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Dragi radnici naše škole,  

ČESTITAM VAM 65-GODIŠNJICU 

RADA ŠKOLE.  

 

U ovoj godini slavimo jubilej koji obavezuje 

da nastavimo sa kreiranjem istorije i uspeha 

naše škole kao što su to činili oni koji su je 

osnovali i pre nas radili u njoj. Verujem da 

je vizija onih koji su započinjali svoj rad u 

ovoj ustanovi ista kao i ona koja prožima 

nas koji sada prolazimo njenim hodnicima.  

 

Prosvetarski duh, koji nam je pokretač u vremenu punom iskušenja koja nisu 

isključivo vezana za naš poziv, bodri nas da nastavimo dosledno sa našom 

misijom koja je vanvremenska. Biti na izvoru znanja i deliti ga drugima je 

privillegija u vremenu poluinformacija i dezinformacija. Otuda je naša uloga 

ključna za razvoj svakog društva. Onaj koji ne razume značaj obrazovanja, 

nema svetlu budućnost.  

 

Dočekati i proslavljati 65 godina prenošenja znanja i proslavljanje imena 

"Momčilo Živojinović" škole  je velika čast, ali istovremeno i odgovornost 

da postižemo sve veće i veće uspehe i tako održimo tradiciju kojoj svojim 

radom svedočimo. Nema budućnosti bez očuvanja sećanja na prošlost i 

istoriju. To su temelji koji stvaraju kontinuitet i garantuju uspeh.  

U to ime želim nam svima  još mnogo uspešnih jubileja koje ćemo, nadam 

se, proslavljati skupa kao nekada.  

Živeli! 

Vaš direktor,  

Marina Mišić Mihailović  

 

 



НАШИХ ПРВИХ 65 ГОДИНА 
                                          

 

Ове године Основна школа ,,Момчило Живојиновић'' слави 65 година 

рада. Кроз нашу школу је прошло 65 генерација ученика који су својим 

радом и успесима афирмисали школу широм наше земље и света. О 

Основној школи ,,Момчило Живојиновић'' из Младеновца надалеко се 

чује. Сви знају ко су ,,МОМЧИЛОВЦИ''. 

 

Школа је основана 

1. фебруара 1956. године. Уписано је 

520 ученика и формирано 15 одељења. 

Било је запослено 16 сталних 

наставника и 7 спољних сарадника. У 

марту 1956. године формиран је 

Пионирски одред.  

       

У протеклих 65 година живота школе постигнути су изузетни резултати. Они се огледају у 

међународним, савезним, републичким, градским и општинским наградама које су освајали 

чланови наших секција. Више од свега, радујемо се вишедеценијским пријатељствима 

започетим у нашој школи и лепим сећањима наших бивших ђака на школске дане. На наше 

ученике поносни смо и због успеха које су постизали у даљем школовању. 
 

               
 

Од тада је прошло 65 година. Школа је 

сигурним ходом ишла напред, развијала се 

и ширила. Данас је највећа школа у нашој 

општини са издвојеним одељењима у 

Дубони, Шепшину и Рајковцу.  

Наставнике наше школе увек су красили 

стрпљење, упорност и истрајан рад, 

разумевање за децу и подршка. Са 

неизмерним поштовањем и захвалношћу 

сећају их се бивши ђаци и колеге.  

 

 

                                                                    Приредила учитељица Данијела Павловић 



 

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА - МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 

ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА. 

 

Широм света се последње среде у 

фебруару обележава Дан борбе 

против вршњачког насиља. Све је 

почело 2007. године, када је група 

активиста у једној канадској 

провинцији покренула иницијативу 

након што је канадски ученик 

Чарлес Мекнил у школу дошао са 

розе мајицом на себи и због тога 

претрпео ругање и вербално 

насиље од својих вршњака. 

Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке својој мајци оболелој од карцинома дојке. 

Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи који су 

их носили као подршка дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи 

розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама, а 

широм света овај дан се обележава последње среде у фебруару. 

 

КВИЗ ПОСВЕЋЕН ЖИВОТУ САВЕ НЕМАЊИЋА 

Крајем јануара у нашој школи наставнице историје Милијана Рајић и Станислава 

Благојевић организовале су квиз посвећен животу и делу Саве Немањића. Такмичили су се 

ученици шестог и осмог разреда. Прво место је освојила екипа коју су чиниле: Милица 

Гмитровић, Ема Васиљевић и Нађа Радивојевић. Друго место су освојили ученици 

одељења 8/3: Ана Живковић, Милица Глишић и Лука Младеновић. Треће место су 

освојиле ученице: Лена Јовановић, Ива Гајић и Марија Лазаревић. Сви ученици су 

показали завидно знање и на то смо посебно поносни. 

