


СТОЈАН НОВАКОВИЋ 
(1842-1915) 

 

 

 Немогуће је добро приказати рад Стојана 

Новаковића на било ком од подручја његовог 

књижевног, научног и политичког занимања 

све док се не испита и не представи његова 

појава у целини. 

 Стојан Новаковић је свој 

истраживачки рад започео као филолог, 

ученик Ђуре Даничића.  

Његови први радови, почев од 

студентских година, били су посвећени 

филолошким темама и објављивању старих 

текстова.  

„Почео је са науком о језику, прешао на 

историју књижевности, у зрелим годинама, сав 

се бацио на историју, најзад прешао на државне 

науке“, писао је Павле Поповић. Мењао је и 

водио је политику наше земље, спољну и 

унутрашњу. Како сам каже, он је 1887.године 

саставио план према већ сакупљеном материјалу, набацао на хартију прве скице 

дела које би носило наслов „Народи и земља у старој српској држави.“ 

Кад данас, на платнима,фотографијама и у његовим књигама, пратимо 

духовни и телесни лик Стојана Новаковића, доживљавамо га као човека 

племените, дубоке и мирне лепоте чија рука поуздано почива на књизи и чије 

пространо чело носи израз националних брига и ведрина. 

Стојан Новаковић, државник, дипломата, министар, по образовању физиолог. 

Две деценије провео је у дипломатији: у Цариграду, Паризу, Петрограду. Његов 

допринос у заступању српских интереса у иностранству, Турској и Русији. Био је од 

великог значаја за српску државу и српски народ. Представљао је један од 

најважнијих центара српске, спољне политике. Он је показао свој блистави ум и 

велику окретност. Руководио је бројним,културно-пропагандним акцијама, које је 

сам осмишљао. Био је вредан писац. Резултатима својих истраживања, 

систематичношћу и преданошћу у послу Стојан Новаковић је ушао у ред 

најплоднијих српских научника. 

Можда је у овоме објашњење шта се о Стојану Новаковићу све досад писало, 

па и данас се пише, као о ствараоцу на једном од оних подручја српске културе и 

народног живота на којима се он највише задржао. 

                                         

                                                                                                       Кристина Ђорђевић VI2 

                                                                                                             Јована Ђорђевић VII3 
 



 

ПОРТРЕТ ШКОЛЕ  
" СТОЈАН НОВАКОВИЋ " БЛАЦЕ 

 

«Ако имаш циљ -пронаћи ћеш пут»  мото је наше школе .  
 

                   Основна школа «Стојан Новаковић» се налази у Блацу, месту 
које има око 5.000 становника а око 6.000 студената на Вишој пословној 
школи у Блацу. Налази се на свега стотинак метара од центра града, на 
изузетно доброј локацији са инспиративном простором . 
                  Прва школа у данашњој блачкој општини отворена је као 
приватна школа у Г.Драгуши на инсистирање мештана 1889. године. 
Школа је имала један разред са 41 уписаним учеником.. Први учитељ био 
је Јеврем Илић. Већ наредне године тадашње Министарство је одобрило 
отварање «школе државне». Само годину дана касније отвара се прва 
школа у Блацу. Најзначајнији траг у развоју школства у Блацу о стварио је 
Добривоје Стошовић, тадашњи министар просвете. Први учитељ у Блацу 
био је Јован Самокресовић. Школа је имала два разреда и 62 ђака.  
                 Годинама негујући основне принципе образовања и васпитања, 
богатећи своја искуства школе у нашој  општини наставиле су да се 
развијају даље носећи бреме сваког новог времена и сваке нове промене.  
                 Године 1972. извршена је интеграција свих школа на 
територији општине у једну матичну осморазредну у Блацу и две подручне 
осморазредне школе  у Барбатовцу и Г.Драгуши.  
                 Данашњи изглед школе датира из 1986. године, кад је 
изграђена нова школа после великог земљотреса, у коме  је постојећа 
зграда школе битно оштећена и онеспособљена за даљу употребу.  
 
 

 
МАТИЧНА ШКОЛА У БЛАЦУ  

 
 

                Школа је до септембра 2006. године носила име «Славољуб 
Вуксановић Јајко» а од септембра се зове «Стојан Новаковић», по 
знаменитом Србину, државнику, дипломати, књижевнику, научнику, који је 
први потписао документ у коме је исказана потреба за  школом у Блацу 
(1883. године).  
 
 
 
 



   
 

                Број ученика се перманентно смањује. Године 1961. школу је 
похађало 3.900 ученика. Број ученика у школској 2006/2007. години износи 
1042. Структура наставног кадра у школи задовољава потребе, предвиђене 
наставним планом и програмом.  Са децом ради 95 учитеља и наставника.  
 Школска зграда у Блацу има 12 кабинета, 20 учионица и 7 канцеларија.  

 

   
           БИОЛОШКИ КАБИНЕТ          МУЛТИМЕДИЈАЛНА УЧИОНИЦА  
 

 Унутрашњост школе чине пространи холови обогаћени ученичким 
радовима, цвећем, фонтаном..  
 

     
 

     
ХОЛОВИ У ШКОЛИ  

 

                Школске 2005/2006. године Министарство просвете и спорта је 
дало сагласност за отварање оделења целодневног боравка ученика првог 
разреда.Од ове школске године постоје две групе целодневног боравка ( I и II  
разред ).  
 

   
     ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  
 



 

Децембра 2003. године је отворено оделење за децу са посебним 
потребама -деца лако ометена у развоју. У овом одлењу наставу похађа 
једанаесторо ученика са којима ради дипл. дефектолог.  
               У простору матичне школе егзистира нижа музичка школа коју 
похађа педесеторо ученика.  
               Школска библиотека постоји и ради у просторијама школе. У 
библиотеци се налази 10.000 наслова, рачунајући и оделења у Барбатовцу 
и Г. Драгуши.  
               Уз школску зграду је и спортска хала у којој ученици и 
наставници наше школе реализују часове физичког васпитања.  
 

 
      СПОРТСКА ХАЛА  
               Матична школа има 21 истурено оделење. Поједине подручне 
школе су недовољно опремљене, али већина неподељ ених школа као 
осмогодишње школе у Барбатовцу и Г.Драгуши користе у настави 
рачунаре и пратећу опрему.  
 

