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	 Драги	наши	читаоци,
	 Стигли	смо	до	краја	ове	школске	године.		Испраћамо	још	једну	генерацију	
малих	и	великих	матураната.	Истовремено	смо	срећни	и	поносни,	али	и	помало	
тужни.	Неки	ђаци	ће	наставити	школовање	у	нашој	средњој	школи,	неки	ће	
уписати	више	школе	или	факултете,	а	неки	желе	да	се	што	пре	запосле	и	
осамостале.	Свима	желимо	да	наставе	да	раде	на	остварењу	својих	циљева	
и	да	их	на	животном	путу	прати	пуно	среће,	успеха	и	задовољних	осмеха.		
	 Наша	школа	је	ове	године	била	домаћин	Републичких	спортских	игара	
глувих	 и	 наглувих	 ученика.	 Током	 четири	 дана	 трајања	 овог	 такмичења,	
ђаци	из	школа	за	глуве	у	Србији	су	се	надметали	у	различитим	спортовима	и	
атлетским	дисциплинама,		дружили	и	лепо	се	забављали.	У	укупном	пласману	
школа	из	Ниша	је	била	прва,	наша	школа	је	освојила	друго	место,	а	трећа	
је	била	школа	из	Крагујевца.	Сви	учесници	овог	такмичења	заслужили	су	
једно	велико	БРАВО	за	показани	спортски	и	такмичарски	дух	и	фер	плеј!
	 Учествовали	смо	и	на	Републичком	такмичењу	фризера	оштећеног	слуха,	
а	наша	Тамара	Живановић	је	освојила	треће	место	и	све	нас	обрадовала.
	 На	конкурсу	“Примери	добре	учитељске	праксе”	друго	место	је	освојила	
наша	школа	са	приказом	угледног	часа	“Вук	Стефановић	Караџић”,	који	је	
одржан	са	ученицима	виших	разреда	основне	школе.	Колегиницама	које	су	
реализовале	овај	час	и	њиховим	ученицима	од	срца	честитамо!	

	 Били	 смо	 домаћини	 завршног	 састанка	 про-
јектних	 партнера	 аces	 пројекта	 “Од	 срца	 срцу”.	
У	 гостима	 су	 нам	 били	 ученици	 и	 наставници	
из	 партнерских	школа	 из	Македоније	 и	 Босне	 и	
Херцеговине.	 Током	 три	дана	 састанка,	 у	школи	
су	одржане	радионице	и	презентација	пројектних	
активности,	 мала	 школа	 знаковног	 језика,	 као	
и		забавно	–	спортске	игре	без	граница	и	српско	
вече.	Главни	догађај	је	био	хуманитарни	концерт	
“Од	срца	срцу”,	одржан	у	Парохијском	дому	цркве	
Светог	 Саве	 на	 Врачару.	 Нашим	 гостима	 смо	
показали	и	знаменитости	нашег	града,	панорамски	
смо	 разгледали	 Београд	 аутобусом,	 били	 смо	 у	
Скадарлији	и	на	Калемегдану,	а	посетили	 смо	и	
Зоолошки	врт.	Током	посете	смо	и	учили,	па	смо	се	
у	Музеју	Николе	Тесле	упознали	са	изумима	овог	
великог	научника,	а	у	Музеју	историје	Југославије		

и	Кући	цвећа	сазнали	нешто	више	о	заједничкој	историји.	Уживали	смо	у	
заједничком	раду	и	дружењу	и	надамо	се	поновном	сусрету	и	сарадњи	на	
неком	новом	пројекту	у	будућности.	

	 Хвала	 групи	 “ИДЕ”	 на	 осликавању	 зидова	 у	 нашем	
дворишту,	 који	 су	 добили	 ново	 и	 весело	 рухо.	 На	
осликавању	једног	дела	зидова	радили	су	и	ученици,	који	
су	са	задовољством	учествовали	у	акцији	улепшавања	и	
оплемењивања	простора	школе.
	 До	следећег	броја	нашег	и	вашег	часописа	срдачно	
Вас	поздрављамо.         Редакција
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Матуранти основне школе 
- VIII/1, VIII/2

Ова два одељења су подељена само  на 
папиру, иначе су стално заједно. Мала 
сложна породица која дели све радости 
и недаће које их снађу. Свака петица се 
заједно прославила и сваки рођендан се 
обележио. Када би се посвађали, крили 
би, како други не би сазнали. Прва слова и 
речи су учили заједно и прешли су дуг пут 
од седме до петнаесте годне. И још ће...
 Наставиће се у пријатељства за цео живот. 
Једна рекреативна настава остала нам је 

у сећању. Обележиле су је заједничке шетње, туга за мамом и татом, а 
увече дискотека. Сада нам  је жао што нисмо имали више таквих догађаја. 
Али, све што је лепо има и свој крај... Тако је дошао и крај овог периода 
школовања. Прошао је као трен. Сада их чекају нове обавезе. Не сумњамо 
да ће и њих обављати успешно као и до сада. Десиле су се прве симпатије 
и прве љубави.
 Крили су, али су њихови погледи говорили све. 
 Желимо им сву срећу овог света.

Њихове	наставнице:	Душанка	и	Весна

 Моје будуће занимање
 Постоје многа занимања у овом свету. Свако занимање је посебно на 
свој начин. Некоме се свиђа једно, а некоме друго. Још од малена маштамо 
шта ћемо бити када порастемо.
 Моја жеља је да будем рачуновођа. Волим да рачунам и волим 
математику која ми добро иде. Мој сан је такође да будем и познати фудбалер. 
Желим да будем спортиста  и желим да будем део победничког тима.
 Жеља ми је да на утакмицама публика узвикује моје име и да ме 
посматрају како дајем голове и доносим победу тиму. Желим да моји родитељи 
буду поносни на мене и да се не кају што сам фудбал ставио на прво место 
место у свом животу.

