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“СТОЈАН НОВАКОВИЋ” БЛАЦЕ 



Kao сваке године и ове наша школа слави свој 

рођендан. Ове године 8. новембра у Блацу у Дому културе 

одржана је манифестација поводом 126. рођендана школе. 

Наставници и ученици су са пуно труда организовали 

приредбу. Изведен је део драмског комада „Лајање на 

звезде“ и песме „Српкиња” и „Пошла Румена“ у извођењу 

школског хора. Затим су изведене рецитације на руском 

језику „Перемена” и „Сегодня“. Ученици првог разреда 

рецитовали су песмицу Ј.Ј.Змаја „Пачија школа“. Сви су са 

пажњом пратили приредбу, осим ученика првог и другог 

разреда који су правили велику буку, али их је надјачало 

добро озвучење. Приредба је трајала кратко и сви су 

желели да остану још мало на школском рођендану. 
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ПРИРЕДБА ЗА ДАН ШКОЛЕ 

Наставници и 

ученици су са 

пуно труда 

организовали 

приредбу... 

Страна 2 Школско звоно  



У среду 17.10.2007. године у 11:30 

часова одржана је трка ЗА СРЕЋНИЈЕ 

ДЕТИЊСТВО. Учесници трке су били  

ученици наше школе. 

ИМАМО ЦИЉ - ДОЂИ НА СТАРТ био 

је мото трке, па је зато била предвиђена 

куповина стартног броја са циљем помоћи 

материјално угроженим ученицима.  

„Као и сваке године, и ове је одржан  

крос у сарадњи са Црвеним крстом. Крос је 

протекао у најбољем реду. Похађајући 

редовно слободне активности, ученици су 

постигли солидан успех“, мишљење је 

наставника физичког васпитања Младена 

Минића. 

Културни центар „Драинац” расписао је конкурс за 

ученике основне и средње школе за  најбоље литерарне 

радове. На конкурс се одазвао велики број ученика. 

Стручни жири је прегледао приспеле радове и наградио је 

најбоље: 

 

 Богдана Мијајловића V2 за песму „ШТА ВОЛИМ” 
 Душана Милошевића VII1 за прозни рад „ПРИЧА 

СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ” 
 Јелену Словић VII1 за песму „НЕ ЖЕЛИМ ДА 

ОДРАСТЕМ” 

 Николу Тимотијевића V2 за песму „ЖЕЛЕО БИХ ...” 

Додела награда за најбоље радове била је у четвртак 

15.11.2007. године у 18 часова у холу Културног центра. 

Ученици су прочитали своје радове, а гости вечери 
били су чланови удружења писаца „ГЛАС КОРЕНА” из 

Ниша: Милијана Сета, Јовица Ђурић Мајор, Миодраг 

Петровић, Драгослав Стевановић Гале ... Песници су се 

представили песничким хепенингом под називом 

„ЧУВАЈТЕ ЉУБАВ”.   

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
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ПРВИ РАЗРЕД 

Марија Максић 
Александар Миловановић 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД  

Урош Симић 

Душица Спасић 

 

ТРЕЋИ   РАЗРЕД 

Немања Ђокић 

Јована Павловић 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Мирко Мијајловић 

Ивана Николић  

ПЕТИ РАЗРЕД 

Никола Тимотијевић 

Јелена Ракић 

 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

Бојана Марковић 

Бојан Крстојевић 

 

СЕДМИ   РАЗРЕД 

Богдан Брадић 

Јелена Миловановић 

 

ОСМИ  РАЗРЕД  
Страхиња Вукашиновић 

Славица Аничић 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

Објављујемо резултате кроса: 
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This story can fit 150-200 

words. 

One benefit of using your 

newsletter as a promotional 

tool is that you can reuse 

content from other marketing 

materials, such as press releas-

es, market studies, and re-

ports. 

While your main goal of dis-
tributing a newsletter might 

be to sell your product or 

service, the key to a successful 

newsletter is making it useful 

to your readers. 

A great way to add useful 

content to your newsletter is 

to develop and write your 

own articles, or include a 

calendar of upcoming events 

or a special offer that pro-

motes a new product. 

You can also research articles 

or find “filler” articles by ac-

cessing the World Wide Web. 

You can write about a variety 

of topics but try to keep your 

articles short. 

Much of the content you put 

in your newsletter can also be 

used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a sim-

ple way to convert your news-

letter to a Web publication. 

So, when you’re finished writ-

ing your newsletter, convert it 

to a Web site and post it. 

and import into your newslet-

ter. There are also several 

tools you can use to draw 

shapes and symbols. 

Once you have chosen an 

image, place it close to the 

article. Be sure to place the 

caption of the image near the 

image. 

This story can fit 75-125 

words. 

Selecting pictures or graphics 

is an important part of adding 

content to your newsletter. 

Think about your article and 

ask yourself if the picture 

supports or enhances the 

message you’re trying to con-

vey. Avoid selecting images 
that appear to be out of con-

text. 

Microsoft Publisher includes 

thousands of clip art images 

from which you can choose 

Inside Story Hea dli ne 

Inside Story Hea dli ne 

Inside Story Hea dli ne 

provements to the business. 

Sales figures or earnings will 

show how your business is 

growing. 

Some newsletters include a 

column that is updated every 

issue, for instance, an advice 

column, a book review, a let-

ter from the president, or an 

editorial. You can also profile 
new employees or top cus-

tomers or vendors. 