    
                   ШКОЛА У Г.ДРАГУШИ              ШКОЛА У БАРБАТОВЦУ  
 

               У школи поред наставних активности,  је  организован и велики 
број ваннаставних активности:  

-  хор млађих разреда  
-  хор старијих разреда  
-  оркестар ученика  
-  драмска секција  
-  рецитаторска секција  
-  литерарна секција  
-  новинарска секција  

-  ликовна секција  
-  спортска секција  
-  еколошка секција  
-  техничка секција  
-  млади информатичари  
-  млади физичари  
-  фото секција  

 
          



          
 Око 70 % наставног кадра заједно са помоћним особљем, подржава 

рад еколошке секције, која не делује само у школи већ и у граду својим 
еколошким патролама. Рад ове секције резултирао је изградњом фонтане, 
изложбеног кутка са  акваријумом и тераријумом, уређењем ентеријера и 
екстеријера школе...  
 

     
 АКВАРИЈУМ              ЕТНО КУТАК    
  
           Оформљен је тим за припремање и организовање свечаности у 
матичној школи и на терену. Захваљујући раду овог тима ученицима је 
омогућено учешће у драмској и рецитаторској секцији.  

  У  школи се празнује дан школе (8. новембар) и дан Светог Саве 
када школа спрема  богат културно уметнички програм намењен ученицима 
и грађанству, који се одржава у сали Културног центра «Драинац» у 
Блацу.  
 

    
     ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ  
 
                  Из области осталих ваннаставних активности реализује се и 
друштвено користан рад ученика (активности везане за школску средину,  
уређење школског простора, активности у околини школе).  
                 Школа организује и акције сакупљања секундарних сировина 
(старе хартије, метала, плодова шипурака и др.).  Ученици узимају и 
учешће у акцијама солидарности («помоћ другу у невољи») и ђачки динар. 
Новац је намењен социјално угроженим ученицима.  
                 Реализују се екскурзије ученика VI и VIII разреда, рекреативна 
настава ученика I-IVразреда, једнодневни излет ученика целе школе, 
зимовање и летовање ученика .. .  
                 Школа остварује одличну сарадњу са локалном средином која 
обезбеђује између осталог и материјалне трошкове школе у оквиру 
буџета. Од велике помоћи је и подршка родитеља, који показују 
интересовање да се укључе у живот и рад школе. Од изузетне користи су 
њихове донације које су омогућиле набавку рачунара, опреме и других 
учила и средстава у школи.  
                 Сарадња са другим школама се остварује кроз заједничко 
учешће у неким квизовима, спортским сусретима и заједничким 
семинарима.  
 
 



 

                 Нашу школу карактерише добар квалитет наставе и учења што 
потврђују резултати наших ученика на такмичењима из готово свих 
наставних предмета на свим нивоима. Група ученика је прошле године 
постигла завидне резултате на окружним такмичењима и пласман на 
републичко такмичење (Томовић Катарина, Јована Поповић, Бојана 
Крстојевић, Ивана Михајловић).  

         Наши ученици су и добри спортисти. Одличан резултат постижу 
у кошарци, рукомету, малом фудбалу, каратеу.  
 
 

     
НАЈУСПЕШНИЈЕ СПОРТСКЕ ЕКИПЕ НАШЕ ШКОЛЕ  
 
 

 Медаље и дипломе су бројне. Ученици који су постигли запажене 
резултате бивају награђени. Сваке године школа  додељује књиге за 
одличан успех. Ђак генерације поред књиге добија и новчану награду или 
летовање.  
                 

Угледни ђаци а познате личности кроз историјат наше школе су:  
 

Раде Драинац (песник)  
 

Добривоје Стошовић (министар просвете пре II  светског рата)  
 

Града Петровић (сликар)  
 

Станоје Макрагић (песник)  
 

Душко Јанићијевић (глумац)  
 

Миша Јовић -Лео Мартин (певач)  
 

Биљана Вујчић (доктор наука)  
 

Мирјана Јаношевић (доктор наука)  
 

Симеон Маринковић (директор «Креативног центра»)  
 

«Васпитавање деце је посао у коме морамо знати како да трошимо 
време, да га не бисмо изгубили»  

Жан Жак Русо  
 
 
 



 

 

ЕКСКУРЗИЈА  ОСМОГ  РАЗРЕДА  2006. ГОДИНЕ 

 

 

 

        Екскурзија генерације '92. Основне школе „Стојан Новаковић“ на релацији Блаце-Тара 

реализована је од 22. до 24. септембра 2006. године. На екскурзији је учествовала већина 

ученика осмог разреда предвођена са шест наставника на челу са директором. У раним 

јутарњим часовима 22. септембра три аутобуса кренула су у пратњи туристичког водича и 

лекара. 

 Прво место обиласка био је манастир Студеница, а 

затим су уследили манастири Жича и Богословија. 

Студеница је манастир код Новог Пазара. Основан је у 

XII веку а саградили су га Стефан Немања и његов 

најмлађи син Сава. Манастир Жича се налази код 

Краљева. Њега је подигао Стефан Првовенчани, 

најстарији син Стефана Немање.    

Потпуно уморни и исцрпљени осмаци су кренули ка хотелу „Бели бор“на Тари. Ученици су 

забаву пронашли у хотелској играоници и дискотеци. Другог дана после доручка осмаци су 

кренули у даљи обилазак западне Србије. Дошло је до малог застоја услед рели-трке на 

Златибору, па су ученици највише времена тога дана провели на Златибору, и у самосталном 

обиласку места.  

Етно-село Сирогојно је оставило велики утисак на ученике, а посебно на 

наставнике. Уз причу туристичког водича, ученици су имали прилику да обиђу старинска 

здања која су упркос старости у одличном стању. Учесници екскурзије су се раније вратили 

са обиласка због одласка на базен. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су у касним вечерњим сатима уз мало закашњења стигли у Блаце,  

уморни али задовољни целом организацијом. 