Стефан	Шерифовић			VIII/1	О.Ш.

 Моје будуће занимање
 Као и сва деца, ја често размишљам о избору будућег занимања.
 Сада је дошао прави тренутак за то, јер се ближи крај основне 
школе.
 Од понуђених занимања, највише ме интересује техничар графичке 
дораде. Сам назив не говори пуно, али највише се ради на компјутеру.
 За избор овог занимања битно је да ђак лепо црта. Ја мислим да 
испуњавам све услове, јер имам одличан успех. Увек сам волела лепе свеске 
и књиге а будуће занимање је намењено уређењу књига и часописа.
 Такође ме занима и цртање на одевним предметима.
 Надам се да сам одабрала право занимање и да се  нећу покајати.

Јована	Маџић	VIII/2	О.Ш.
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Прослава матурске вечери
 Дуго припремано и жељно очеки-
вано матурско вече одржано је 1. јуна 
2016.године у  хотелу “Парк”. 
 Свечана одећа је већ спремљена 
одавно. Сви смо били лепи и са собом 
смо понели лепо расположење.
 Родитељи су нам припремили 
изненађење у виду лимузине, која нас 
је одвезла у хотел “Парк”.
 Били смо веома узбуђени и срећни 
током вожње.
 Кад смо стигли испред хотела, 
дочекали су нас другови, родитељи, 
директорка, наши наставници.
 Свако од нас је имао свог пара за 
улазак у свечану салу, која је за ту 
прилику била лепо украшена.
 Вечера је била јако укусна, а музике, 
плеса и игре није недостајало.
 Сви смо били лепо расположени, 
срећни и весели, јер смо знали да је 
прослава мале матуре само једном 
и да је битно да нам остане у лепом 
сећању.
 Остало је много прелепих слика за 
успомене.

Ученици	VIII/1	и	VIII/2	са	разредним	старешинама

Стефан Шерифовић
- ђак генерације

 Рођен је 10.11.2001. године у Киелу. У нашу школу је дошао са 
пет година у предшколску групу.
 Од првог дана показао је интерес за учење и бављење спортом. 
Био је успешан у свему.
 На Републичком такмичењу у знању, које је одржано у Ужицу 

2015. године, освојио је прво место из хемије и прво место из техничког 
образовања. 
 Члан је спортске секције и веома успешан фудбалер. Фудбал тренира 
у   ФК “Црвенка”  у Борчи. Воли да даје голове и сања да постане успешан 
фудбалер.
 Изабран је за ђака генерације од стране Стручног већа, а то су 
потврдили и његови другови. 

Весна	Костић
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III/1

III/2

III/3

Фризери
Треба вам нова фризура, фенирање или шишање?
Можда желите да се офарбате или шатирате?
За све се нама фризерима обратите!
Шивачи текстила
Неко хоће нову сукњу,
неко више воли панталоне!
Шта год пожелите,
у кројачки салон код Кристине и Марије дођите!

Четири момка красе занимања разна.
Упознајте:

Немању, машинбравара
Да гледамо његов рад
свима нам прија
Немањину браву
нико не обија.

Чичу, столара
Столицама враћа сјај.
Сто има раван и обли крај!
То ради наш Чича
- мајстор за намештај!

Драгана, подополагача
Можда вам је под крив,
а желите да буде раван,
за то је задужен
мајстор Драган.

Милоша, инсталатера
грејања и
климатизације
Цури вам клима,
греје или хлади,
никакав проблем.
Све ће то Милош
да уради!
Јер, он је мајстор
свог заната.
За све клима уређаје
је прави тата-мата!

Пекари
Ми немамо занимања разна,
али знајте, наша су пецива
веома важна! Мирис привлачи, стомак зове,
а нас четворица испунићемо
ваше снове! Желите ли пециво слатко или слано,
пекарима ништа није страно.
А да не мислите да су то приче празне,
нудимо вам ове сланише и слаткише разне.

О нашим матурантима
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III/4

IV/1

Савијачи, маказе, шило, зумба,
за књиговесце је алат прави!
А шта све знамо да радимо,
можете да видите сами!
Када вам треба корица за књиге,
фасцикле или привесци,
све ваше жеље испуниће књиговесци!

Вешто
дипломе
у футролу
савије
наш
Антоније!

Да се спакују
минђуше
и брош,
кутије прави
Милош!

За све наше одликаше, будите без бриге, књиговесци су спремили књиге.

Упознајте их:
Свој фазон
увек гура Лаура
и без грешке,
спаја
корице
и свеске.

Погонски техничари графичке дораде
Ако вас неко пита,
ми смо наше школе елита.
Погонски техничар графичке дораде
је занимање које нам даје могућност
- велике зараде.

За календаре,
брошуре и флајере,
нашем се
Данијелу обратите!

Треба ли вам лого,
меморандум или визит карта,
слободно дођите код Ненада.