This story can fit 100-150 

words. 

The subject matter that ap-

pears in newsletters is virtual-

ly endless. You can include 

stories that focus on current 

technologies or innovations in 

your field. 

You may also want to note 

business or economic trends, 
or make predictions for your 

customers or clients. 

If the newsletter is distributed 

internally, you might comment 

upon new procedures or im-

“To catch the reader's attention, place 

an interesting sentence or quote from 

the story here.” 
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Caption describing 
picture or graphic. 

Caption describing 
picture or graphic. 

И ове године је, као и протеклих, за 

ученике осмог разреда организована 

тродневна екскурзија. Обишли смо западну 

Србију, њене природне лепоте и културно-

историјске споменике. Полазак је био 

14.09.2007. године у 7.00 часова. 

Прво стајалиште било је код манастира 

крв-црвене боје, Жиче. Жича је изграђена 

1206. године. Задужбина Стефана 

Првовенчаног је вековима уназад трпела 

разна разарања од стране Турака. У време 

наше посете Жичи обнављане су фреске. 

Ујутру смо кренули ка хидроелектрани 
„Бајина башта“. Док смо путовали са наше 

леве стране текла је немирна Дрина, река 

зеленкастоплаве боје, која је уједно и граница 

наше земље и Републике Српске. 

После обиласка хидроелектране 

кренули смо ка најкраћој реци на Балкану 

која се зове Година. Њена дужина од извора 

до понирања износи 365м, па је име добила 

по томе што је њена дужина једнака боју дана 

у години. 

После задржавања од 30 минута код 

реке Године кренули смо ка Мокрој Гори. На 

Мокрој Гори налази се етно село Емира 

Кустурице. 

ЕКСКУРЗИЈА ГЕНЕРАЦИЈЕ ’93 

али су најпознатији. Из Кремне 

долази пуно доктора наука и 

учених људи: магистара, 

доктора, професора ... 

Стене у Кремни посебно 

зраче па се не могу сликати. У 

Кремни се налази хотел 
„Шарган“ у коме смо провели 

две ноћи. Прве вечери смо 

посетили дискотеку и опустили 

се после напорног и у исто 

време занимљивог дана. 

Од Жиче смо наставили 

пут ка Овчарско-кабларској 

клисури и Овчар бањи, где 

долази до малог застоја услед 

непажње возача. Из Овчар бање 

крећемо ка Кремни и кући 

креманских пророка Митра и 

Милоша Тарабића. Место 

Кремна налази се на надморској 

висини идеалној за живот људи. 

У том месту Митар и Милош 

Тарабић нису једини пророци 

Обишли смо 

западну 

Србију, њене 

природне 

лепоте и 

културно 

историјске 

споменике. 
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This story can fit 150-200 

words. 

One benefit of using your 

newsletter as a promotional 

tool is that you can reuse 

content from other marketing 

materials, such as press releas-

es, market studies, and re-

ports. 

While your main goal of dis-
tributing a newsletter might 

be to sell your product or 

service, the key to a successful 

newsletter is making it useful 

to your readers. 

A great way to add useful 

content to your newsletter is 

to develop and write your 

own articles, or include a 

calendar of upcoming events 

or a special offer that pro-

motes a new product. 

You can also research articles 

or find “filler” articles by ac-

cessing the World Wide Web. 

You can write about a variety 

of topics but try to keep your 

articles short. 

Much of the content you put 

in your newsletter can also be 

used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a sim-

ple way to convert your news-

letter to a Web publication. 

So, when you’re finished writ-

ing your newsletter, convert it 

to a Web site and post it. 

and import into your newslet-

ter. There are also several 

tools you can use to draw 

shapes and symbols. 

Once you have chosen an 

image, place it close to the 

article. Be sure to place the 

caption of the image near the 

image. 

This story can fit 75-125 

words. 

Selecting pictures or graphics 

is an important part of adding 

content to your newsletter. 

Think about your article and 

ask yourself if the picture 

supports or enhances the 

message you’re trying to con-

vey. Avoid selecting images 
that appear to be out of con-

text. 

Microsoft Publisher includes 

thousands of clip art images 

from which you can choose 

Inside Story Hea dli ne 

Inside Story Hea dli ne 

Inside Story Hea dli ne 

provements to the business. 

Sales figures or earnings will 

show how your business is 

growing. 

Some newsletters include a 

column that is updated every 

issue, for instance, an advice 

column, a book review, a let-

ter from the president, or an 

editorial. You can also profile 
new employees or top cus-

tomers or vendors. 

This story can fit 100-150 

words. 

The subject matter that ap-

pears in newsletters is virtual-

ly endless. You can include 

stories that focus on current 

technologies or innovations in 

your field. 

You may also want to note 

business or economic trends, 
or make predictions for your 

customers or clients. 

If the newsletter is distributed 

internally, you might comment 

upon new procedures or im-

“To catch the reader's attention, place 

an interesting sentence or quote from 

the story here.” 
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Caption describing 

picture or graphic. 

Caption describing 
picture or graphic. 

Истог дана кренули смо у 
вожњу „Ћиром“ по Шарганској 

осмици. Ова пруга је некада 

спајала Србију и Босну. Емир 

Кустурица је реновирао ову 

пругу за потребе филма. 

Митар Тарабић је 

прорекао будућност пруге: 

„Проћи ће подоста година 

па ће се људи опет сјетити 

гвозденог пута, те ће се 

испотекаре обновити овај пут. 