 

 

 

 
 

                            
 



 

 

ОВОГОДИШЊА MAСЛЕНИЦА  

 

Седам дана уочи Великог поста, Русија прославља 

Масленицу, древни словенски празник, када цела 

земља пече палачинке. То је празник који се дочекује 

с радошћу и испуњен је многим обичајима и 

општенародним весељем. И ове године, тачније од 8. 

до 14. марта, наши ученици су показали колико воле овај руски празник и све његове 

обичаје. Осим што су са својим укућанима поделили сазнања о Масленици, упоредивши 

српске и руске обичаје, показали су и колико су вешти у кухињи, те смо на крају имали 

права кулинарска надметања у спремању различитих врста палачинки. Иако није било 

великих активности, које традиционално прате овај прелепи празник у нашој школи, ипак 

је он симболично обележен и на часовима руског језика. Што је најважније, деци није 

ускраћена радост и заиста оно што су осетили тих дана и у чему су учествовали, на њих је 

оставило невероватан утисак.  

 

МИНИ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
 

У организацији Спортског савеза 

Младеновца и уз подршку Асоцијације за 

школски спорт града Београда, одржане су 

Мини олимпијске игре за децу од првог до 

трећег разреда. Ове године се ова 

манифестација одржавала у свакој школи 

посебно. Такмичење се организовало у 

четири категорије: први разед – забавни 

полигон, други  разред – полигон 

спретности, трећи разред – полигон 

свестраности. Ученици наше школе су 

освојили: прво место (девојчице у категорији 

трећег разреда), треће место (мешовита 

екипа првог разреда и мешовита екипа другог разреда). Екипа девојчица трећег разреда 

представљаће нашу школу и општину на Градском такмичењу у Београду. 

 

 

 

МУЗИЧКА КУТИЈА 

Одељење 4/1 је угостило наставницу музичке културе 

Љиљану Миловић. Она им је говорила о композитору 

Антонију Вивалдију и његовом најпознатијем делу 

„Четири годишња доба“. 



     

 

 

 

Правили смо и хаљине од резаних бојица. 

Били смо срећни и задовољни у свему што смо 

радили и стварали свој свет маште. 

 

Наше креативне радионице биле су веома 

занимљиве, а ми богати идејама и оригинални 

у својим размишљањима. У свему што смо 

радили бескрајно смо уживали! 

                       Верослава Ивковић, учитељица 

Своју креативност и способност стварања нечег 

новог вештином маште показују нам ученици првог 

и другог разреда у продуженом боравку. На који 

начин, уверите се и сами! 

Крајем фебруара правили смо џемпере и рамове за 

слике. Креативност смо подстицали и коришћењем 

темпера. Много тога лепог смо направили, а уз то и 

сјајно се забавили! 

 
 

Кловнови су симбол смеха и забаве, па је ово био 

наш начин да радосним бојама обојимо хладне 

фебруарске дане. Након посла ваља попити мало 

чаја и зато смо направили прегршт лепих шоља.  

Дозивали смо пролеће и пуштали мале корњаче да 

изађу на сунце! 

 

 

 

 

 

 

Обојили смо боравак најлепшим пролећним бојама 

и стигли да направимо осмомартовске дарове. 

Својим радовима показали смо колика је љубав 

према нашим мамама! 



 

                                
 

 

 

РАДИОНИЦА „ИСТО МЕСТО – ДРУГО ВРЕМЕ“ 

Школа има посебно место у неговању сећања на Холокауст. Сваке 

године у свету се облежава Међународни дан сећања на жртве 

Холокауста. Овај датум се облежава као сећање на 27. јануар  1945. 

године када је совјетска Црвена армија ослободила нацистички 

концентрациони логор Аушвиц. Одлуку да 27. јануар протекне у 

знаку сећања на Xолокауст донела је Генерална скупштина 

Уједињених нација 1. новембра 2005. године. УН су на тој 

скупштини позвале земље чланице да развију образовне програме 

којима би било сачувано сећање на Холокауст и спречено 

понављање геноцида. 

Упркос пандемији Kовид19 вируса, уз поштовање превентивних 

мера, у нашој школи реализовали смо радионицу „Исто место – 

друго време" са ученицима одељења 8/5, 8/6 и 8/7. Радионица је 

осмишљена у оквиру пројекта Естер (www.ester.rs) и део је 

Наставног материјала Историјске графичке новеле „Породична 

фотографија” која је базирана на стварним историјским догађајима 

и личностима. 