За честитке, захвалнице, позивнице
задужене су наше лепе - паметнице.
Хелена за све идеју има,
а Есма ће брзо све што уме
да покаже свима.
Њихови плакати увек ће успети,
а неки од њих постаће студенти.
Али то није крај њиховог знања.
Фотошоп од вас направиће
Холивудске диве,
а часопис ће сјајно сложити,
да ће им многе новине позавидети! В.С.М.
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Матуранти средње школе
 III/1 
 Ученици    одељења  III/1 су Ђорђевић Бојана, 
Живановић Тамара, Мајсторовић Момир, 
матуранти образовног профила женски фризер 
и Игњатовић Марија и Миланов Кристина, 
матуранти образовног профила шивачи 
текстила.
 Драги моји ученици, школски дани теку, време 
пролази. Било је задовољство да заједно са 
вама као разредни старешина, проведем ове три 
године и будем део једног од најлепших пери-

ода вашег живота.  Прошли сте кроз период ког  ћете се увек сећати. Лепог 
дружења на малим и великим одморима, излетима, ексурзијама, понеког 
проблема које смо заједно решавали. Некад кроз сузе, а некад кроз смех, 
научили смо да се боримо и будемо јаки. Хвала и вашим родитељима на 
сарадњи који су ми пружили, да лакше дођемо до најбољих решења за све 
нас. Волела бих да не заборавите једни друге, да наставите да се дружите 
и да се убудуће међусобно помажете. Надам се да смо наше знање пренели 
на вас и да смо вам помогли да се у свом образовању оспособите за даљи 
живот и рад. Желим вам пуно успеха у животу, а школа је увек отворена за 
вас.

Весна	Ћирић

 III/2
 Одељење има четири ученика. Сви су 
различитог образовног профила, али су и 
различитих карактера и темперамента. Неко 
врло живахан, неко тих и повучен, трећи јако 
речит, а један миран и опуштен, али су сви 
вредно радили, редовно долазили на наставу 
и сви постигли добре резулате на теоретској и 
практичној настави.
 Драган Гођевац је ученик наше школе од 

малена. Израстао је у момка који је у свом одељењу био лидер и за позитивна 
дешавања, али и за дечје несташлуке. Завршио је средњу школу, образовни 
профил – подоподлагач. Недавно је прославио рођендан и пунолетство. То 
славље је посетило неколико наставника и његових другова. Другови су му 
поклонили дрес Црвене звезде јер је он Звездин страствени навијач.
 Милош Јовић је дошао код нас у средњу школу. Завршио је за 
инсталатера грејања и климатизације. На почетку нашег дружења мало се 
теже снашао, али данас се понаша као да смо били заједно дужи низ година. 
Јако је комуникативан, вредан, упоран, добро васпитан момак и редован 
ђак. Био је један од највеселијих момака на прослави матурске вечери.
 Немања Китановић је ученик наше школе од малих ногу. Завршио 
је средњу школу машинске струке, образовани профил – бравар. Воли да се 
дружи, воли да се шали, воли смех, али изнад свега воли да пеца.
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 III/3
 Одељење има четири ученика, образовног 
профила - пекар. Били су редовни, дружили 
се, помагали једни другима. Понекад су били 
хваљени, понекад су добијали критике због 
учења или понашања. Мени, као одељењском 
старешини, били су одлични, нарочито у 
понашању. Све њихове проблеме и тајне су 
ми поверавали и тражили помоћ и решење. Са 
родитељима је била одлична сарадња.

 Бранислав Марков - основну школу је завршио у Земуну. Добар друг 
са свима, посебно са девојчицама. Мало је мање волео да учи, али је на 
пракси био одличан, одговоран и савладао је свој образовни профил. Воли 
што је пекар и почеће одмах да ради. Поштен у свему.
 Драган Милић - основну школу је завршио у Земуну. Паметан дечко, 
брзо схвата, брзо учи, поштено одради све. Миран, тих, понекад тврдоглав, 
али и попустљив. Све што у дому не научи, у школи научи брзо.
 Страхиња Миладиновић - ученик наше школе од првог разреда 
основне школе. Добар, поштен, педантан, миран, вредан - све најбоље 
особине код њега. На пракси хваљен и редован. Добар са друговима и нада- 
све, добар математичар.
 Давид Омеровић - Паметан и по мало лењ. Било је у почетку проблема, 
али смо успевали да их решавамо. На сваком часу је имао бар по два пута 
нешто да ме пита или каже. Знала сам скоро све његове тајне и мане, можда 
и више него његова мајка. Стизао је да буде на часу и ван часа и на послу 
и кући - много се од њега тражило. 
 Сви су били различити - заједничко им је да су добри и поштени. Успела 
сам да придобијем њихово поверење. Све њихове тајне поверовали су мени 
и решавали смо их заједно са пуно разумевања. Били су сложно одељење. 
Памтићу ову генерацију по доброти, поштењу, искрености и поверењу које 
су ми указивали као њиховом одељењском старешини.

Мало мање воли да учи, али је ипак јако успешан на пракси. Од милоште 
смо га назвали “Буцко”. Буцко је сналажљив момак који је сву своју лепоту 
показао на матурској вечери.
 Александар Чича је једини столар у свом одељењу. Дошао је из 
земунске школе “Радивој Поповић” и лепо се уклопио. Иако нема пуно 
другова, ипак воли дружење, вредан је, послушан, радознао и редован ђак. 
Воли школу, испуњава све задатке и марљиво ради на практичној настави. 
Све нас је пријатно изненадио на матурској вечери својим стајлингом као и 
игром. Увек је весео и насмејан и не уме да се љути. Прави позитиван лик.
 Драга децо, не замерите ми што сам понекад подигла тон на Вас, што 
сам се можда наљутила или чак и изгрдила, јер тако је морало да буде да 
бисмо успешно стигли на циљ, довели трећу годину школовања до краја и 
матурирали.   
 Желим Вам да се запослите, да оснујете своје породице, да будете 
задовољни и успешни. Корачајте само напред смело и храбро кроз ново 
поглавље живота. Срећно!!!         Гордана	Петровић



10 Матура

 IV/1
 Још једна генерација одлази.
 Две девојке и два момка: Хелена, Есма, Ненад и 
Данијел, завршавају један период свог живота и 
крећу даље. Четири године дружења са њима су 
невероватно брзо прохујале. Много тога смо прошли 
заједно. Делили смо лепе тренутке, радост, смех, 
али и оне мање лепе.
 Било је и проблема, неки пут бих пожелела да 
имам “чаробни штапић” да би се проблеми решили, 
али је најважније да смо се изборили и стигли до 