Само њиме до Вишеграда неће 

путовати путници ради потребе 

и посла, већ људи од забаве 

сербез одмаралишта и 

уживанције.“ 

Пророчанство креманског видовњака 

Митра Тарабића (из XIX века) 

После вожње по Шарганској осмици кренули смо ка хотелу 
„Шарган“ у коме смо провели и другу ноћ на екскурзији. Ујутру, 

трећег дана кренули смо ка селу Сирогојно које је саграђено као 

музеј на отвореном простору. У овом музеју сазнали смо како су 

изгледала стара села на Златибору, како се правила кућа, чему је 

служила фуруна, зашто је једино стаја имала два спрата. 

После обиласка овог села кренули смо ка Златибору где смо 

провели последње сате наше последње заједничке екскурзије. У 

Блаце смо стигли око 22.00 часа. Сигурно ћемо ову екскурзију 

памтити целог живота. 

Јована Ђорђевић VIII3 

Марија Поповић VIII3 

Ова пруга има 

велики број 

мостова и 19 

тунела од којих 

је најдужи 

Шаргански. ... 
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Ово етно село настало је тако што је Емир Кустурица за потребе снимања филма купио 

имање. По завршетку снимања Кустурица је направио викендицу у којој би са својим 

пријатељима проводио викенде, али му се допала идеја да ту сагради мало село у етно стилу. 

Почео је да гради кућице за изнајмљивање, ресторане и друге објекте. Чак је у центру села 

саградио цркву Св.Саве.  



Неос Mармарас је град у Грчкој, тачније на 

другом прстену Халкидикија. Град није велик али је 

изузетно уређен и вредно је посетити га. Има пуно 

тога да се види и сазна нешто више о самој 

историји града. Иначе, град има три центра од којих 

је други највећи и најлепши, мада су и друга два на 

свој начин лепа. 

Међународни фестивал фолклора 

Грчка 2007. 

Град је препун скупих бродова и јахти. Такође су ту стари и добро очувани бродови 

којима су први становници дошли у овај град. Град има велику туристичку вредност јер сваке 

године овој град посети више од неколико десетина хиљада туриста. Вода је изузетно чиста и 

ово је једини град у целој Грчкој где се вода може пити из чесме, а да будете сигурни да је 

здрава, хемијски и микробиолошки исправна. Зато овај град сваке године од Европске уније 

добија плаву заставицу за чистоћу и уређеност града и воде. 

 

У Неос Мармарасу се већ две године одржава Међународни фестивал фолклора. На 

њему учествују деца из целе Европе. Они представљају своју земљу на најбољи могући начин 

уз помоћ старих и заборављених изворних песама и игара. 

Србију су представљали ученици наше школе узраста од петог до осмог разреда. 

Представили смо нашу земљу са десет изворних песама које су певане на грчком и на српском, 

и здравицама које су рецитоване прво на српском а потом и на грчком језику. Наступали смо 

три вечери. Када смо се после наступа враћали у виле чули смо како наши земљаци који живе у 

Грчкој говоре: „Померите се да прођу наши млади  уметници“. Ми смо се у том тренутку 

осетили заиста вредним уметницима, а и задовољни јер се сав наш труд исплатио. 
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Хотели су веома уређени са огромним базенима и фонтанама. 

Смештај је веома скуп, али за љубитеље луксуза ово је права 

посластица. Вода је доведена право из мора а такође постоји и мало обданиште за децу која 

могу да се играју и друже, док њихови родитељи уживају на летњем сунцу. На другој плажи 

се могу изнајмити мотори на води и уживати у брзој вожњи, док сечете таласе и осећате ветар 

како вам се супроставља. Овде се осећате као у рају, и људи који овде раде ће испунити сваку 

вашу жељу. Ово заиста треба видети и осетити топлоту гостопримства овог доброг и 

културног народа. 

Ноћни живот овог града се састоји од далеко познатих рибљих ресторана, кафића и 
дискотека. Кафић „Акваријум“ је изузетно леп и пун акваријума са златним рибицама и 

српском музиком. 

Хранили смо се грчком националном кухињом. Конобари су углавном говорили српски 

језик а и били су веома гостопримљиви. У Неос Мармарасу смо сусрели многе наше земљаке, 

који живе овде или су као и ми само туристи. Наши домаћини тј. власници вила у којима смо 

ноћили биле су жене са наших простора које живе у Солуну, а своје виле издају туристима. 

Представили 

смо нашу земљу 

са десет 

изворних 

песама ... 
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После напорних припрема и огромне позитивне треме (како 

пред наступ, тако и у току наступа) како ће нас људи прихватити, 

одмарали смо се на предивној плажи Неос Мармараса. Уживали 

смо у лепоти и предивном осећају који нам је пружила прелепа 

вода а и у погледима на грациозне хотеле. 

Овде смо провели седам 

незаборавних дана. Фестивал на коме 

смо учествовали омогућио нам је ново 

дружење са вршњацима из других 

земаља и стицање нових познанстава. 

Ово ћемо памтити свако на свој начин, 

свакако као најлепшу успомену читавог 

живота! 

Јована Савић  VIII2 



 

and import into your newslet-
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Основна школа у Барбатовцу може се 

похвалити својом дугом традицијом. То је прва 

направљена школа од тврдог материјала у целом 

Топличком округу. Направљена је 1900. године, а 

почела је са радом 1901. године са једним учитељем. 