Задњег дана након ручка осмаци су се возили 

„Ћиром“ на Шарганској осмици. По реакцији 

ученика вожња је била узбудљива. Недалеко од 

Шарганске осмице налазило се етно-село Емира 

Кустурице. Емир Кустурица, творац многих 

популарних домаћих филмова, како би снимио 

филм  „Живот је чудо“ обновио је Шарганску 

осмицу  

 Шарганска осмица тј. познати возић Ћира 

је први воз на западу Србије. Како је било 

тешко време изградња је дуго трајала. То је 

воз са мањим шинама цео лимен, спајао је 

Тару и Сарајево. Дуго је била ван употребе 

али 2003/04. године је обновљена због 

снимања филма. Како се снимање одужило 

Емир је решио да на суседном брду, које 

му је запало за око, изгради себи кућу у 

којој би живео за време снимања. Како је 

време пролазило Емир је градио по још 

једну кућицу док није створио приватно 

етно-село. У етно-селу нема познатих 

брендова, све је домаће а постоји и 

пројекцијска сала у којој Емир пушта своје 

краткометражне филмове. Ове године је у 

току изградња подземне хале спортова у 

којој ће бити све потребне справе за 

бављење спортом. Због преосталог времена 

обилазак у овом етно-селу је био веома 



 

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ОШ "СТОЈАН НОВАКОВИЋ" З. ЈОЗИЋЕМ 

 
 



 



Д А Н      Ш К О Л Е 
 

 

 Осмог новембра 2006.године у Блацу је одржана 

манифестација поводом 125. рођендана школе. Поводом 

рођендана школе ученици и наставници су са пуно труда 

припремили приредбу. Програм су сачињавали драмски 

комади (Аутобиографија, Ђачка љубав, фатално глупа 

капа) ,песме (Танкосава, О девојче Пироћанско, Навали се 

Шар планина) у извођењу школског хора, рецитације на 

српском и енглеском језику, руска песма Ивушка и 

фолклор.  

Сви ученици су са нестрпљењем очекивали тај 

дан, да би видели шта су њихови другови припремили. 

Наставници и ученици су припремили приредбу, били у незагрејаној сали, мрзли се да би само једна 

мала грешка у вези озвучења уништила цео труд. Гледаоци су могли само да прате покрете руку, 

шетање али се ништа није чуло. Сценографија нас је увукла у путеве маште и одвела нас у Тршић и да 

смо чули црквена звона, и глас Стојана Новаковића и Вука 

Караџића.  

Наши новинари су спровели анкету међу 

наставницима и ученицима о томе како им се свидела представа 

и добили различита мишљења. Наставници су нам срдачно 

изашли у сусрет и одговорили, али су из нама познатих разлога 

одлучили да њихова имена не објавимо у новинама.  

„Они су комад                     -Аутобиографију-потпуно 

унаказали. Никада нисам видела гору глумачку представу у 

животу, без обзира што су ђаци тумачили улоге.“  

„Не знам ко је одлучивао о саставу хора, али стварно 

морам да му стегнем руку јер је изабрао праве певаче. Само је 

требало уместо старих изворних  песама да се одлучи за неку 

фолк песму коју деца воле. Овако није могао да држи моју пажњу а тек деце.“  

„Дуго радим у овој школи и слободно могу да кажем да су пређашње генерације имале боље 

приредбе али што се више ближим пензији све је горе и приредбе и деца и дисциплина“. 

Ево какво мишљење имају ученици:  

Ана: „Једино ми се свидела приредба драмске секције, баш је била занимљива. Костими су им били баш 

цакани.“  

Стефан: „Јао, баш је било без везе, само су нам одузели тих тридесет минута, боље да смо играли 

фудбал.“  

Дарко: „Приредба је била одлична, никада нисам одгледао 

бољу приредбу, чак је и моја симпатија учетвовала у њој. Била 

је најбоља“. 

 Кристина: „Ма шта знам боље да сам остала кући и онако сам 

пропустила серију“. 

 Анђела: „Немам коментар“.  

Јована: „Не свиђа ми се ни приредба ни нови назив школе“.  

Бојана: „Мене је ова приредба одушевила била је најбоља до 

сада. Надам се да ће следеће године бити још боља“. 

И мишљења су углавном различита, приредба је за неке 

била очајна, а за неке предивна. На вама је једино да се са 

неким сложите, а о различитим мишљењима да не 

расправљамо јер:    „Сто људи, сто ћуди.“ 
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Jелке су красили украси а у поноћ су небом 

пролетеле најлепше боје. Купохоличари су 

успешно завршили потеру за савршеним 

поклоном за своје најдраже. Ту луду ноћ сви 

дуго препричавају. Они млађи су чекали 

поноћ уз топлину породичне љубави, док су 

старији уз друштво и бучну музику у поноћ 

гледали ватромет. Млади су се опредељивали 

да ту најлуђу ноћ дочекају на журкама, у 

кафићима или дискотекама, али ни кућне 
журке нису заборављене. 

Девојке су се са муком одлучиле шта да обуку за Новака али ипак су  биле у тој најлуђој ноћи 

најлепше својим момцима. Сви су обукли нешто ново, одбацили проблеме из старе године и у 

Нову закорачили окружени људима који их воле. Модни креатори саветовали су да се обуче 

нешто што је елегантно што су момци и девојке углавном послушали, а девојке су користиле 

благу шминку са мало шљокица и неким накитом који иде уз одећу. 

                 О проводу се дуго прича али једно је било сигурно: Тачно у поноћ кад су се сказаљке 

склопиле било је најнежнијих пољубаца. А они који нису имали партнера заљубили су се и 

нашли их. 

Јована Гочманац VIII4 

 

               А у основној школи се 

наставила традиција предновогодишње 

журке,уз мало пометње али су ученици 

имали журку.         

                Луд провод који су приредили 

директор и чланови парламента за 

ученике седмог и осмог разреда је 

прошао у савршеном реду под надзором 

наставника и разредних старешина. 

Ова журка је доказ да може бити лепо 

без алкохола и других опојних 

средстава. Феноменални DJ на журци 

био је наставник Драган Живковић.  У 

19 часова се стартовало са лудом 

школском журком. Како је време 

одмицало било је све веселије и луђе. 

Журка је трајала све до 22 часа када 

нам је крај објавила наставница 

Данијела Николић.        



B I S E R I 
   

 

 

                                                     

 

                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                    

       

Xa,xa,xa

,xa!!! 

Наставник историје: 

„Која река тече испод 

Ресавског моста?“ 

Ученица: „Нил!“ 

Наставник музичког: „Наброј ми 

наше народне   инструменте.“  

    Ученица: „Фрула, удараљке, 

бас...гитара...“  

Опоменем ли те још једанпут, 

избацићу те без опомене. 