Естер је едукативни концепт и додатни наставни материјал чији је 

најважнији део колекција илустрованих новела о животима и 

страдању наших суграђана, који су почетком 1942. године убијени 

у Јеврејском логору Земун (Judenlager Semlin) на Старом 

београдском сајмишту. Концепт је развила мрежа Тераформинг 

(www.terraforming.org) у сарадњи са тимом стручњака. 

На радионици посвећеној сећању на жртве Холокауста, поред 

уживања и лепог провода, стекле смо нова знања. Дубоко нас је 

потресла и оставила утисак на нас прича о геноциду над Јеврејима, 

спроведеног од стране нациста. Врло је важно што је одржана 

радионица која нас подсећа на овај страшан догађај, како се тако 

нешто никада више не би поновило. Радионица је била веома лепо 

осмишљена и реализована и изузетно нам је драго што нам се 

указала прилика да будемо део овог значајног пројекта. 

                                   Невена Мијаиловић и Теодора Чоловић  8/6  
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Рецитаторима руске поезије 1.2.2021. додељена 

су признања и поклони у просторијама Руског 

центра на Филолошком факултету. Златна 

медаља за рецитовање на руском језику и 

захвалнице отишле су у руке Сташе Каралеић 

7/4, Димитрија Јанковића 8/7, Иве Нешовић 5/7, 

Елене Тодоровић 5/7 и Марка Павловића 5/7. Уз 

предивно осмишљен културно-образовни 

програм, чајанку и пројекцију филма, руски језик 

је по ко зна који пут нашој деци приредио незаборавне тренутке, којих ће се увек сећати 

из времена када су били ђаци наше школе. Осим Руског центра ученици су посетили и 

Руски дом, где су имали част да обиђу библиотеку, али и да у разговору са руском 

библиотекарком примене руски језик из уџбеника у свакодневном говору, размењујући 

мисли и језичке конструкције усвојене на часовима у школи. Обишли смо још и Руску 

цркву, Цркву Светог Марка и споменике цару Николају II и Стефану Немањи. Свим 

ученицима, учесницима конкурса, на крају дана подељени су пакетићи са руским 

слаткишима, који су дар града Москве поводом школске славе Светог Саве. Упућена је и 

честитка министра у Влади Москве Сергеја Черјомина. 

 

У Руском дому у Београду је 1. марта 2021. године одржано национално финале 

Међународног конкурса декламатора „Жива класика“, који је традиционално уприличен 

поводом Светског дана писаца. Конкурс „Жива класика“ је такмичење у којем учесници, 

деца од 10 до 17 година, наглас читају/говоре одломке из прозних дела руских писаца на 

руском језику. Сваке године на конкурсу учествује преко 2,5 милиона ученика из 85 

региона Русије и 80 земаља света. Овогодишњи учесници су се такмичили у три 

категорије: руски као страни језик, билингвална деца и руски као матерњи језик. На сцени 

Руског дома је наступио 21 учесник, међу којима су биле и три наше изузетне ученице: 

Сташа Каралеић 7/4, Ива Нешовић 5/7 и Елена Тодоровић 5/7. Оне су на изванредан начин 

извеле одломке из дела Валентина Постњикова, Едуарда Успенског и Ивана Тургењева. 

Сви учесници конкурса су добили дипломе за учешће на овогодишњем конкурсу. 



 

 

     
                           ЈАНА ВУКОБРАТ 3/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ХЕЛЕНА МИЛЕТИЋ 3/1                                                                                                АНДРЕА ЈОКИЋ 4/3 

  

     ЗАШТО САМ ПОНОСНИ МОМЧИЛОВАЦ 

 

Школа је моја друга кућа, 

у њу радо идем 

и лепо се у њој осећам, 

јер ја сам поносни Момчиловац. 

 

Сваког дана у школи ме чека 

насмејано лице моје учитељице. 

Од првога дана много ми се свиђа, 

пуно је волим, свега ме је научила. 

 

Ређају се српски, математика, 

ликовно, музичко, 

природа, енглески, 

народна традиција и физичко. 

 

Све то лако иде 

јер учитељица јасно знање преноси 

и с нама она се поноси. 

 

Ми смо њене „дивнице“, 

тако нас од милоште зове. 

Увек када треба похвали 

и даје нам заслужене петице. 