Кроз школу је прошло много ученика и наставника.  

Школа сада има осам разреда и исто толико 

одељења. Школу похађа 55 ученика, 20 ученика у 

млађим и 35 у старијим разредима. Али, како 

наставници кажу, број ученика би свакако могао да 

буде већи. У школи постоји група претшколског 

васпитања која је почела са радом 2005. године и има 

10 ђака. Ученици ове школе учествују на 

такмичењима и конкурсима из разних предмета и 

често освајају награде. Такође у школи постоји 

фолклорна, драмска и ликовна секција. Школа има 

довољан број помоћног особља, тако да одржавање 

школе није напорно. Последњих година у школу се 

пуно улаже, а и школска зграда реновирана је 2004. 

године. Зидови су окречени светлим, сунчаним 

бојама, постављени су нови прозори и врата, у 

школу је уведена градска вода, направљени су нови 

тоалети. Ученици су добили нове клупе и столице и 

нова наставна средства. Сада школа на радост свих 

ученика и наставника дивно изгледа, пре свега 

захваљујући вољи и труду наставника и ђака. У 

школи постоји кабинет за Техничко и информатичко 

образовање са четири рачунара. Постоји такође 

фискултурна сала где има довољно наставних 

средстава за нормално одвијање наставе. У школи 

постоји довољно наставних средстава за све 

предмете, једино им недостају кабинети за поједине 

предмете. 

На питање да ли имају неку поруку или молбу 

за управу наше школе ученици су изразили жељу да 

добију телевизоре и DVD-е, што им је школска 

управа убрзо обезбедила. Ученици ове школе су 

углавном путници, неки путују аутобусом а неки 

пешаче и по неколико километара. Жеља свих је да у 

будућности буде што више ученика у овој школи. 

И надамо се да ће им се у новој школској 

години жеља испунити. 
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У основној школи у Драгуши има осам 

разреда, двадесет шест ученика у пет одељења. 

Наставници и ученици се надају да ће у 

будућности бити више ученика. Школа у 

Драгуши ради већ 100 година и заиста има 

потребе за реновирањем. Школа такође оскудева 

у наставним средствима. Посебно недостају 

наставна средства за физику, хемију, техничко 

образовање ... јер са старим и застарелим 

наставним средствима, како кажу, скоро је 

немогуће одржати наставу. У школи има 

довољан број помоћног особља, тако да 

одржавање школе не представља проблем. 

Ученици ове школе редовно учествују на 

разним такмичењима и конкурсима и често 

освајају награде из већине предмета. 

Наставници би желели да у следећој школској 

години буде више ђака, више награда, али и 

бољих услова за рад. На питање да ли имају 

неку поруку или молбу за управу наше школе 

ученици су рекли да би желели савременије 

учионице, наставна средства, књиге за 

библиотеку ... Управа школе је већ предузела 

нешто поводом њихових молби, па ће школа у 

Драгуши ускоро добити књиге за библиотеку. У 

основној школи у Блацу одржана је акција 

прикупљања лектире за сеоске школе. 

 У школи постоји и претшколска група 

која је почела са радом 2005. године и за сада 

има два ученика. Такође у школи постоји и 

драмска секција у оквиру које ученици 

припремају приредбе. Основна школа у 

Драгуши може да се похвали својим одличним 

ученицима и добрим наставницима који су им 

пружили знање и поред недовољно добрих 

услова у школи. Наставници и ученици ове 

школе се боре за боље услове у школи 

прикупљањем ђачког динара. 

Желимо им пуно среће и надамо се да ће 

ова школа ускоро имати више ученика и боље 

услове за рад. 
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пресеку постоји љубав. 

Ако је она домишљата 

код 
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У оквиру манифестације „Драинчеви дани“ 

27.10.2007. године у 1500 часова одржано је 

књижевно вече у сали Дома културе у Блацу. 

Тим поводом дошао је песник Тоде Николетић. 

Он је публици представио своју збирку песама 
за децу „Волим те козо једна“. Тој књижевној 

вечери присуствовали су ученици наше школе, 

а било је и других. Највише је било оних 

најмлађих којима се песник а и сама 

манифестација јако допала. Песник је публику 

поздравио једним јако специфичним поздравом. 

Рецитовао је песме које су прожете хумором, 

али на неки начин говоре о потребама деце и о 
детињству. Прави пример за то су песме „Није 

ноша тако лоша“, „Гола фотографија“, „Први 

пољубац“ и многе друге. Касније се одржало 

такмичење у брзалицама. Песник је изабрао 

дечака и девојчицу (Марка и Даницу) који су се 

такмичили. Онај ко добије јачи аплауз добија 
јако вредну награду збирку песама „Волим те 

козо једна“. Иако је Марко добио јачи аплауз, 

он је као прави џентлмен књигу поклонио 

Даници. На крају књижевне вечери песник је 

рецитовао песму која говори о љубави и срећи. 

Песник је том приликом добио искрен аплауз 

публике. 

С обзиром на значај дела Рада Драинца ова 

манифестација би требало да буде посећенија. 

И управо то је песник свима поручио. Треба 

чешће и у већем броју долазити на овакве 

манифестације јер је то прави живот. 

Дечији писац Тоде Николетић рођен је 

1959. године у Убовић Брду у општини 

Мркоњић Град. Објавио је доста збирки песама 

за децу. 

1. На чему тренутно радите? 