Док ви ништа не радите, преписујте 

таблу. 
 

Од њега 

зависи, да 

ли ће добити 

један или 

иде на 

поправни. 

 Оцена 

између 3, 

4 и 5. 

Троугaо  
без 

главе је 
трапез. 

Ја мислим да верујем 

да ви то знате. 
 

Коши (француски математичар) био је познат по 

томе што је био чувен, а чувен је био по томе што 

је био познат. 

На почетку школске године 

директор се обраћа 

ученицима: „Најважније је 

једно ,а то су две ствари: 

ред, рад и дисциплина. 

Наставник математике ученицима: „Докле да вам објашњавам да не постоје већа и 

мања половина! У осталом зашто бих вам данас о томе причао када је већа половина 

одсутна са часа.“ 

Овај задатак ћемо 

заједно радити на 

једном од 

претходних часова. 

У среду ћу вам дати 

ненајављен 

контролни. 

Ко је одсутан, нека се јави. 

Наставник географије: „Шта 

расте на плантажама у 

Србији?“ 

Ученик: „Кафа.“ 
 

 

Наставница географије: 

„Чиме су богате наше 

планине?“ 

Ученица: „Шуме су богате 

планинама.“ 



BOTANIČKA BAŠTA "JEVREMOVAC" 
 

   U samom centru Beograda, između prometnih ulica, nalazi se oaza zelenila i mira. 

Godine 1889, na prvi rođendan sina Aleksandra, kralj Milan Obrenović za potrebe Botaničke 

bašte poklanja imanje svoga dede Jevrema. Uslov je bio da se bašta zove "Jevremovac". 

   U "Jevremovcu" raste oko 2800 vrsta biljaka. Tu su srebrna lipa, divlji kesten, klen, 

crni grab i još mnoge vrste koje rastu u egzotičnim krajevima sveta. Starosedelac Botaničke 

bašte jeste hrast lužnjak, vrsta koja je nekada bila zastupljena na velikom delu Šumadije. Ovaj 

hrast može da naraste i do 50 metara i doživi duboku starost od oko 1000 godina. Osim njega, 

na prostoru bašte mogu se naći i primorski i makedonski hrast. Od četinara "Jevremovac" 

krase čuvena Pančićeva omorika, bor molika, himalajski bor, džinovska sekvoja iz Severne 

Amerike i dva listopadna četinara ariš i severnoamerički barski čempres koji kada ostari 

formira vazdušne korenove koji rastu iznad zemlje.  

Na samom ulasku u Baštu nalazi se drvo tis. U našem narodu postoji verovanje da je 

tis sveto drvo, i da donosi zdravlje i dugovečnost. Posebno je zanimljivo gvozdeno drvo od koga 

se prave železnički pragovi jer je masivno i jako. Osim otvorenih površina, u Bašti se nalaze: 

Staklena bašta, Japanski vrt i prostorije Instituta za botaniku. Staklena bašta je podignuta 

1892. godine. Tada je bila jedna od najvećih i najlepših u Evropi. Danas se sa nestrpljenjem 

očekuje njeno renoviranje. Tako će preko 1100 biljaka koje u njoj žive dobiti još udobniji dom. 

U bazenima, potocima i akvarijumima žive najinteresantniji stanovnici vodenih staništa. Tu su 

najsitnije biljke koje cvetaju, ali i barski kralj-lokvanj. U "pustinjskom" delu Bašte nalaze se 

kaktusi i mesnatice. U prašumi Botaničke bašte možete videti različite 

biljke:lekovite,jestive,otrovne,...Tu su i paprati i mesožderke. 

   Rekli smo da se jedan deo Bašte zove Japanski vrt. Možda ćeš se zapitati: "Odakle 

Japanski vrt u Botaničkoj bašti?" Odgovor je vrlo jednostavan-"što više naučimo o prirodi iz 

raznih krajeva sveta, to je bolje po nas." U Japansku tradiciju i veru utkano je veliko 

poštovanje prema prirodnim lepotama. Šta je to ikebana?-Aranžiranje cveća uz tri osnovna 

elementa: nebo, zemlja i čovek. A znaš li šta je bonsai?- Negovanje minijaturnog drveća u 

malim posudama, koje svojim oblikom stvara utisak pravog prirodnog drveća ili grupe drveća. 

Pejzažne bašte nastale su takođe u Japanu, još u 6. veku. Na malom prostoru oblikuju se vrtovi 

po ugledu na predele iz prirode. Pažljivim rasporedom kamenja, drveća, bazena i tekuće vode 

u, vrtu se predstavlja sve ono što je važno i što je suština prirode. Kamenje tako dobija ulogu 

planina, bazeni predstavljaju okeane, drveće šume, a tekuća voda reke. 

   U podzemlju Botaničke bašte nalaze se "Dvorske ledenice" gde vlada stalna 

temperatura od 10°C do 12°C. Dok nije bilo frižidera na policama su se čuvale velike kocke 

leda za potrebe dvora. 

   Botanička bašta je jedna od najpogodnijih mesta za zaštitu mnogih ugroženih 

biljnih vrsta. Zato, ako te zanima priroda ovog sveta poseti Botaničku baštu! Svideće ti se!  
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Како да стартујеш 

девојку? 
Буди радознао, покажи 

интересовање за њу, приђи 

и буди отворен. 

Имам много бубуљица 
Постоји неколико начина да се избориш са 

бубуљицама и зато је важно да разговараш 

са неким кожним лекаром о томе. Могуће 

је да ти, исто као и 80% омладине 

старости између 11 и 13 година патиш од 

неког облика акни. Оне се најчешће 

јављају у току пубертета јер тада се много 

више лучи хормон, који делује да се кожа 

појачано масти. 

Масноћа из коже може се накупити на 

једном месту које споља изгледа као 

чворић беле боје који се потом упали и на 

његовом месту се појави бубуљица. У 

сваком случају-бубуљице никако не смеш 

сам да цедиш. 

Тако је сладак, како 

да гаупознам? 
Крени полако и испитај 

како реагује. Крени лагано 

и опрезно, једноставно се 

насмеши када пролази 

поред тебе. Ако ти се 

насмеје остварила си прави 

циљ. Ако се то не деси 

пружи му другу шансу: 

можда је стидљив. Од 

обичног „здраво“ може да 

испадне „здраво,шта 

радиш?“И све тако док се 

не упознате.Зато само 

храбро.напред навијамо за 

тебе. 