краја. Остаће ми у сећању наши дуги разговори и њихова знатижеља. Било је 
хиљаду питања на која су тражили одговоре, објашњења.
 То је за мене био изазов. Била сам срећна што их све занима, али и што 
имају поверење у мене да могу све да ми кажу, повере, питају.
 Лепо је било учествовати у њиховом одрастању и сазревању и видети 
како од деце постају самостални млади људи, различити, али и посебни.
 Ненад Кнежевић - мој “медо Брундо”. Још није пронашао свој прави пут. 
Превише “брунда” и тако сам себи највише штети. Често је несхваћен, понекад 
и “дежурни кривац”. Одличан је спортиста, само треба да буде упорнији и да 
коригује своје понашање и имаће шансу у животу, што му ја од срца желим.

 III/4
 Дошли су једног септембарског дана у нашу школу и 
уписали образовни профил - књиговезац. Дошли су из 
друге школе. Позитивна трема за мене као разредног 
старешину тако и за њих. Све те стрепње су нестале са 
првим погледима и осмехом и знала сам да ћу уживати 
у раду и дружењу са њима. 
 Одељење су чинили: Милош Урошевић, Лаура 
Старчевић и Антоније Петковић. То су била деца ведра 
срца, радна, савесни у свом раду. Волели су школу, 
дружење, били су пажљиви и брижни према другима. 
Били су драги свим наставницима. Посебан утисак су на 
мене оставили својом добротом, искреношћу, осмехом 
на уснама и радошћу у срцима. Имала сам дивну 
сарадњу са родитељима који су увек имали разумевања 

и стрпљења у свим приликама. Било ми је задовољство што сам била разредни 
старешина таквој деци, где смо све проблеме решавали заједно. Било је и 
малих свађа, али много више лепих и смешних тренутака које ћу памтити. 
Желим им сву срећу овог света, ако се може пожелети и нешто више “желим 
им и то”. Увек ћу вас се сећати и никада вас нећу заборавити.
 Воли вас ваша разредна, Јелица.

Јелица	Игњић

 Желим вам да и даље будете добри, поштени, вредни и радни, да имате 
посао, породицу, да будете срећни и успешни, задовољни животом, а и да се 
сетите понекад школе и свих нас. Одлазите из ове школе као добри људи. 
Срећно у даљем животу, жели вам ваша разредна Олгица.                                             

Олгица	Славковић   
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Хелена Грујоски - ђак генерације
 Хелена је одлична ученица, носилац Вукове дипломе. Током 
четворогодишњег школовања активно је учествовала у многим 
ваннаставним активностима. Успешно је представљала школу 
на разним такмичењима и освајала бројне медаље, пехаре и 
награде. Била је члан драмске, ритмичко-фолклорне, литерар-
не и спортске секције, а представљала је школу и у различитим 
пројектима. Као председник ученичког Парламента успешно 

је заступала и решавала проблеме младих, а показала је и организационе 
способности организовањем “Игара без граница” за госте из Македоније и 
Босне и Херцеговине. Активно учествује у раду Градске организације глувих 
Београда и члан је спортског друштва глувих Београда ЖОК “Олимпија”. 
Бави се и пантомимом, члан је групе “Београдски пантомимичари”, као и 
глумом. Хелену краси широк осмех, паметне очи и предивна коса. Она је 
ведра девојка, омиљена у друштву, добар друг на кога увек можеш да се 
ослониш. Велики је љубитељ животиња и увек ће помоћи сваком ко је у 
невољи. Свестраност, одговорност, борба за права и правду, као и хуманост 
су особине које красе ову изузетну девојку.         Весна	Сибиновић-Миленковић

 Данијел Патаи - наш шармантни момак из Новог Сада - велика спавалица. 
Дошао је у нашу школу, у другој години отишао у Нови Сад, па се поново 
вратио. Мало је лутао, полако сазревао и много спавао. Дешавало се да за време 
великог одмора оде да мало “дремне” и онда се појави средином следећег часа, 
и уз осмех коме је тешко одолети, каже: “Ја сам мало спавао”. Тек сад у четвртој 
години постао је прави ђак. На пракси је одличан, све задатке самостално и 
тачно извршава, стекао је самопоуздање, и почео да показује све лепе особине 
које носи у себи. Желим му да тако настави, да још сазри и пронађе прави пут 
који ће му омогућити успешан и срећан живот.
 Есма Хаџић је девојка предивних очију и блиставог осмеха. Паметна 
је, упорна и  вредна. Сваку петицу је поштено зарадила, а имала их је много. 
Носилац је Вукове дипломе. Поседује многе таленте. Одличан је спортиста, а 
игра је њена велика љубав. У себи има снаге да се суочи са баријерама, а својом 
упорношћу да их победи. Она је и осећајна, рањива девојка која проживљава у 
себи сваку неправду. Добра је другарица и још боља сестра. Надам се да ће јој 
се остварити жеља да оде да студира у Америци и да ће јој живот донети пуно 
лепог, јер она то и заслужује.
 Хелена Грујоски или како је друштво зове Хана, је посебна девојка. 
Паметне очи и предивна коса су њен заштитни знак, али она у себи има још много 
тога. Интелигентна, свестрана, знатижељна, осећајна, омиљена и пожртвована 
другарица, велики љубитељ животиња, али и борац за права и правду, су особине 
које њу красе. Одлична је ученица и носилац Вукове дипломе и изабрана је за 
ђака генерације. Њене бројне медаље, пехари, награде и похвалнице говоре 
колико је успешна спортисткиња. Нема секције у којој није дала свој значајан 
допринос. Иако намерава да се запосли, просто мора да настави школовање и 
да себи да шансу за даљи развој.  Надам се да ће пронаћи свој пут, да ће сваку 
препреку прескочити и да ће је срећа и успех пратити у животу.
 Свима заједно, драги моји ученици желим да дигнуте главе корачате кроз 
живот, да следите свој пут, али и да памтите да ће моја врата за вас увек остати 
широм отворена.              Весна	Сибиновић-Миленковић
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Лепота и младост 2015/16  
На прослави матурске вечери