Много радим на драмским текстовима. 
Тренутно радим „Врати ми моје играчке“, једну 

јако лепу причу о цурици која има играчке које 

у једном моменту оживљавају. И наравно, међу 

играчкама је сукоб према коме је она више 

наклоњена, према кловнићу или према својој 

барбики... Све док се не појави један дечак. Она 

се полако заљубљује у дечака и све више се 

отуђује од играчака. И онда играчке на сваки 

начин покушавају, правећи разне смицалице, да 

је одврате од њега. Наравно, испоставља се да 

ће на крају љубав победити. Тај растанак од 

играчака је врло емотиван, то је прелазак у доба 

љубави и младости из детињства. Радио сам тај 

текст. Затим сам радио адаптацију 
Егзиперијевог „Малог Принца“, „Пут на свету, 

на тротинету“. Премијера ће бити у Народном 
позоришту у Крагујевцу. Радио сам „Зачарану 

принцезу“, најбољу пројекционалну представу 
Војводине. Радим и дело „Како сам настао ја пре 

мене“ и „Авантуре без тортуре“. 

2. Коју бисте песму предложили деци да рецитују 

на такмичењу рецитатора? 

Песник никада не пише песму која је намењена 

лично њему. Песничка реч и мисао је жива. Она се 

рефлектује кроз укус и могућност детета при говору. 

3. Која је Ваша омиљена књига? 

Знате како књига траје. Човек се уплаши када 

напише прву књигу и она успе. У свакој књизи 

наилазимо на неколико песама које привлаче дечију 

пажњу, и за које знамо да ће трајати. Ако успемо да 

пребацимо период од 25 година, оно што смо 

написали успеће. 

4. Која је Ваша омиљена песма? 

Она од Фламингоса – „Пренећу те преко прага“. 

Замислите песму коју обучете у музичко рухо, онда 

она буде толико драга. 

5. Где налазите инспирацију за писање песама? 

Инспирација је једноставно у човеку. У сваком 

човеку постоји духовни пресек. У том духовном 

К њ и ж е в н о   в е ч е 

човека онда и он даје воду 

преко врела, тако и поезија 

долази из срећног 

емотивног доживљаја код 

једног младог човека. Дете 

у њему види оличење 

Николе Тесле, Милутина 

Миланковића, Ајнштајна. 

То је једноставно мој извор 

инспирације. Ако успете 

морате поштовати 

Архимеда који је рекао: 
„Какве су нам мисли, такав 

нам је живот“. И ми у 

Србији се морамо трудити 

да се том ведрином, 

физичком лепотом и 

духовношћу покажемо 

свету у најбољем светлу. 

Разговор водиле: 

Mарија Поповић VIII3 

Joвана Ђорђевић VIII3 
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Мач не служи 

Да се њиме китиш 

Ни прашину 

Са њиме да шараш 

Мач ти треба 

Да слабије штитиш 

И за правду 

Срцем да изгараш 

 

Мач не служи 

Да крадеш и пљачкаш 

Нити бијеш 

Неког ко крив није 

Мач не воли 

Када мечку чачкаш 

Мач је слуга 

За часне делије 

 

Још од доба 

Косовскога боја 

Кад је било 

Бити ил не бити 

Мач је био 

Заклетва хероја 

Да се неће 

Земља изгубити 

 

Од давнина 

Тако стоје ствари 

Мач не служи 

Земље да осваја 

Увек стигну 

Храбри мускетари 

Када бане 

Однекуд аждаја 

 

Зато дете 

Кад те стигну бриге 

Кад упаднеш 

У незгодно стање 

Мач су данас 

Лектире и књиге 

Мач је веруј 

Учење и знање 

 

А принцеза 

Што те тајно гледа 

Ко витеза 

Са челичним мачем 

Биће срећна 

С куглом сладоледа 

Волеће те са 

Слатким колачем 

 

Тоде Николетић 
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Млади су будућност, млади су радост и лепота сваке државе. Због тога 

сматрам да треба улагати у образовање младих, у њихове животе уопште. 

Чини ми се да се сваким даном све више посвећује пажња младим 

људима. Поред тога, много младих људи одлази у иностранство. Волела бих 

да ја не будем за десетак година једна од таквих који напуштају домовину у 

потрази за новцем, бољим животом. 

Проблем у нашој земљи је што многи родитељи немају новца да плате 

школовање својој деци, па се таква омладина уместо учењу или нечему 

корисном, одаје аклохолу, дроги. Дрога је велики проблем у развијеним 

земљама, а и нама транзиција доноси све те пороке савременог живота. 

Желим да власт стимулише младе тко што ће давати стипендије, отварати 

што већи број радних места. Јер, младићи и девојке одустају од студирања 

зато што једноставно неће моћи једног дана да обављају посао који воле, за 

који су се школовали. Исто тако многа занимања нису плаћена како 
заслужују, док с друге стране „радници“ који немају напоран посао, много 

више зарађују. А неправда боли, дестимулише ... Као што рекох, дрога и 

алкохол су проблеми савременог друштва, па зашто не би усмерили 

омладину на неку другу страну!? 

Бављење спортом је једно од решења. Корисно је и за ум и за тело. 