 

Желим што пре да смршам! 
Не веруј дијетама. Од њих можеш само осетити изнемоглост а 

нимало да смршаш. Најбољи лек да полако(али сигурно)смршаш 

је да се бавиш спортом. Ти или једеш превише или се погрешно 

храниш. Нормална количина хране у току једног дана је до 1500 

до 2000 калорија. 

Здраву храну подразумева: житарице, кромпир, поврће, воће, 

рибу. И твом организму је потребно 1-2л у току дана течности. И 

запамти:чудотворне дијете ти неће помоћи. 

Зашто се девојке 

заљубе у старије 

момке? 
То је врло честа 

појава. Зато што 

девојке мисле да су они 

зрелији од својих 

вршњака. Али то 

уопште није тачно. 

Зато што веома мало 

дечака се заљубе у 

девојчице млађе од 

њих, и оне се досаде 

чекајући па се врате на 

дечаке својих годишта. 

И не заљубњују се све 

девојке у старије 

дечаке. 

Мене једноставно све 

нервира! 
Разлог је 

пубертет. 

Савети: покушај 

да контролишеш свој бес, 

опусти се, ако не можеш 

то све онда сачекај када 

ти расположење буде 

много боље. То се свима 

дешава када уђу у 

пубертет. 

Зашто не могу 

да се угојим? 
Бави се спортом и 

храни се исправно. 

Зато послушај наш 

савет и видећеш. 
Јелена Миковић VI 5 



 
  

  

 

                                                              

                                                                                          

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.Шта је ЛЕАП? 

- ЛЕАП је основни стратешко-плански документ за 

развој и унапређење животне средине једне општине, 

који ставља нагласак на проблеме заштите животне 

средине. 

 

2.Шта ЛЕАП представља? 

- ЛЕАП преставља скуп свих мера које треба 

спровести али инсистира на приоритетима тј. 

решавању најкрупнијих проблема у циљу 

смањења загађења и коришћења природних 

ресурса. 

3.На шта ЛЕАП утиче? 
- ЛЕАП утиче на развој еколошке свести, утврђује приоритете у решавању 

проблема,врши израду еколошког акционог плана, утврђује задатке и 

циљеве као и спровођење акција. 

5.Смеће је највећи проблем.Шта ви мислите о томе? 
- Велике количине смећа и препуни контејнери су резултат затварање једне депоније тако да 

комуналци немају где да одвезу смеће и чисте град. Ради се на решавању тог проблема и он је 

приоритетан у овом документу. Спровођењем овог документа решиће се проблем депоније па ће 

комуналци моћи да очисте град и учине га лепшим за све нас, а ми ћемо дати допринос тако што ће мо 

утицати на еколошку свест и све упозорити да што мање загађују град и да оппад одлази само на 

предвиђена места а не свуда где стигну да га баце. 

 

6.Да ли су ученици наше школе 

заинтересовани за ЛЕАП? 
- Ученици наше школе укључени су у акције под 

покровитељством ЛЕАП-а као што су уређење школе и школског 

дворишта, формирање еколошког кутка као и уређење паркова у 

граду. Овај документ има велики допринос за град јер активира 

све проблеме по приоритетима и омогућава њихово решавање за 

добробит свих грађана. Ученици се интересују за све акције и 

вољни су да у њима учествују и дају максималан допринос 

лепшем и чистијем граду. 

4.Који су највећи проблеми наше општине? 
- Највећи проблеми наше општине су: дивље депоније или сметлишта, 

комунална вода, проблем депоније у селу Међухана, загађење земљишта 

комуналним средствима и неконтролисана експлатација шума. 

7.Када је био конкурс за ЛЕАП и када сте дали 

име ЛЕАП? 
- Израз ЛЕАП почиње након завршеног семинара у Пролом 

Бањи.Конкурс за заштитни знак ЛЕАП-а је објављен 10. априла 

а 20. априла била је додела награда и додела награда и 

проглашење заштитног знака ЛЕАП-а. Прво место као 

најкреативнији рад добила је ученица Томовић Катарина 

прошлогодишњег 8/4 одељења и као награду је добила 

енциклопедију и речник  а њен рад је заштитни знак ЛЕАП-а. 

Награде су подељене и за ликовне радове који су освојили 2. и 

3.место и три рада су похваљена. Била сам члан жирија који је 

одабрао најбољи рад. Конкурс је био успешан. Било је пуно 

занимљивих и креативних радова. У жирију је било разних група 

за израду ЛЕАП-а као и координатор за израду тог пројекта 

проф. др Милан Трумић из Бора.                                                                            
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О ЛОКАЛНОМ ЕКОЛОШКОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ 
Новинар наше редакције је интервјуисао  

наставницу биологије Оливеру Тимотијевић 

 

 

 

 

 

Оливеру Тимотијевић о ЛЕАП-у: 

 

 



 



 
VELIKI PETAK 

 
Tačno je 13h. Nalazim se u parkiću blizu mog malog naselja. Lep i sunčan dan bez 
prestanka obasipa ljudsku dušu. Čini mi se da će ovaj park biti pun ljudi. Međutim, iako 
park i nije bio tako pun, ljudi su uspeli da svu travu izgaze i naprave gomilu brazdi. 
Idem i ne nalazim ni jedno mesto gde je trava ostala podignute glave. 
Danas je Veliki petak-dan kada se farbaju uskršnja jaja. 
Tako šetajući umesto da čujem razgovor o tome kako će proteći ovaj praznik, tačno tu 
pored mene čujem muške glasove, kako sve svoje vreme posvećuju radu, pa 
pomislim: 
-Zar i na praznik neki ljudi moraju da rade? 
Idući dalje čujem ženske malo starije glasove. Žene naravno pričaju o prazničnim 
trpezama, kakvu će koja spremiti. A već mladi za rad nemaju ni vremena, zauzeti su 
nekim čudnom poslovima. I tako posle duge šetnje tačno u 15:15h stižem kući naravno 
glave pune raznih razgovora koje sam čula u gradu. 
Mama se već vratila kući. Kupula je sve što je potrebno-boje i sličice za jaja. Naravno, 
kao i u svakom domaćinstvu, zaseli smo da ofarbamo jedno stotinu jaja za Uskršnji 
praznik. 
 