У школи сам стекла пријатеље нове, 

добре другарице и другове. 

Заувек ћемо се дружити 

и школских дана радо сећати. 

 

Школа је моја друга кућа, 

у њу радо идем 

и лепо се у њој осећам, 

јер ја сам поносни Момчиловац. 

 

                 ЉУБИЦА ВИЋОВАЦ 4/2 

 

              ПРОЛЕЋЕ 

Стигло је пролеће, 

Прва птица на грану слеће. 

Почело је да цвета цвеће, 

Све бруји препуно среће! 

Процветале љубичице, 

Озарило се дечје лице, 

Летећи иза жице 

Сложно певају птице. 

На дрвету цвета први цвет, 

Погледом пратим лептиров лет, 

Маслачака читав комплет, 

Буди се, расте цео свет! 
 

                   НЕДА НИСИЋ 4/3 

                                               МОЈА МАМА 
 

Моја мама се зове Оливера. Коса јој је дуга и плава као Златокосина. И 

очи су јој плаве.  

Јако је вредна и напорно ради. Иако се на послу умори, није јој тешко да 

ми испуњава жеље. Спрема јела и пече колаче које ја волим. Трудим се 

да јој помогнем. Волимо увече да се ушушкамо у кревет и заједно 

гледамо телевизију и читамо књиге. Често играмо карте. Када се 

повредим, уплашим или ми треба помоћ око учења, мама се створи као 

чаробњак и реши све за тили час. Када је тужна или љута, ја сам тај који 

је увек насмеје. Нестрпљиво чекам да дође са посла да је загрлим. За 

Осми март сам јој купио огрлицу на којој пише: НАЈБОЉА МАМА. Она 

то заслужује.  

Могу ме сви наљутити, али знам да ће она увек биту уз мене. 

                                                                    МАТИЈА ДУБОЊАЦ 3/2 



 

                                
 

Награђени рад на конкурсу поводом Дана школе 

 
                   ЗАШТО САМ ПОНОСНИ МОМЧИЛОВАЦ 

 
Моја школа добила је име по једном младићу, хероју Момчилу 

Живојиновићу, који је свој живот дао за слободу. Веровао је да човек 

треба да се бори за своје идеале. Ту веру имају и сви ђаци који заврше 

ову основну школу. 

 

Сећам се поласка у први разред. Школа ми је личила на кошницу у којој 

све ври од радости и живота. Одрасли су можда заборавили срећу кад 

научиш прва слова и бројеве, а касније и да уживају у читању. 

У клупама моје школе не уче се само обавезне лекције. Уче се и оне 

важније, животне лекције. Учитељи и наставници су, пре свега, добри 

људи, па тек онда предавачи. Уче нас да је живот драгоцен. Да будемо 

добри и поштени људи. Да никад не одустајемо од својих снова, али и да 

све што је вредно није лако да се оствари. Поносна сам што сам научила 

да будем хумана и да помажем онима којима је помоћ потребна. 

Када поделим ужину са другом, који је тог дана заборавио да је понесе, 

осећам се лепо јер сам измамила један осмех. Или, када објасним неке 

лекције другарици, па она добије добре оцене. 

 

Можда звучи шашаво, али поносна сам и што сам у школи срећна, што 

ми је лепо и што у споменар уписујем најлепше успомене из детињства. 

Поносим се и што су из моје школе потекли угледни професори, лекари, 

глумци, научници. Надам се да ће једнога дана моји наставници бити 

поносни што сам била ђак ове школе. 
 

                                                             Миа  Милићевић    5/6 
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ТЕОДОРА СПАСИЋ 4/3 

 

Моја школа 

 

Сећам се још првог дана, 

у школу су ме довели тата и мама, 

а око мене пуно нових лица 

и наша насмејана учитељица. 

 

Није увек било лако, 

тешке задатке не зна свако, 

бројеви, слова, песме, риме 

ко је храбар да се бори с тиме? 

 

Некоме је школа добра фора, 

а некоме ноћна мора. 

увек нека правила строга, 

кроз живот се не може без тога. 

 

Другари и ја смо право чудо, 

на одмору се увек забављамо лудо, 

јер ко ће ипак само да учи 

увек нас још нешто сем школе 

мучи. 