Али, у мањим срединама, као што је ова у којој живим, нема услова за 

бављење спортом. Мада се и код нас то постепено регулише, не надам се 

скорој школи пливања, тениса. Ипак, деца која живе у граду могу уживати у 

чарима ових спортова. Неправедно је да ми, деца из сеоских средина будемо 

толико запостављени. Зато моји другови, а и старији од мене налазе другу 

врсту забаве која није тако корисна за будући живот, као што су журке, 

опијања. Све више младих страда због вожње у алкохолисаном стању. А све 

то има везе са средином у којој живимо и која је врло често примитивна, 

нецивилизована. 

Верујем и надам се да и моји вршњаци размишљају као ја. За бољи 

живот потребна је и подршка, разговор са родитељима. Волела бих да 

завршим високу школу, а то желим и мојим друговима. Живим у убеђењу да 

ће доћи дан кад ће се праве вредности ценити. Можда тада нећу бити млада, 

али то желим за будуће младе генерације. Кад буде дошло до тога и остало 
ће „доћи на своје место“. Млади ће учити, забављати се, бавити се спортом 

и заборавити на нездрав живот. 

Желим да верујем да ово нису само пусти снови, већ наша скорија 

стварност. 

Дијана Вуксановић VIII4    

Какав живот желим за младе 
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 Колико дуго радите у овој школи? 

По завршетку Више педагошке школе радио сам прво као наставник математике све до 1992. 

године. Вратио сам на радно место учитеља где и сада радим. Укупно имам 38 година радног стажа. 

   Шта вас је привукло да се бавите педагошким радом? 
Увек сам био и остао дружељубив.Сећам се мојих  маштања у основној школи и једна од највећих 

жеља испуњена ми је радом у основној школи. Обострана сарадња између мене и деце је највише 

допринела избору мог занимања. Потпуно поверење и осећај пружања првих корака у 

свакодневном раду, учењу и утицањем на децу такође је доста утицао на избор мог занимања. Сви 

се сећамо учитеља који су нас првог дана прихватили, помиловали по коси и погледом пуним 

топлине и љубави. 

   Која је, по вашем мишљењу, била најбоља генерација? 
Четири године дружења са једном генерацијом  даје ми могућности да правим поређења по 

одређеним категоријама, али да издвојим најбољу генерацију, то не могу. Све су ми драге и 

најбоље, свака има своје по себи знане специфичности. 

   Да ли Вам тешко падају растанци са ученицима на крају четвртог разреда? 

Када четири године пратим напредак својих ученика како у учењу тако и у сазревању-расту, тешко 

ми пада дан растанка. Иначе сам срећан јер ћу их даље виђати све до завршетка основне школе, 

додуше ређе, али довољно да могу да питам: ,,Како је у школи?”-,,Да ли си и даље одличан 

ученик?”-,,Само настави  и даље тако”. За сваког ученика по једна различита реченица . 

   Којом оценом бисте оценили свој рад? 
У свом досадашњем раду увек сам се трудио да у потпуности реализујем мени постављене радне 

задатке и обавезе. Најбоља оцена је даљи успех мојих ученика у школовању. 

   Ваша порука ученицима! 

Да, сви треба да знају и траже своја права, али увек нека се сете и својих обавеза. Извршавањем 

свих својих обавеза утицаће да имају и сва права. Будите добри, слушајте родитеље и учитеље који 

вам желе све најбоље, најлепше и најузвишеније у животу. Ваша будућност зависи од самих вас.  

Школа сада ствара темеље вашег новог живота. Ћао. 

Љубинко Јефтић 

ГОСТИ ОВОГ БРОЈА: 

 Зашто сте изабрали занимање наставника? 

Зато што сам тај позив волео. 

 Како сте се сналазили првих часова прве године у настави? 

Био сам скоро истих година као и ученици којима сам предавао, па смо се практично дружили… 

Сарадња је била одлична. 

 Да ли вам је неки ђак остао у сећању по најбољем успеху? 

Било је много ученика који су се истицали, али један је највише одскакао од осталих и он ми је 

остао у сећању, а то је Дејан Синђелић. 

 Да ли имате добру сарадњу са колегама? 

Имам добру сарадњу са колегама. Никада нисам имао конфликте ни са једним колегом. 

 Шта бисте променили у школи?  

Ништа не бих променио, све је добро. 

 Да ли мислите да ученици ове школе треба да буду дисциплинованији, а наставници 

строжи? 

Да, али све то зависи од родитеља. Ако су родитељи и наставници строги, самим тим су и ученици 

дисциплинованији. 

 Да ли има успеха за лошије ученике који иду на допунску наставу?   

Свакако да има успеха, ако долазе на допунску наставу и ако су заинтересовани за градиво које 

учимо. 

Разговор водиле:  Јелена Убавић VI4 и Милица Чупић VI4                                      
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1. Када имаш писмени ти: 

а) напишеш све на пушкицу 

б) нешто напишеш на пушкицу, а нешто научиш  

в) све научиш са разумевањем 

г) све набубаш напамет 

 

2. Да ли си пажљив(а) на часу? 

а) ниси 

б) како кад 

в) јеси и обавезно хваташ белешке 

г) ниси баш много пажљив(а) и oнако ћеш 

морати све кући да набубаш. 

 

3. Да ли пажљиво 

пишеш домаћи? 

а) не 

б) како кад 
в) обавезно, и пишеш 

га са пуно пажње 
г) само га нажврљаш 

и готово 

     
4. Да ли си активан(а) 

на часу? 