 У дворишту школе “Стефан Дечански”, у 
петак, 27. 5. сакупили су се ученици завршних 
разреда и њихови родитељи. Сви су дошли да 
испрате ђаке на прославу матурске вечери. 
Ове године је домаћин била школа из Јагодине 
“11.мај”. Ученици су путовали у пратњи 
одељенских старешина, васпитача, помоћника 
директора, директора школе и координатора 
практичне наставе. Око десет сати, кренули 
смо из Београда. Вожња је била пријатна и врло 
брзо смо стигли у Јагодину, где су нас срдачно 
дочекали наставници домаћини.  Тамо смо 
ручали и онда смо отишли у обилазак града.
 Туристички комплекс града састоји се од 
Аква парка, “Виво” шопинг мола, зоолошког 
врта, вештачког водопада и Музеја воштаних 
фигура. Ми смо посетили зоо врт који је јако 
лепо уређен и има пуно животиња. Водопад 
је на ученике оставио посебан утисак и ту 
је направљено много фотографија. У Музеју 
воштаних фигура, који је једини музеј те 
врсте у Србији, смештено је тридесет фигура 
истакнутих личности из разних сфера живота. 
Након шетње, сместили смо се у хотел “Петрус”. 
Хотел се налази у центру града Параћина а 
поред хотела протиче река Црница. Ту смо се 
одморили и спремили за прославу матурске 
вечери. Пре уласка у салу, испред хотела смо 
могли да се фотографишемо. Напољу нас  је 
сачекало пријатно изненађење, родитељи су 
дошли да испрате матуранте, као и пријатељи 
који су завршили школу. Као и они који ће тек 
да је заврше. Много цвећа у њиховим рукама 
и транспаренти, говорили су више од речи док 
су блицеви севали. Наши матуранти у свечаној 
гардероби, као да су у  моменту сазрели и 
стасали у фине, младе момке и девојке. Од 
њих ништа није било лепше. Кад се завршило 
сликање, у сали ресторана смо започели славље. 
Сви су желели групне фотографије како би им 

остале успомене на дугогодишње дружење.  Сви су играли, плесали, чак и 
они ученици који су током година били повучени. Понеле су их емоције и 
атмосфера. Нису се примећивале разлике између наставника и ученика, сви 
су били пријатељи. Те ноћи прославили смо и два рођендана, нашег ученика 
Бранислава и наставнице Весне.
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 Сви смо се потрудили да поред матурске 
једемо и рођенданске торте. Током вечери су 
организоване игре слагалице, асоцијације, 
плеса са балонима. Наш Бранислав је са 
другарицом Тамаром, победио у плесу са бало-
нима и добили су награду. Изостао је  избор 
за најлепши пар матуре, уз образложење 
да је конкуренција велика и да не би било 
могуће праведно одлучити. Веселили су се до 
касно у ноћ, а онда тихо отишли на спавање. 
У суботу ујутро  смо доручковали и спремили 
се за повратак кући. Током вожње ка Београду 
причали смо о утисцима. На њиховим лицима 
се видело задовољство. За крај се захваљујемо 

домаћинима, школи “11. мај” на гостопримству 
и организацији матурске прославе, а свим 
матурантима и матуранткињама, желимо пуно 
среће и успеха у животу. Честитамо и живели!

Гордана	Петровић

 Матурска прослава – мој велики тренутак
 Нижу се све лепи догађаји. Ваљда је то и 
нормално у овим годинама. Препун сам емоција и 
утисака који никако да се слегну. Најпре, 26. маја сам 
ишао у Ваљево код Драгана на пунолетство. Драган 
је мој друг из одељења и лепо смо се дружили. Код 
њега, на прослави пунолетства, било је много ученика 
наше школе и неколико наставника. Лепо смо се 
провели и било је јако весело. Увече смо се касно 
вратили кући, а већ сутрадан смо ишли у Јагодину 
на прославу матурске вечери. У Јагодини смо оби-
шли зоо врт и музеј воштаних фигура. Водопад ме је 
посебно фасцинирао, па сам ту направио неколико 
фотографија са мојим друговима. Након посете 
Јагодини, отишли смо у Параћин и сместили се у 
хотел „Петрус“. Ту су дошли мој тата и моје сестре 
Јања и Јеца. Они су дошли да виде мене, али и моје 
другове и наставнике и да се заједно сликамо. Када 
су они отишли, ми смо се окупили у ресторану. 
Ту смо играли, певали, веселили се, једном речју, 
уживали смо. Плесао сам са Гоцом, мојом разредном, 
са наставницом Тамаром, наставницом Јелицом, али 
и са мојим другарицама. Нисам осећао умор иако 
сам нон-стоп играо. Знам да је матурско вече само 
једном у животу, али волео бих да ми се догоди нешто 
слично овоме ако већ не може да се понови. Јако ми 
је жао што се растајем са друговима и наставници-
ма, али то је живот. Неки леп период живота одлази, 
а долази још лепши.        Милош	Јовић	III/2	С.Ш.
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 Дошло је време да се растанемо
 Мени је лепо у средњој школи, то је леп период у животу. И зато 
ми је жао што се растајем са најбољим пријатељима. Има још времена до 
краја школе, не растајемо се још. Није дошло полугодиште. Човек просто не 
осети да је дошло време за крај “ђачког доба”. Имам  добар школски успех 
за који се трудим и мислим да ћу имати све позитивне оцене када завршим 
ову школу. Једва чекам да идемо на матуру. Тада ћемo бити много срећни. 
Када постанем матурант, лепо ћу изгледати – у лепој хаљини и предивним 
црним ципелама са потпетицом. Мени ће сестра направити лепу фризуру 
па ћу изгледати као филмска дива. Фризура ће ми бити у облику рибље 
кости. Матура нам је у Јагодини, тамо ћемо ићи аутобусом. Када будемо 
тамо, лепо ћемо се провести и вратићемо се пуни утисака. Хвала свима 
што су  испратили нашу генерацију средњошколаца, у свет својих снова и 
будућност. Овај период школовања ћу памтити по дивним успоменама.

