлучи да мало прошета по врту 

виле. Поред фонтане су стајала два брата, по одећи би се 

рекло да су богаташи. Први брат се звао Андреј. Имао је 

моћ да све што додирне претвори у злато, изузев добрих 

створења. Други богаташ се звао Андрија. Његова моћ је 

била да види све сочне тајне, када испружи руку, прикаже 

му се холограмска слика. После пријатног дружења поред 
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фонтане, у одсјају муње се опет појави Доријан у друштву 

Долорес, Стефана, Милице, Ромеа, вила, Андреја и 

Андрије. Овог пута Доријан је на свој чаробни начин повео 

са собом и Џона. 

САСТАНАК IV-3 

Џон је био магично премештен, на Доријанов начин, у неки 

огромни простор који подсећа на арену. Ту су били сви које 

је Џон упознао током овог необичног дана. 

Стигла су и нова створења. Највећа особа била је већа, чак 

и од Доријана. Звала се Краљица вила. Седела је изнад 

свих. Узела је дневник и почела да прозива: Долорес, 

Доријане, Ромео, Нина, Милице, Саро, Стефане, Милице, 

Андреј, Андрија ви сте слободни. Идите. Видимо се за сат 

времена. Џоне иступи'',рече она.,,Видим да си упознат са 

половином мојих ђака, хајде да те упознам са свима“. 

Пришао му је ред различитих створова.Први од њих се 

представи:,, Ја сам Лазар, када побесним претворим се у 

камено чудовиште, а када сам тужан вратим се опет у 

људско обличје''. Имао је кратку плаву косу, која се 

необично светлуцала. Следеће је упознао брата и сестру - 

људе змије. Човек се звао Никола, а жена Катарина. 

Никола је имао плаву крљушт, а Катарина црвену. Након 

тога попричао је са невидљивим братом и сестром - 

Данилом и Нином. Данило је волео да плаши људе. Нину је 

забављало да остане невидљва по цео дан. Сергије, 

мајстор ума, са штапом ума, који му даје моћ читања мисли 

је био нарочито интерeсантан. Носио је црни фрак. На ред 

је дошао и најбољи мачевалац Ђорђе у белом 

мачевалачком оделу. Најбољи кошаркаш од свих чаробних 

створовa био је Лука, владар лопти. После Луке 

претставила му се генералица Саша. Она је имала 

гавранова крила. Саша га је упознала са две сестре сирене, 

које су биле у огромном базену. Звале су се Ива и Лана. 

Ива је имала зелени реп, а Лана бели. Пресијавали су у 

капљицама воде. Кунг – фу мајстор Урош је носио црни 

појас и био је љубазан у разговору. 

Након упознавања и разговора са овом необичном екипом, 

отишли су до остатка одељења и Краљица се огласи:,,Сада 

када си упознао све морам ти дати један задатак. Доријан 

ће те превести у најмрачније место у овој планети, а ти иди 

право у мрачну палату ''. Испричала му је за мрачна 

створења која су убила остатак њених поданика. Џон се 

уплaшио, јер су само њени ученици преживели. 

Краљица му је дала кристал и рекла да тај кристал стави 

на рупу у трону мрачне куле. 

ИЗНЕНАДНА ТАЈНА 

Доријан је извршио свој задатак и Џон се нашао на мрачној 

кули. Поздравио се са Доријаном и остао сам. Није му 

преостало да уради ништа друго него да почне да се пење 

уз степенице, које су водила до трона. На врху је видео 

нешто застрашујуће. На трону је седео нико други до његов 

отац Муслон. Отац му је рекао:,,Претпостављам да ти је 

Краљица вила рекла да ставиш кристал светла у мој трон 

сине, дај кристал или ћу те убити''. Џон је изненада осетио 

неку моћ у себи и рекао:,,Никад!''. Одједном, Џон избаци 

бели ласер. Али и његов отац избаци црни ласер. Сетио се 

сцене из филма ,,Ратови звезда“ и питао се да ли ће проћи 

као Лук Скајвокер. Била је то битка живота и смрти. Џон 

није имао више снаге да се бори и паде на под. У тренутку 

пада, зачу се нешто. 