а) ниси активан(а) 
б) када нешто знаш ти 

се јавиш 
в) наравно, и за сваки 

одговор дам образложење 

г) само када набубаш напамет 

 

5. На одморима се увек: 

а) бијеш са дечацима 

б) шеташ по ходницима школе 

в) читаш књигу 

г) паметујеш 

 

6. Омиљени предмети су ти: 

а) ниједан 

б) техничко, физичко, ликовно 

в) математика, српски 

г) историја, географија, биологија 

 
7. Колико најчешће времена проводиш над 

књигом? 

а) 5 секунди док спакујеш књиге 

б) пола, до један сат 

в) све док не научиш (сат ти није потребан) 

г) 6-7 сати 

 

8. Наставници мисле да си ти: 

а) нерадник(ца) 

б) осредњи ђак 

в) супер ђак 

г) бубалица 

 

9. После школе ти: 

а) идеш у играоницу 

б) шеташ са другарицом по граду 

в) идеш на додатну наставу 

г)  идеш кући да набубаш лекције 

 

10. Да ли волиш школу? 

а) не 

б) како кад 

в) обожавам је 

г) онако 

 

 

НАЈВИШЕ ОДГОВОРА ПОД  (а): 

Ти си прави нерадник(ца). Ти 

није да не волиш школу, ти је 

мрзиш. Све те интересује само не 

школа.  

Савет: Потруди се мало више и 

видећеш да неће бити тешко, а  

постићи ћеш боље резултате. 

 

НАЈВИШЕ ОДГОВОРА ПОД  (б): 

Ти си осредњи ђак и не волиш баш пуно школу.  

Савет: Буди мало упорнији(а)  и постићи ћеш боље 

резултате. 

 

НАЈВИШЕ ОДГОВОРА ПОД  (в):  

Ти просто обожаваш школу. Активан(а) си на часу, 

лепо учиш... 

Савет: Само настави тако. 

 

НАЈВИШЕ ОДГОВОРА ПОД   (г): 

Ти волиш школу, али си и велика бубалица. Још 

мало па ћеш и математику да бубаш.  

Савет: Престани толико 

да бубаш јер ти то одузма 

много времена а и све 

брзо заборавиш. 

Да ли волите школу?  
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Не волим школу! 
Већина деце је не 

воле! Али осим учења 

ту је такође и дружење 

и пуно забавних 

часова за које сам 

сигурна да једва 

чекаш. Зато ствар у 

своје руке и запамти 

живот никада није 

досадан!!! 
дођу у 

посету,  

затећи 

ће 

чисту и уредну собу! 

Родитељи неће да ми купе мобилни... 
То је веома редак случај данас јер 

свако дете има мобилни телефон. 

Прво кажи родитељима да може 

лакше да те контролишу ако га имаш 

(да сазнају где си, зашто касниш....) 

Али, можда немају пара да ти га купе па мораш да 

их разумеш. Сама почни некако да штедиш и 

вероватно ће ти помоћи тата и мама када сазнају да 

штедиш и моћи ћеш да га купиш! 

 

Грицкам нокте! Како да престанем? 
Пре свега треба да знаш да су престали и много већи 

зависници од тебе па зашто не би могла и ти! 

Вероватно их грицкаш када си нервозна или када ти 

је досадно....Намажи неку крему непријатног мириса 

на нокте и неће ти више пасти на памет да их 

грицкаш. 

 

БУБУЉИЦЕ- SOS 

( НЕПРИЈАТЕЉ!!! ) 

НАЈВЕЋА ТИНЕЈЏЕРСКА МУКА – БУБУЉИЦЕ. 

ДА БИ ТИ ЛИЦЕ БИЛО ЧИСТИЈЕ РЕЋИ ЋЕМО 

ТИ ШТА ДА УРАДИШ!!! 

 

Зашто се бубуљице јављају? 
Криви су мушки хормони (андрогени) које имају 

и жене али у јако мањем броју. Андрогени 

подстичу рад лојних жлезда (масноћу у порама), 

па се због тога кожа сјаји, а боре се зачепљују. 

Где има много масноће бактерије се скупљају – 

настају бубуљице. Момци више пате од нечисте 

коже него девојке. 

 

Да ли постоји чаробно средство? 
Нажалост, још увек не. Потребно је стрпљење! Не 

одустај! Први резултати приметни су после шест 

до дванаест недеља. 

Како да негујем нечисту кожу? 

Нега је најважнија. Требало би да чистиш лице 

два пута дневно, али не чешће. Не користи сапун, 

он уништава заштитни слој коже. Најбољи су 

специјални гелови за негу са Ph 5,5. Ако 

желиш да купиш неки овакав производ, 

посаветуј се у апотеци или парфимерији, али 

обрати пажњу да креме не садрже масти или 

да их садрже врло мало. 

 

Да ли смем да цедим бубуљице? 
НЕ! Забрањено је да то сама радиш јер због 

тога упала може да се погорша. При том 

ризикујеш да ти остане ожиљак. Боље је да 

нанесеш маску на нечисту кожу, 

пустиш да се осуши, затим испереш 

млаком водом. 

 

Шта да једем? 
Много воћа ( наранџа, грејфрут.....) 

о поврће (спанаћ, шаргарепа, 

кромпир...). Воће, поврће и салата 

снабдевају твоје тело витамином Ц 

и А. Једи што више меса и рибе! 