Марија	Игњатић	III/1	С.Ш.

 Дошло је време да се растанемо 
 Моје одељење је мала група, најбоља екипа. Ову групу чине један 
друг  и три  другарице. Ту су настала трајна пријатељства, тајне љубави 
и симпатије. Понекад се зезамо на часу, свако од нас жели да буде по 
његовом, али смо опет најбољи пријатељи. Што је некад било далеко, сад је 
све ближе.
 Дошло је време да идемо корак даље. Свако од нас ће пронаћи нове 
пријатеље, нове љубави и срећу. Ближи се матурско вече, то ће бити вече 
када ћемо последњи пут бити сви заједно. Биће то и последњи тренутак 
проведен са разредном. Сузе сигурно нећемо задржати, заједно ћемо певати 
и плакати... Остаће успомене, сећања и понека заједничка слика, али другови 
колико год далеко били ће имати посебно место у срцу сваког од нас.               

Тамара	Живановић		III/1	С.Ш.

 Дошло је време да се растанемо
 Школу завршавам ускоро. Овде је било лепо и забавно са свима. 
Делили смо све: тугу, бол, патњу, чак и свађу. Жалим, што се већ растајемо, 
али треба још пуно тога да урадимо.
 Требало би да урадимо дипломски рад за завршну годину и да купим 
одело за матуру. Кад ме питају како си провео ове три године школе, ја им 
одговорим: “Мени је било лепо у овој школи”. Били су сви добри, понекад 
и неко зао. Ближи се тај дан када ћу ићи да тражим посао, да упознам нове 
људе, другаре, много нових ситуација.
 Жао ми је што нисам ишао на пут са друговима, на екскурзије, излете, 
да се више дружим са њима. Доста ђака ме види сасвим другачије, али нису 
они криви што ме виду тако. Криво је моје финансијско стање, али сад се 
ближи крај овог дивног доба у овој школи. Не знам како ће ми бити кад се 
растанемо. Сва та деца и наставници ће ми некад недостајати, а посебно 
њихов говор, њихова срећа. Последњи пут ћу их видети на матури и то ће 
бити леп растанак. Недостајаће ми баш све у овој школи, али живот иде 
даље, посећиваћу их, можда се и сретнемо  негде, ко зна.

Давид	Омеровић	III/3	С.Ш.
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 Мој поглед у будућност 
 Ове године завршавам средњу школу и време је да размислим о живот-
ним плановима. Желим да будем позната по прављењу најлепших фризура. 
Ако будем имала довољно новца и могућности, отворила бих фризерски 
салон у Обреновцу. Зидови би били рози и имао би пуно огледала. Један 
део би био за масажу, јер ми често кажу да знам да масирам.
 Помогла бих и мојим родитељима, посебно што су се трудили да ми 
пруже све што ми је било потребно.
 Надам се да ћу бити заљубљена и срећна иако не желим да се удам 
млада. Вредно ћу радити да остварим своје планове за будућност.

Тамара	Живановић,		III/1	С.Ш.

 Мој поглед у будућност
 Сад кад завршавамо школу морамо размислити мало о будућности. 
Нисам више дете. Ускоро пуним осамнаест година. Полако се живот мења. 
Крајем школовања свако од нас креће својим путем. У потрази за срећом, 
послом, новим љубавима и неким новим пријатељствима.
 Постајемо зрелији и наш живот више није онако безбрижан. Неки 
од нас ће наставити школовање, неки пронаћи посао, а неки отићи негде 
далеко. Себе видим као срећног, успешног у сваком послу који будем радио. 
Наставићу да се дружим са свим друговима које сам упознао у школи. Наћићу 
девојку и имати породицу. 
 Никад нећу заборавити све што сам научио у овој школи, а најважније 
је да будем човек.        Драган	Гођевац,	III/2		С.Ш.
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Екскурзија 2016
Грчка-Крф-Паралија-Солун

 Било кога да питате, шта им је остало као најлепша 
успомена из ђачког доба, одговориће вам екскурзија. 
Дружење, забава, нова искуства и нова знања увек 
обележе ова путовања.
 Жељно смо ишчекивали 22. април, како би  напокон 
кренули у Грчку. Дошао је и тај дан када смо у 
јутарњим сатима кренули прво ка Нишу, а затим кроз 
Македонију дошли до Грчке. Током пута смо имали 

неколико кратких пауза. 
 Прво одредиште нам је била Паралија - познато летовалиште 
на Егејском мору. Сместили смо се у хотел  “Paralia INN”, и 
убрзо након вечере прошетали смо обалом мора. Уморни 
од пута, шетња није дуго трајала. Како би могли да будемо 