Reporter: Jovana Antić VIII-5 
 
  
 
 
 
                                    ZGRADA SA SLABOM ZVUČNOM IZOLACIJOM 
 
Sada je oko 16h. U zgradi sa slabom zvučnom izolacijom mogu se čuti razni razgovori, svađe i dogovori 
iz susednih stanova. Iz susednog stana čuje se svađa između brata i sestre: 

- Zašto si mi dirao svesku? Napraviću fleku od tebe! 
- Nisam ja dirao,majka je preturala! 
- Nemoj da lažeš, majka nije bila tu celog dana. 
- Ej, nemoj da te udarim jednom, da te „zalisim“. 
- Aaaa! Budalo jedna, pusti mi kosu! 
U tom trenutku njihova majka je stigla : 
-     Šta se derete, budale jedne? Čujete se do drugog sprata! 
I onda slede kritike. 
A iz stana ispod mog čuje se TV, mislim da je bila serija „Ljubav, navika, panika...“ 
-    Gde je Maja? 
-    Ne znam, jel’ mogu da spavam? 
-     E  nećeš spavati, dok mi ne kažeš. 
-     Pa ne znam, nađite u njenom imeniku. 
-     Dorćolski, dorćolski... 
-     ’Alo Tebra, Ćomi ovde. Vdeo, vdeo orgijao. Jel’ tu ona cava Maja? Nije ’ajd pozdrav. 
-     Zemunski, zemunski... 
-     Ćao šećeru, vdeo Daca, muze koza. A dumka? Jel’ tu Maja? Nije, ’ajd vozdra. 
TV se isključuje i nastaje tišina. 
 
                                                                           Reporter: Miloš Ćurčić VIII-5 



 

                              СИДА  -   A I D S 
 

Једна од табу тема у конзервативним срединама је и СИДА или AIDS. Поводом 
1.децембра-Светског дана борбе против СИДЕ  у основној школи одржана су 
предавања. Доктор Иван Гајић је у име Црвеног крста осмацима одржао предавање о 
тој болести. 

   Иако код нас СИДА није у великом броју заступљена, предавања су одржана ради 

боље информисаности ученика. 
 

 

                                                    
 

 
Доктор Иван Гајић нам је одговорио на нека питања о СИДИ. 

 
 

1.Шта је СИДА? 
- СИДА је највиши стадијум губитка имунитета HIV позитивних особа. HIV и  СИДАнису исто. 

HIV је вирус који напада имунолошки систем човека, а СИДА je обољење које проузрокује HIV 

вирус. 

 
2.Шта значи HIV? 

-HIV je енг. скраћеница и значи: Вирус хумане имунодефицијенције. 

 
3.Шта значи AIDS или СИДА? 

-АIDS или СИДА  су  исто, само што је AIDS енгл. скраћеница за Синдром стеченог губитка 

имунитета, а СИДА је фр. скраћеница. 

 

4.После колико времена се може приметити да је неко HIV позитиван? 
-Потребно је 6-8 недеља јер се раније јавља феномен „прозор“ када се још увек нису 

створила антитела. HIV-у је потребан одређен период инкубације па може живети у организму 

10-15 година, па и више, пре него што се болест развије. 

 
 
 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Познато је да је HIV у почетку назван 4Н. Шта то значи? 

-То су имена наводних носиоца HIV вируса: Н-хероиномани (уживаоци хероина),  

Н-хомосексуалци, Н-хаићани (становници Тајхитија), Н-хемофиличари (људи оболели  

од болести крви, где крв не може да се згруша и рана остаје отворена) 

 

6.Како се преноси СИДА? 

-HIV вирус се у највећој количини налази  у  пет телесних течности: крв, сперма,        

вагинални секрет, ушна маст па се СИДА преноси на три начина:  

1-у току трудноће или после, преко мајчинског млека, са мајке на дете 

2-сексуалним односом без заштите. 

3-код наркомана, тетовирањем, и стављањем пирсинга у нехигијенским условима или 

коришћењем једне игле више пута за више особа. 

 
 

7.Да ли се може пренети СИДА „француским пољупцем“? 

-Не, не може. Постоје многе заблуде. СИДА се не може пренети додиром, пољупцем или 

коришћењем истог прибора за јело или одеће са HIV позитивном особом. 

 

8.Која је најбоља заштита од СИДА? 

-У току сексуалних односа то су кондоми али их треба куповати само у апотекама и 

обавезно прочитати упутство, а код других случајева мора постојати већа мера опрезности. 

 
9.Како су се показали ученици на предавањима? 

-У почетку су били уздржани али касније су се опустили и одговарали на моја питања, али 

су их и постављали. Не може се порећи  да су добро обавештени. 

  Хвала што сте одвојили мало времена за нас.   
Јована ГочманацVIII4 



Л И Т Е Р А Р Н И      К О Н К У Р С 

 
 Поводом месеца књиге Културни центар „Драинац“ расписао је конкурс за 

ученике основне и средње школе. Ученици основне школе такмичили су се у области 

прозног стваралаштва на тему „Звуци мога завичаја“ и у области поетског стваралаштва 

песмом по избору. Радове је требало слати под шифром.  

У жирију су биле наставнице српског језика:  

Весна Радовановић,  

Весна Миљаковић и  

Милена Грујић, 

 Зорица Ђурковић, - директорка културног центра „Драинац“,   као супер-визор. 

 23. новембра 2006. године била је додела награда. 

Жири је прегледао радове и наградио 1. 2. и 3. место.  

1.место освојила је Ивана Михајловић 8/1 са песмом „Лице заборава“ 

2.место освојила је Бранка Николић 8/4 са литерарним радом „Звуци мога завичаја“ 

3.место освојила је Невена Стојковац 6.разред Горња Драгуша са песмом „Звуци мога 

завичаја“ 

 

                                                                                                                                            
   ЛИЦЕ ЗАБОРАВА                                                   ЗВУЦИ МОГА ЗАВИЧАЈА 

 

 

Сребрни вео прекрио је мисли,                                         У мом завичају зора свиће, 

танана веза са прошлошћу, нестала је,                                     док петао гласно кукуриче. 