Брзу храну заобилази у великом 

луку! Помфрит, пица и слична храна немају 

шта да раде на твом јеловнику – садрже 

сувише масти. Чоколаду једи врло ретко  и 

само по комадић. Пиј много течности, дневно 

најмање два литра, али не сокове, него воду 

или незаслађен чај. Обрати пажњу да ли ти се 

појављују бубуљице када пијеш млеко ако 

избијају, одмах га елиминиши из употребе! 

Даље руке од цигарете! Никотин брже 

“запуши” поре. 

 

Јелена Миковић VII5 
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This story can fit 150-200 

words. 

One benefit of using your 

newsletter as a promotional 

tool is that you can reuse 

content from other marketing 

materials, such as press releas-

es, market studies, and re-

ports. 

While your main goal of dis-
tributing a newsletter might 

be to sell your product or 

service, the key to a successful 

newsletter is making it useful 

to your readers. 

A great way to add useful 

content to your newsletter is 

to develop and write your 

own articles, or include a 

calendar of upcoming events 

or a special offer that pro-

motes a new product. 

You can also research articles 

or find “filler” articles by ac-

cessing the World Wide Web. 

You can write about a variety 

of topics but try to keep your 

articles short. 

Much of the content you put 

in your newsletter can also be 

used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a sim-

ple way to convert your news-

letter to a Web publication. 

So, when you’re finished writ-

ing your newsletter, convert it 

to a Web site and post it. 

and import into your newslet-

ter. There are also several 

tools you can use to draw 

shapes and symbols. 

Once you have chosen an 

image, place it close to the 

article. Be sure to place the 

caption of the image near the 

image. 

This story can fit 75-125 

words. 

Selecting pictures or graphics 

is an important part of adding 

content to your newsletter. 

Think about your article and 

ask yourself if the picture 

supports or enhances the 

message you’re trying to con-

vey. Avoid selecting images 
that appear to be out of con-

text. 

Microsoft Publisher includes 

thousands of clip art images 

from which you can choose 
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provements to the business. 

Sales figures or earnings will 

show how your business is 

growing. 

Some newsletters include a 

column that is updated every 

issue, for instance, an advice 

column, a book review, a let-

ter from the president, or an 

editorial. You can also profile 
new employees or top cus-

tomers or vendors. 

This story can fit 100-150 

words. 

The subject matter that ap-

pears in newsletters is virtual-

ly endless. You can include 

stories that focus on current 

technologies or innovations in 

your field. 

You may also want to note 

business or economic trends, 
or make predictions for your 

customers or clients. 

If the newsletter is distributed 

internally, you might comment 

upon new procedures or im-

“To catch the reader's attention, place 

an interesting sentence or quote from 

the story here.” 
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                     ОНИ ТРАЈУ 
 
 Давне  1962. године нико им није давао шансе. 

Музичком сценом владали су THE BEATLES, али 

они су се закотрљали и остали на rock’n’roll сцени 

до данас.The Rolling Stones - r’n’r богови! 
 
 Све је почело давне 1960. године када су два 

пријатеља из детињства Mick Jagger и  Keith 

Richards решили да саставе свој бенд. Прва постава 

бенда чинила је неколико најбољих пријатеља, а 
касније je дошло до промена и бенд су чинили 

само Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood и   

Charlie Watts.  
  
 Ова четворка издала је тачно 29 албума и много хитова. Први хит који је доспео на 

врхове топ листа био је ”( I can’t get no) Satisfaction”.  
 
 Имe бенда ”The Rolling Stones”, (у преводу Котрљајући Камен) узели су од тада 

познатог певача  Muddyja Watersa, тачније од његове песме “Rolling Stone Blunes “.  
   
 Rolling Stonesi су познати и по многобројним скандалима, али то их није спречавало да 

се са својим хитовима задрже на врховима свих топ листа. Овај бенд је настао пре 

педесет година, а и  дан-данас су познати по својој музици. Једини бесплатни концерт 
који су Stonesi одржали био је онај у  Hyde Parku пред 500.000 људи. Ова концерт био је 

одржан у помен њиховом старом пријатељу Brianu Jonesu , који је био члан The Rolling 

Stonesa али веома кратко јер је убрзо након оснивања бенда преминуо. 
 
 После више најава и одлагања бенд је коначно свирао и у СРБИЈИ. Тачније 14. јула 

2007. на Београдском Хиподрому. Карте су веома брзо распродате што доказује њихову 

популарност чак и код нас. Многи фанови из околних држава и градова су такође 

присуствовали овом спектаклу и уверили се у њихов квалитет. 

 

 То је био још један доказ да су  Stonesi r’n’r богови, и да ће заувек остати легенде.                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                            Припремила: 

                                                                                           Николета Спасић VII5  



Адреса: 
Вука Караџића бб, Блаце 

Телефон:  027-371-717 
E-mail:    osblace@ptt.yu 

ЛИСТ УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“СТОЈАН 

НОВАКОВИЋ” 

БЛАЦЕ 

Design by Ivana & Goran 2008. 

 

 

 

Наставници–координатори: 

1. Ивана Грујић 
2. Горан Лазић 

Редакција: 
 
1. Јелена Убавић VI4 
2. Христина Лојић VI4 
3. Дајана Рамадани VI4 
4. Јована Ђорђевић VIII3 
5. Марија Поповић VIII3 
6. Јована Савић VIII2 
7. Ивана Михајловић VI4 
8. Милица Чупић VI4 
9. Јелена Миковић VII5 
10. Николета Спасић VII5 

Блаце, 2008. године 

 