одморни за наредне дана, на спавање смо отишли 
рано.
 Након доручка у хотелу, пут нас је одвео у Метеоре-
манастирски комплекс. На путу за Метеоре, посетили 
смо цркву Св. Петке.
 Након посете манастиру Велики Метеори, пут смо 
наставили у Игуменицу, одакле нас је трајект превезао 
на Крф. На Крф смо стигли у вечерњим часовима и 
сместили се у хотел “Victoria Hill”.  Вече смо провели 
дружећи се.
 Већ следећег дана смо обишли град Крф и острво 
Видео - спомен костурнице. Ове године се обележава 
стогодишњица пробоја Солунског фронта, па је наша 
посета имала посебан значај. Чланови школске 
управе, ђаци и колеге су у име Школе положили венац 
страдалим  војницима  и уписали се у књигу жалости. 
Такође смо обишли и Српску кућу - конзулат.
 Пут нас је затим одвео у Гувију у којој смо посетили 
спомен комплекс, место на коме се искрцавала војска 
током Првог светског рата. Посетили смо и спомен 
српским војницима, припадницима Дринске дивизије, 
подигнут 1916.године од стране преживелих сабораца. 
Oстатак дана смо искористили да се окупамо у не 
тако топлом мору. Вече смо провели уз грчку музику 
и специјалитете.
 Следећег јутра, тужни, али препуни утисака одлазимо 
у луку одакле се трајектом враћамо у Игуменицу, а 
затим пут настављамо ка Паралији, где се смештамо 
у хотел. Слободно време користимо за шетњу и 
разгледање. Као и на свакој ексурзији, потрудили 
смо се да једно вече проведемо и у дискотеци.
 Последњи дан започињемо доручком у тишини.
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 Моје омиљено путовање
 Екскурзија је моје омиљено путовање и то је дивно ново искуство. 
 Кренули смо  22. априла 2016. године рано ујутру из школског дворишта. 
Возили смо се 14 сати до прелепе Грчке у којој смо боравили шест дана. Прво 
смо обишли Паралију у коју смо стигли јако касно. Желела сам да обиђем 
ново место у које смо дошли, али су моје другарице имале друге планове. 
Заједно смо отишле на плажу и била сам одушевљена када сам угледала 
море. Босе смо трчале по пешчаној плажи. Време нас је послужило. После 
доручка, пут нас је одвео на Крф на коме смо остали три дана. На Крфу 
смо обишли Манастир Св. Петке и извор који се налази у пећини. Били смо 
смештени у дивном хотелу “Викторија” који се налази десет минута од плаже. 
На Крфу смо присуствовали прослави Св. Спиридона - заштитника породица 
и Крфа. Затим смо посетили  Метеоре који личе на огромне стене, на чијем 
се врху налази Манастир. Трајектом смо пут наставили са острва  Игуменица 
до острва Гувија. Обишли смо и острво Видо и Плаву гробницу у којој су 
сахрањени српски војници настрадали у Првом светском рату. Читала сам 
и песму Милутина Бојића “Плава гробница”, која је посвећена војницима 
који су изгубили живот на острву. Осетила сам се почаствованом док сам 
боравила на овом месту. Последња дестинација је био град Солун и гробље 
српских војника Зејтинлик. Ово путовање је оставило посебно јак утисак на 
мене и памтићу га до краја свог живота, јер сам провела шест дивних дана.

Сандра	Костић	I/2	С.Ш.

Свима се провлаче исте мисли, зашто је тако брзо 
морао да дође крај. Након доручка смо тужно одвукли 
кофере у аутобус и почели повратак у Београд.
 Солун нам је био последња дестинација на екскурзији. 
Посетили смо гробље српских војника из Првог 
светског рата - Зејтинлик, а у панорамском обиласку 
смо видели: Беле куле, цркву Светог Димитрија, 
Галеријев славолук, статуе Александра Великог.
Слободно време у Солуну смо искористили да поједемо 
по још један гирос до следећег пута који нас доведе у 
ову прелепу земљу.  Драгица	Лошић,	Марија	Радовановић
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“Од срца срцу”
(“FROM HEART TO HEART”)

У претходном периоду реализовано је више активности 
у оквиру АCES пројекта “Од срца срцу” у коме учествују 
ученици и наставници наше школе у партнерству са 
две редовне школе из Кичева (Македонија) и Тузле 
(БиХ). Тема овогодишњег пројектног циклуса је 
солидарност.
Ученици средње школе су 25. фебруара посетили 

хуманитарну изложбу фотографија фран-
цуског фотографа Џерома Сида, “There are 
only one man” у УК “Пароброд”. Изложба је 
посвећена људима који су погођени ратом 
у Сирији, морали да напусте своју земљу и 
најближе. Сид је желео да прикаже животне 
приче ових људи, кроз најугроженији део те 
популације, а то су деца, па је документовао 

ситуацију избеглица у Шиду, прошле јесени. 
 Поводом 22. марта, Светског дана воде, ученици 
средње школе, са предметним наставником Мирјаном 
Бојанић су дизајнирали флајере о важности воде за 
живот на Земљи и практичним упутствима како штедети 
воду и на тај начин бити солидаран са природом. 
Дана 30. марта група ученика основне и средње школе 
посетила је хуманитарну организацију Црвени крст 
Србије, која на нашим просторима постоји од 1876. 
године. “Путем хуманости ка миру” је натпис који је 
обележио ову посету. Током посете ђаци су имали 
прилику да обиђу “Спомен собу” и да се упознају са 
делом активности које Црвени крст Србије спроводи са 
циљем подршке деци из осетљивих група и деловања 
у несрећама. 
Дана 6. априла школу су посетили представници 
хуманитарне организације “Адра” и одржали пре-
давање о начину на који они помажу избеглицама у 
Србији и важности хуманости и солидарности, под 
мотом да наше мало некоме може да значи много.
15. априла школу je посетила организација ЦЕПОРА 
и одржала представу на тему вршњачких притисака 
и како им се одупрети, као и како помоћи другу/
другарици у овој ситуацији.
Дана 25. априла присуствовали смо завршном догађају 
организованом у оквиру пројекта “Солидарност је у 
срцу”, у ОШ “Радивој Поповић” у Земуну. Овом приликом 
наше колеге су угостиле своје пројектне партнере из 
Чешке и Словеније, са којима су заједно представили 
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 “FROM HEART TO HEART”
“Од срца срцу”