 

С поносом ћу неком рећи: 

„Право знање је лако стећи, 

буди увек поносни птић 

школе „Момчило Живојиновић“!“ 

 

Ирина Перишић 4/1 
 
 

 

 



 

                                
 

 

   
  НЕВЕНА ВАСИЉЕВИЋ  4/7 

 
 

 
 МИЛИЦА ШКРБИНА 4/3 

 

 

 

     Моје онлајн муке 

 

 

Неке мисли мене муче,  

докле ће, бре, да нас уче? 

Прати школу и од куће, 

а срце ми већ скакуће! 

 

Хоћу друштво, нећу књигу,  

да смањимо ову бригу.  

У зеници мог ока,  

нова фора са Тик – тока! 

 

Да се снимам, нећу сама,  

погрешићу, биће блама.  

У друштву је много слађе,  

ал' га нема да се нађе! 

 

Муке мучи, седи кући,  

дан почињем певајући! 

Ал' кад школа крене мени 

мама прва позелени: 

 

,,Седи, ћути, ради, реши, 

гледај сад час и не греши!'“ 

Запитам се тужна лица: 

„Где је моја учитељица?“ 

 

            Ива Тодоровић 4/7 

(прва награда на конкурсу 

Смешне приче и песме) 
 

 
       Ја сам поносни момчиловац                        Када неког волиш 

 
Поносна сам од главе до пете                            Када некога волиш 

што сам Момчилово дете.                                  у срцу порастеш сав, 

Тамо певам и уживам                                         било да си растом ситан 

уопште се не нервирам!                                     ил' велики као лав. 

Пуно учим, пуно радим                                     Тада можеш померити 

и другима се често хвалим.                               брда и планине, 

Свима у школи ја се дичим                               и у машти прелетети 

што на моју учитељицу личим!                        реке и долине. 

Моја школа, моја кућа                                       Љубав крила даје 

све ми лепо она пружа,                                      да обиђем свет, 

а ја ћу јој верна бити                                          зато пођи са мном 

и нећу то променити!                                         на чаробни лет. 

 

            Дуња Живковић 4/2                                      Лана Јанковић 4/7 

 
ЈУСТИНА НИКОЛЕТИЋ 3/1 

 

 
 ЈАНА ВУКОБРАТ 3/1 

 

 
ТАЊА ЂУРИЋ 4/2 

 

 
ВИШЊА АНИЋ 4/7 

 

 



                                                                                       
 

  

     Емина Никодијевић 3/5                                        Никола Завишић 4/3                                    Уна Лукић 3/5 

 

 

Кад те љубав пронађе 

 

Кад те љубав пронађе 

срце ти полети 

и мисли лете: 

Мој си цео свете! 

 

Да се воли, то се крије 

јер и свађа тад избије, 

симпатија кад је близу, 

преживљаваш страшну кризу! 

 

Приметиће љубав неко, 

а ти ниси ништа рек'о! 

Много шале биће тада, 

задиркивање тад завлада. 

 

Зато љубав и не кажеш, 

коме треба, ти покажеш! 
 

Петра Николић 4/7 

 

 

Најлепша мама на свету 

 

Плава коса и витак стас 

нежне руке и мио глас. 

Погледом милује 

док торту филује. 

 

Као моје маме на свету нема, 

увек ми најлепше поклоне спрема. 

 

Њено је око лепо као моје, 

истог су облика, исте су боје. 

 

Доведе Смешка, тугу однесе, 

и кад је сетна лепотом зрачи, 

али изнутра, 

што мени значи. 

 

Петра Жујевић 4/7 
 

 

Сестра је снага 
 

Сестра може бити снага, 

може бити нада, 

када имаш сестру, 

као злато вреди тада! 

 

Веома је слатка, 

много ми је драга, 

чак и када може бити 

гора и од врага! 

Мала мађионичарка 

све трикове већ зна, 

сваку моју тајну 

пре свих она сазна! 

 

Знам да чита љубав 

из очију мојих, 

и нека је, нека зна 

да је много волим ја! 
 

Сара Арсић 4/7 

 

                          Неда Нисић 4/3                       Огњен Капетановић 4/3                                    Сара Степић 3/2 



 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДАРИВАЊА КЊИГА 

 

Међународни Дан даривања књига 14. фебруар 

обележили су ученици 4/4 и 4/5 са својим 

учитељицама Јеленом Ракић и Аном Костић. Низом 

активности прославили су овај дан кроз мали 

пројекат који је реализован кроз разне активности:  
 

поклоните нову или половну књигу некоме из 

одељења са посветом зашто баш ту књигу 

поклањаш; оставите књигу на неком јавном месту: у 

пошти, чекаоници, на клупи у парку, у школском 

ходнику, на столу у ресторану, у аутобусу да је 

срећни налазач нађе и обрадује се; однесите књиге у 

вртиће и школе, у библиотеке,  градске или школске; 

поклоните половне књиге прихватилиштима за 

одрасле, домовима за незбринуту децу, болницама; 

посветите време сређивању својих полица са 

књигама, тако ћете имати бољи преглед шта можете 

да проследите даље; читајте браћи и сестрама, баки 

или деки; замолите родитеље да вам читају; правимо 

бук маркере. 