ДОБРО ДОЛАЗИ 

Плава муња осветли простор и указа се Доријан са 

Краљицом вила и свим њеним ученицима. Муфлон је одмах 

пустио змајеве на њих. Доријан је испаљивао плаву муњу. 

Ромео из свог штапа избаци зелену муњу. Лазар се 

претворио у камено чудовиште. Долорес је додирнула своју 

косу и претворила се у змаја и све змајеве поубијала очас 

посла. Када је Муфлон желео да узме кристал, брат и 

сестра змије су га хипнотисали. Стефан је узео кристал, а 

Милица направила копију. Виле, Урош, Ђорђе, Лука, 

Сирене, Андрија и Андреј су ставиле кристал на место, али 

се није десило ништа. Само Џон је могао да стави кристал 

на право место, зато се и звао изабрани. Муфлон је све 

побацао, али се Џон пробудио и последњом снагом 

поставио кристал. Свет је опет био нормалан. 

ПОВРАТАК КУЋИ 

Било је време да Џон крене кући. Са свима се поздравио и 

Краљица вила му је за награду дала прстен, који када га 

протрљаш има моћ да те пребаци из једног у други свет. 

Сви су се окупили око Џона и рекли: ,, Јолебикус!“ и Џона је 

црна рупа повукла. И све опет се вратило у нормалу. 

                                                          АУТОР: ДОРИЈАН АРАПОВИЋ  
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Мање мрзи, више 

воли.

Мање брини, плеши више.

Мање узимај, више дај.

Мање троши, више стварај,

Мање се мршти, више се смеј.

Мање причај, више слушај. 

Мање се плаши, више пробај.

Мање суди, више прихватај.

Мање гледај, више ради...

                И НА КОРАК СИ ДО СРЕЋЕ! 

КОСТА 
ПОРУЧУЈЕ....
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МУДРУЈЕМО,
ЗАКЉУЧУЈЕМО...

БЕЛЕЖИМО И 
АНАЛИЗИРАМО...

УМЕСТО ВАС...

А МИ...

ВАША РЕДАКЦИЈА:
ЛАНА ИВКОВ, ДУШАН СТЕВОВИЋ, ДИНА 
ВОЈВОДИЋ, МИЛА НИКОВИЋ, АНА ТЕПИЋ



Школски лист је резултат нашег

заједничког рада, део нашег школског

живота и начин да са тобом који ово читаш

поделимо размишљања, недоумице и

искуства.

Буди и ти део нашег тима! Лако је! Придружи 

се редакцији школског листа! 

Хајде да заједно стварамо, пишемо, учимо...

У тренутку када ти се нешто учини занимљивим, обавести. 

нас.

Хајде да школски живот преточимо у писану реч, неки 

посебан тренутак заувек забележимо добром фотографијом, 

а тебе учинимо чланом редакције.

Дакле, ако пишеш, записујеш, фотографишеш, добро 

опажаш, ми те чекамо на нашем наредном састанку.

                                                    

                                             Редакција школског листа

БУДИ И ТИ ДЕО

НАШЕГ ТИМА...
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О ИДЕЈИ И 
КОНЦЕПЦИЈИ СУ 
РАЗМИШЉАЛИ УЧИТЕЉ 
СЛОБОДАН ВУЛЕТИЋ И 
НАСТАВНИЦА НАТАША 
МИЦИЋ.
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ЛОГИСТИКОМ СЕ 
БАВИО НАШ 
ДИРЕКТОР 
МИЛАН СПАСОЈЕВИЋ.

КРЕАТИВНЕ И ЗА 
ПИСАЊЕ 
НАДАХНУТЕ СУ БИЛЕ 
НАШЕ ДРАГЕ КОЛЕГЕ, 
УЧИТЕЉИ И 
НАСТАВНИЦИ. 

ДОК СУ СВОЈ 
МАЛИ СВЕТ НА 
ОВОМ МЕСТУ 
СТВАРАЛИ НАШИ 
УЧЕНИЦИ.