пред очима, и у души, влада бескрајна тама,                          Црквена звона тада се чуше 

тишина...у незнању, без осећаја.                                                 и људи кренуше из Драгуше, 

                                                                                                  уз брдо иду задихани, 

Једна пуста слика, мртве магле,                                       да би што пре пред цркву стали 

настанила се у мислима,                                                              и старог попа дочекали. 

милион одговора у минулим годинама, 

утонуло у море празног надања.                                                Сиво је небо изнад села, 

                                                                                                 а киша само што није почела. 

 

Ваздух мирише на некадашње доживљаје,                     Сви пси су у војим кућицама 

 плаховите сени скривају видик,                                                док киша пада капљицама. 

река горких осећаја прекрила је кап живости,                           

очај и туга...створили су огорченост.                                          Мирис је свеж и биљкама прија 

                                                                                                      док се лагано сунце кроз облаке провија. 

Сећање је оставило само траг вечитог постојања,  

бол у срцу и празнину у мислима,                                           Река је надошла,мутна је и хукти. 

сазнање да су сви проживљени тренуци,                                Лишће тополе се њише и суши. 

изгубљени у виру времена.                                               

                                                                      Вече стиже,већ је свеже 

Ивана Михајловић VIII-1                                   и много је тише 

                                                                                  Светиљке се гасе 

                                                                                  и до зоре нема ништа више, 

                                                                                  можда само још по нека 

                                                                                  капка кише. 

                                                                                                    Невена Стојковац VI разред 

                                                                                                             Горња Драгуша 

 

                                                                                                                 



ЗВУЦИ МОГА ЗАВИЧАЈА 

 
Кућа, дом, огњиште, стари пас, мајка, 

отац, свака стопа улице, свако дрво у парку, моја 
клупа, стари и нови другари, стара мајка-једном 
речју топлота, завичај. Мали је, може да стане на 
длан, готово да можеш да га пређеш и не умориш 
се. За мене тако битан и важан, мој завичај. 

 
 Нема булевара, музеја, семафора. Нема 
бучних аутобуса, трамваја, али има душу, има 
срце и мир, мој завичај.Не бих знала како да га 
опишем, а да не погрешим, јер мој завичај има 
патину, стари сјај, душа би ме болела ако бих то 
пореметила. Има посебне звуке, људе, мале 
сокаке, једну речицу, језерце, цркву. Мир се зове 
мој завичај, лепота се исто зове. 

 
 Јутарња звоњава са наше цркве буди мој мали 
успавани градић. Земља одише мирисима тако 
препознатљивим. Из оближње невелике школе чује се 
жагор раздрагане деце. Оближњи парк и дворишта су већ 
будни под хором неуморних птица, које својом аријом 
најављују и поздрављају мој завичај. И небо је ту другачије 
и шуме кад зађеш мало дубље и шљивици, њиве, ливаде. 
Ах, како је лепа моја још увек нетакнута природа! 
 
 Подне умири мој завичај, чујем овде-онде понеку 
пчелицу које неуморно лете са цвета на цвет и срчу 
најлепши нектар. Ја још увек имам ластино гнездо на 
прозору, мени још увек долећу врапци на симс у потрази за 
мрвицама које им остављам. Неке, чини ми се и 
препознајем. Гугутке и голубови слећу на кров моје зграде. 
Ех, без тих звукова не бих могла! 

 
 Да ли сам Вам већ рекла о мом језеру? Вече ми доноси лаган поветарац  и весели 
крекет хора неуморних жаба. Па онда тај звук повијања трске и саса, кад их ветар благо 
загрли. Понеки зрикавац ми се увуче у стан, можете још увек да их чујете у мом завичају, 
можете и свице да видите. 
 
 Ноћ доноси хук сова и ћукова. А звезде? Легнем на кров моје зграде, а оне ме 
покривају, чини ми се да сваку могу да дотакнем, и да ме свака греје. Не знам где постоје 
лепше звезде и лепше небо, него у мом завичају. 
 
 Зато, где год да кренем, где год да одем, осећам се огољено, душу и срце ми цепају 
неки немогући звуци, неко друго небо се надноси нада мном. Чак ми и птице доносе неке 
другачије песме,тужније можда. 
 
 Хрлим ја моме завичају, знам да ме он чека раширених руку, увек ме прима у своје 
топло крило. Ту је мој дом, ту је моје срце, моје све на свету што највише волим, моја топлота. 
Чекају ме језеро, река, ливаде, цвеће. Чека ме дуд и моја крушка у селу. Ма, све ме чека! 
 И када одрастем и када ме живот буде бацао на разне стране света, ја ћу патити. 
Једина утеха ће ми бити што ће ме увек чекати дом, огњиште, завичај. Увек ће бити ту за мене, 
а ја ћу му оставити срце, душу, све и знам да никад неће бити изневерени.   Мој завичај!    
       

Бранка Николић VIII4 



                                               ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА 

 
 

          Поводoм светског дана без дуванског дима 3.маја, 

ученици наше школе свих узраста дали су свој допринос 

учешћем у ликовним и литерарним конкурсима. Показали су 

велику креативност и интересовање за ову тему и на тај начин 

маштовито осудили ову болест зависности. Конкурс је био 

објављен 20-так дана пре званичне доделе награда, која је била 

31.маја 2006.године.  Прво место на конкурсу литерарних радова 

освојила је Милица Стаменковић, ученица VIII-1, а на конкурсу 

ликовних радова I место освојио је Душан Милошевић, ученик VI-1.  

Генерални спонзор и покровитељ ове акције био је ,,Хемофарм- Моја апотека“ а 

награде су биле ранци, термо-шоље и пакет ,,Мултивите“. Награде су добили и похваљени радови 

и то три из групе ликовних и литерарних радова тако да је подељено укупно дванаест награда, по 

три главне за ликовне и литерарне радове и по три за похвалне радове из групе ликовних и 

литерарних радова. Чланови жирија биле су наставнице: Оливера Тимотијевић, Надица Грбић, 

Славица Павличевић и Срђан Мијатовић, председник Удружења за борбу против пушења.  

Конкурс је био врло успешан. Било је лепих и занимљивих радова, а најважније је то 

што су деца осудила пушење као болест зависности и одлучила да живе здравим животом без 

дуванског дима опредељени да се баве спортом и играју.  