 

 

ПЕСНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Вредни и талентовани ученици, одељења 4/1 и 4/2 су 

своју љубав према животињама исказали путем 

песничког такмичења на енглеском језику. Најбољи 

од најбољих ће свој изразити таленат испољити и на 

следећем нивоу такмичења. Велико браво свим малим 

песницима! 

 

СТОТИ ШКОЛСКИ ДАН 

Стоти дан у школи и 

учитељица Јелена Ракић га 

је прославила са ђацима 4/4 

кроз игру. Ученици су 

награђени дипломама. 



 

                                
 

            

Национални дан књиге  

„Кад отвориш књигу, отвори се срце“, каже једна мудрост. 

Књиге су највеће богатство, пружaју нам нова сазнања и погледе на свет. 

◦ Национални дан књиге обележава се од 2013. године, на дан када је 

политичар, дипломата, уставописац и кнежев секретар Димитрије 

Давидовић упутио (15. фебруара по старом, а 28. по новом календару) 

писмо кнезу Милошу о уређењу Библиотеке. 

◦ Мотив овог дана је да се деци пошаље порука о важности и лепоти 

писане речи и читања. 

Дан Народне библиотеке Србије 

◦ Обележава се 28. фебруара, дана када је основана прва Народна 

библиотека Србије. 

◦ Прва Народна библиотека Србије, значила нам је много. Била је прва  

установа културе у још неослобођеној Србији. Након њеног оснивања, 

наша држава почела је да цвета у књижевности.  

◦ Наша књижевност је ризница лепе речи.  

Рекли су о књизи... 

◦ Морали бисмо свакога дана да прочитамо неколико добрих стихова, 

да видимо једну лепу слику, да чујемо једну љупку песму или да са 

пријатељем изменимо коју срдачну реч, како бисмо образовали лепши 

део нашег бића. (Јохан Волфганг Гете) 

◦ На свакој књизи која значи добро уметничко дело могло би се 

написати: „Отето од живота, мога и вашега”. (Иво Андрић) 

◦ Не треба читати да бисмо заборавили себе и свој свакодневни живот, 

него напротив, да бисмо га свесније поново узели у чврсте руке. 

(Херман Хесе) 

◦ Нека се други хвалишу страницама које су написали, ја се гордим 

онима које сам прочитао. (Хорхе Луис Борхес) 

◦ Библиотеке се не праве, оне расту. (Агустин Бирел) 

◦ Бирајте писца као што бисте бирали пријатеља. (Вентворт Дилон) 

◦ Део сам сваке књиге коју сам прочитао. (Јохн Киеран) 

◦ Народ који нема своје књиге и свога писма, својих књигописаца и 

својих књигољубаца не може се назвати народом.  (Стефан 

Немања) 

◦ Писац живи док му живе дела 

                                                                              АНА ЖИВКОВИЋ 8/3 

 

 

АНДРЕА ЂОРЂЕВИЋ 3/2 

 
 

 
ЉУБИЦА ВИЋОВАЦ 4/2 

 
 

 

 ВУК КАТИЋ 3/1 

 
 

 

ЛАНА МИЛИЈАНОВИЋ 3/2 

 

 



                  
 

 

Неочекивано и даље траје изазовна ситуација када је реч о 

одвијању образовно – васпитног процеса. Суочавамо се са 

низом тешкоћа, првенствено у успостављању ритма радног 

дана. Учење учења је способност да се ефикасно управља 

сопственим учењем. 

 

Ако желите нешто постићи учењем, морате знати правилно 

се мотивисати. Важна је и концентрација. То је способност 

да усредсредимо пажњу на градиво које учимо. Успех у 

учењу зависи од усредсређености пажње. Што се боље сконцентришемо на учење, лакше и брже 

ћемо нешто да научимо. Усредсређеност у учењу је најтеже задржати. Граница усредсређености 

је око 40 – 50 минута. Оптимално време учења је око 3 сата. Учење са интересовањем олакшава 

одржавање пажње. Бука из околине је сметња у учењу. Неко је надарен за спорт, неко за учење 

страних језика, неко за техничке предмете. Зато се упознај са што широм палетом делатности да 

би препознао и развио свој таленат. 

Са становишта учења, градиво тежимо да сместимо у дуготрајно памћење. Понављање је главно 

средство да се до тога дође. Неуспешно запамћивање је често последица слабе, негативне 

мотивације, стреса, проблема у породици, школи... Шта памтимо? Оно што смо чули – 20%,  што 

смо видели – 30%, оно што смо видели и чули – 50%, када смо учествовали у разговору – 70%, 

што смо урадили – 90%. Након првог учења памтимо 80% материје. То што памтимо остаје 

трајно. Учење захтева одмор. Правите кратке паузе сваких 30 минута. Најбољи ефекти постижу 

се понављањем градива. 

 

Иза треме се често крије негативно осећање и размишљање. Понекад трема неке људе може да 

покрене на активност. Како савладати трему? Најпре је важно усредредити се на проблем, боље 

се припремити, опустити се, дубоко дисати. Потребно је учити на истом месту, без буке, уз 

адекватно осветљење, у уредној и проветреној просторији, у приближно исто време како би се 

створиле добре радне навике. 

 

Само оно што си најбоље схватио постаје твоја „трајна 

имовина“! 

Активно учествуј у учењу, не учи напамет! 

Прилагоди градиво свом типу учења, истражуј нове начине 

учења! 

Памтићеш брже и боље градиво оног предмета, према којем 

имаш позитиван однос! 

Пази на одмор, потруди се да више учиш преко дана! 

Учење је активност која захтева време и напор! 

Ако развијемо добре радне навике и правилно учимо, 

постићи ћемо жељене резултате и бићемо задовољни! 

 

            Психолошко – педагошка служба 



 

 

 

 

 

 
                 

МАЛИ ПРИЛОГ ЈЕЗИЧКОЈ КУЛТУРИ 

 

ПРОМЕНА ФРАНЦУСКИХ ИМЕНА 

 

 

- Хало! Вики, ти си? 

- Да, ја сам! 

- Здраво, овде Снежа. Извини што те зовем 

овако касно, али радим на неком 

француском преводу, па сам се начисто 

запетљала и морам хитно нешто да те 

питам. 

- Хајде, питај! 

- Ма никако не знам како се мењају 

француска мушка имена и презимена. Ето, 

имам у тексту неког који се зове Франсоа 

Фијон, па онда једног који се презива Мара. 

И сад, појма немам да ли је исправна 

реченица: Устала је и пошла са Франсоаом 

Фијоном. Или: Купила сам сат Марау. Па 

сам се сетила и сликара Дега... Дегаа? Како? 

- Ево, овако! Француска мушка имена на -а 

мењају се као именице мушког рода, па би 

било исправно: Мара, Мараа, Марау и Дега, 

Дегаа, Дегау. Додуше, за поједина 

француска мушка имена на -а уобичајена је 

одавно промена коју имају именице 

женског рода, па ћемо рећи Дима, од Диме, 

Дими; Зола, од Золе, Золи. 

- А Франсоа? Шта ћемо са њим? 

- Ееее, нека страна мушка имена и презимена 

су непроменљива. Тај Франсоа спада баш 

ту, па ћемо му мењати само презиме. 

Исправно је: од Франсоа Фијона, Франсоа 

Фијону, а реченица ће гласити: Устала је и 

пошла са Франсоа Фијоном. Такође, 

гледаћемо слике Ежена Делакроа, јер 

промену има само име. 

- Јаоооо, боље да сам све ово записала! 

 

 

Тест Виолете Бабић приредила наставница 

српског језика Снежана Вуловић 

 

 

 
 

 

                                             Нина Кузмановић 2/5                                     
 

 

 
 

                                               Милош Глишић 4/2 

 

 
                               Магдалена Гавриловић 3/2 



 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК: Општинско такмичење из руског 

језика за ученике осмог разреда одржано је 20. 

фебуара 2021. године у просторијама ОШ „Коста 

Ђукић“. Учествовало је 23 ученика, а седморо је 

обезбедило себи пласман и на Градско такмичење у 

Београду. На Градско такмичење пласирали су се: 

Нина Перишић, Тамара Ћирић, Николина Јокић, 

Ана Ранковић, Марко Иванчевић, Калина 

Вуксановић и Милица Гмитровић. 