,,У здравом телу здрав дух “, рекла је наставница биологије Оливера Тимотијевић. 

                                                                                   Милица Нешковић VI-3 

                                                                                     Јована Ковачевић VI-3 

 

О ШТЕТНОСТИ ДУВАНА 

 

О штетности дувана 

говоре многе емисије и научне фантастике , 

али пушење цигарета- ту нема логике! 

 

Зашто људи пуше цигарете , 

није ми јасно. 

Али знам да је у свету речено гласно 

да је пушење цигарета веома опасно. 

 

Људи! Удружимо се ми 

да цигарете оставе сви, 

да буде радости и весеља. 

Без цигарета живот се мења. 

 

Јована Ковачевић  VI3 

 



 

КРОС   07.ОКТОБАР  2006. 
 

07.октобра  2006.године одржан је крос у организацији Црвеног крста и 

 Основне школе „Стојан Новаковић“. 

Учесници кроса били су ученици основне школе. 

Организатори су победницима поделили мајце са ознаком Црвеног крста. 

Спонзори кроса били су: 

1.Омладинска задруга „САТ“ Београд 

2.Скупштина Општина Блаце 

3.Ауто-школа „Ћојба“ 

4.Млекара „Лазар“ 

5.Фабрика „Фруто“ 

 

Став наставника физичког васпитања и лекара био је да су ученици физички 

неприпремљени. 

 

                                                                                                 Редакција 

 

                     ПРОЛЕЋНИ   КРОС   РТС-а 

 
У петак, 11. маја 2007. године с почетком у 1000 часова, одржан је Пролећни крос 

под покровитељством РТС-а. Учесници кроса су били ученици наше школе. 
Наставници физичког васпитања су у сарадњи са учитељима и 

 наставницима организовали крос.  
Одзив ученика је био одличан и постигнути су веома запажени резултати. 

 
I разред - УРОШ НОВЧИЋ I2 и ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ I3 

II разред - МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ II1  и ЈОВАНА ПАВЛОВИЋ II2  

III разред - АЛЕКСАНДАР МИЈАЈЛОВИЋ  III1  и САНДРА ЈОВАНОВИЋ III1 

IV разред - НИКОЛА ТИМОТИЈЕВИЋ IV2 и МАРИНА ТИМОТИЈЕВИЋ IV1 

V разред – ПЕТАР МАКСИЋ  V2 и БОЈАНА МАРКОВИЋ V4 

VI разред – БОГДАН БРАДИЋ VI3  и ЈАСМИНА СМИЉКОВИЋ VI4 

VII разред – ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ VII5  и ЈОВАНА ОБРАДОВИЋ VII4 

VIII разред – ДУШАН ТОДОРОВИЋ  VIII3 и ТАМАРА СИМИЋ VIII5 

 

АУТОР: МЛАДЕН МИНИЋ 
наст. физичког васпитања 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАСМАНИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКЕ 2006/2007. ГОДИНЕ 
 

У школској 2006/2007.години, као и сваке године, током марта и априла, 
одржана су такмичења из свих наставних предмета. Ученици наше школе показали су 
велико интересовање за учешће на такмичењима у свим областима. Наставници су 
уложили много труда и добро припремили ученике за такмичења. 

 Ученици су показали одлично знање, позитиван такмичарски дух и остварили 
добре резултате. 

ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ОСТВАРИЛЕ СУ: 
Радмила Спасић VIII5-из руског језика 

Ивана Михајловић VIII1-из историје 
Аница Максић VIII5- из историје 

Ивана Михајловић VIII1 -из биологије 
 
 
 
 

 

ТАКМИЧЕЊЕ “ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 

 
Први пут ове школске године у нашој школи одржано је такмичење 

“Шта знаш о саобраћају”. 

Учесници такмичења били су ученици свих разреда наше школе. 

На окружном такмичењу које је одржано 12.05.2007. године. у Прокупљу, у Основној школи 

“Ратко Павловић Ћићко”, учествовали су ученици V,VI,VII и VIII разреда. 

У групи “Б” такмичили су се ученици V и VI разреда :  

Марко Павловић  

Милена Раденковић 

Александар Радисављевић 

Невена Стојковац 

У групи “ Ц“  такмичили су се ученици VII и VIII разреда : 

Богдан Живковић 

Бојана Раденковић 

Стеван Ристић 

Милица Красић 

Пласман на републичко такмичење, које ће се одржати 1. и 2. јуна 2007. године, остварио је 

ученик Богдан Живковић VII1  

 

НАГРАДЕ ЗА ЛИКОВНЕ РАДОВЕ 

 

Ликовни  конкурс “ Октобар месец правилне исхране“ 

Стефан Ђенадић VII2  -  I награда у Србији  

 

Ликовни конкурс “ 31. јануар – дан без дуванског дима“ 

Драган Илић VIII2  - I место  

Андријана Јовановић V5 - I I место 

Милош Павловић V4 - I I I место 

 

За најлепше ускршње јаје награђени су ученици: 

Кристина Анђелковић V3 

Сандра Ћурчић V2 

 

I међународни  наградни конкурс о Николи Тесли 

Похвала ОШ “ Стојан Новаковић“ за учешће 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р  Е  Д  А  К  Ц  И  Ј  А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ –КООРДИНАТОРИ: 

1.Ивана Грујић 

2.Невена Пешић 

3. Драган Живковић 

 

ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋ   VII3 

МАРИЈА ПОПОВИЋ VII3 
МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ VII3 

 

МИЛОШ ВЕЉИЋ VIII5 

ЈОВАНА ГОЧМАНАЦ VIII4 

БРАНКА НИКОЛИЋ VIII4 

МИЛОШ ЋУРЧИЋ VIII4 

МИЛИЦА НЕШКОВИЋ VI3 
 

ЈЕЛЕНА МИКОВИЋ VIII4 

ЈОВАНА АНТИЋ VIII4 

ПАВЛОВИЋ СТЕФАН VIII1 

БОЈАНА МИЈАЈЛОВИЋ VIII4 

ЈОВАНА КОВАЧЕВИЋ VI3 

КРИСТИНА ЂОРЂЕВИЋ VI2 

КРСТИНА ЖИВКОВИЋ VIII2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ : ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 

                      Ул. Вука Караџића бб, Блаце 

                     Година издања 2007.  
 