 

МАТЕМАТИКА – РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА: 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: Лана Милијановић 3/2 (2. место), 

Ива Пушкарић 3/3 (2. место), Лола Росић 3/5 (2. 

место), Илија Петровић 3/2 (3. место), Николина 

Милановић 3/3 (3. место), Матија Дубоњац 3/2 (3. 

место),  Вукашин Аврамовић 3/4 (3. место),  Сергеј 

Ристивојевић 3/2 (3. место). 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Душан Трифуновић 4/1 (1. место); 

ПЕТИ РАЗРЕД: Ива Нешовић 5/7 (3.место), Лука 

Ђурђевић 5/2 (3. место); ШЕСТИ РАЗРЕД: Елена Јовановић 6/1 (2. место);  

СЕДМИ РАЗРЕД: Сава Угриновић 7/2 (1. место),  Павле Његовановић 7/2 (2. место); 

ОСМИ РАЗРЕД: Милица Гмитровић 8/2 (2. место), Алекса Кулић 8/4 (3. место). 

 

МЕЂУНАРОДНИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ,,СМЕШНЕ ПЕСМЕ И ПРИЧЕ“  

У организацији Дечјег културног центра из Београда одржан је Међународни литерарни 

конкурс „Смешне песме и приче“. Ива Тодоровић, ученица 4/7, освојила је 1. место са 

својом песмом ,,Моје онлајн муке“. Одељење учитељице Данијеле Павловић је освојило и 

групну награду у конкуренцији ученика млађих разреда. 

 

 

 

             

 

 

             

Честитке и похвале свим ученицима на постигнутом успеху! 



 

 

 

Многе ствари које најпре делују потпуно невероватно 

убрзо постају део општег образовања. Ево неких 

чињеница за које би многи рекли да су немогуће. 

 

1. На свету постоји барем још шест људи који изгледају 

исто као ви и постоји шанса од 9% да их упознате. 

2. Приликом кијања ваздух из нашег носа излази 

брзином од 170km/h! 

3. Први авион који је срушен у историји светске ратне 

авијације оборио је српски војник Радоје Љутовац 1915. 

године, изнад Крагујевца. 

4. Рођени смо са два страха. Један је страх од падања, а 

други страх од гласних звукова. Сви остали су стечени.  

5. Постоји спорт који се зове банзаи скакање с 

падобраном. Падобранци избаце падобран из авиона, 

затим скачу за њим да га ухвате. 

6. Ранч „Кинг“ у Тексасу већи је од савезне државе 

Роуд Ајланд. 

7. Ајнштајнов мозак био је тежак 1,2 килограма што је 

10% испод просека. 

8. Шаре на жирафама и пруге на зебрама сличне су 

људским отисцима прстију и шака. Наиме, на свету не 

постоје две жирафе са истим шарама, односно зебре са 

истим пругама. 

9. Планина Фуџи, највиша планина у Јапану, има 

бесплатан вај-фај. Држава је ово урадила да би 

допринела туризму, што им је и пошло за руком. 

10. Просечан човек дневно удахне око 550 литара 

чистог кисеоника. 

11. Чарлс Озборн је човек који држи рекорд у 

непрестаном штуцању – 69 година. 

12. Није могуће удахнути кроз нос и причати у исто 

време. Управо сте покушали да причате и дишете и 

видели да то није могуће. ☺ 

                                            

                                

   Приредили: Марко Иванчевић и Андреј Шевић 8/5 
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МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАЦИ 

ЗАДАТАК 1: 

Када је бициклиста прешао две трећине пута, пукла 

му је гума на точку. Преостали део пута прешао је 

утрошивши двапут више времена него возећи 

бициклом. Колико се пута брже кретао бициклом 

него пешице? 

 

        
 
 

 

ЗАДАТАК 2: ПАС И ЗЕЦ 

На удаљености од 125 метара пас је спазио зеца и 

појурио за њим. Истог тренутка зец се дао у бег. 

Једним скоком зец прескаче пола метра, а пас 2 

метра. Осим тога, док зец скочи седам пута, пас 

скочи два пута. Колико је метара претрачао пас од 

тренутка када је спазио зеца, до тренутка  када га је 

уловио? 

 

ЗАДАТАК 3: ДЕДА И УНУК 

„Деда Драган и унук Игор имају данас рођендан. 

Године једног и другог пишу се истим цифрама. 

Разлика њихових година једнака је твом кућном 

броју“, рече Милош Дарку. 

Дарко је врло брзо израчунао колико година имају 

Драган и Игор. 

Колико су стари деда и унук? 
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