Тузла
  

Друга етапа АЦЕС пројекта под називом “Од срца 
срцу” била је посета редовној ОШ  “Центар” (Тузла, 
Босна и Херцеговина), у периоду од 18. до 21.марта 
2016. године.
Из наше школе путовало је четворо ђака: Теодора 
Баљак, Есма Хаџић, Војислав Ђорђевић и Тибор 
Илић у пратњи наставница Весне Костић и Јелене 
Соврлић.
На пут се кренуло у јутарњим сатима са главне 
аутобуске станице. У Тузлу смо стигли након пет 
сати путовања, где су нас сачекали представници 
из школе  “Центар”  и одвезли до Дома за старе - 
Тузла, где смо били и смештени. Након неколико 
сати предаха као и што је било предвиђено агендом, 
ђаци и наставници из ОШ “Кузман Јосифоски - Питу” 
(Кичево, Македонија), ђаци, њихови родитељи и 
наставници из Тузле и ми, окупили смо се у ОШ 
“Центар” где нам је директорка школе заједно са 
колегама пожелела добро дошлицу. 
Уследила је размена поклона, а онда се као 
изненађење вечери заједничким снагама исекла 
торта пријатељства.

пројектне активности, а овај догађај обогатили су и 
пригодни наступи ученика из партнерских школа.
 У периоду од 18. до 21. марта реализована је друга 
фаза пројекта “Од срца срцу” посетом партнерској 
школи ЈУОШ “Центар” из Тузле. Овом приликом 
желимо да се захвалимо ТП “Ласта” из Београда на 
обезбеђеним бесплатним путним картама за наше 
ученике и наставнике.
У периоду од 4. до 6. маја реализована је трећа фаза 
пројекта “Од срца срцу” када је наша школа била 
домаћин ученицима и наставницима из партнерских 
школа.
У периоду од 31. маја до 3. јуна, у Сенецу (Словачка) 
организован је завршни скуп овогодишњег пројектног 
циклуса, под називом АCES Академија 2016. На овом 
скупу, ученици су  представили активности и резултате 
пројеката у којима су учествовали.          

Ива Урдаревић
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Наши ђаци су се обрадовали поновном сусрету 
са њиховим другарима. Након тога су сви ђаци и 
наставници уживали у посластицама и специјалитетима 
које су спремили родитељи ђака из Тузле.
Следећег дана организована је посета Музеју соли. 
Тузла је позната по рудницима соли, по чему је град 
и добио име. У Музеју соли смо имали прилику да 
се упознамо са процесом настанка соли, поред тога 
видели смо како је изгледала униформа за рад у 
рудницима, обућа, алати са којима се радило, много 
фотографија на којима је приказан процес рада.
Затим смо обишли католичку цркву светог Петра и Пав-
ла и Фрањевачки самостан. Обе зграде представљају 
једно модерно и лепо издање. Црква има три звона из 
1927. године и оргуље од 17 регистара направљене 
1961. године. Имали смо прилику и да чујемо како 
звуче оргуље. 
Након тога посетили смо православни храм Успења 
Пресвете Богородице, који је смештен у централној 
градској зони Тузле познатијој као Српска варош. 
Храм је грађен осам година, од 1874. до 1882. године. 
За изградњу цркве задужен је био Таса Наумовић из 
Шапца и Риста Недељковић из Охрида. 
Црква је неколико пута обнављана  након слегања тла. 
Један параклис, уз олтар, посвећен је Светом Сави, а 
храм је проглашен националним спомеником Босне и 
Херцеговине. 
Посетили смо и Туралибегову или Пољску џамију из-
грађену 1548. године, од тада до данас је четири пута 
обнављана, а последњи пут 2008-2014. Пројектанти 
ове џамије су били Хусеин Дропић и Златко Угљен.
Након тога смо посетили Дом за децу без родитељ-
ског старања у Тузли, где смо се дружили са децом, 
поделили им поклоне, причали, шалили, смејали се, 
свирали и уживали тих неколико сати. 
Имали смо паузу од неколико сати и онда су уследиле 
припреме за наступ на хуманитарном концерту који је 
одржан у Универзитетској дворани. И игре су могле да 
почну. Ђаци из Македоније су наступали са музичком 
тачком уживо свираном и певаном, и плесним тачкама, 
ђаци из Тузле са глумачким тачкама, традиционалним 

играма и плесним тачкама.
Наши ђаци су наступали са тачком која 
представља комбинацију пантомиме и хип 
хопа.
Цео концерт пропратила је национална 
телевизија из Тузле, која је обавила и 
интервјуе са партнерима овог пројекта. 
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Концерт је пропратила и многобројна публика уз 
овације. Након концерта учесници су могли да 
предахну у оближњем тржном центру. 
Трећег дана је организовано спортско дружење свих 
ученика. Наши дечаци су се укључили у кошарку 
и фудбал са другарима, а девојчице у кошарку и 
одбојку. Сви су добили беџеве, а након тога су 
заједничким снагама ђаци засадили три стабла за 
успомену на лепо дружење и ново пријатељство. 
Уследило је и групно фотографисање. 
 После тога су ђаци у пратњи наставника обишли 
ужи центар града (Панонска језера) вожњом у 
возићу, а у  раним вечерњим сатима организована је 
и журка за ђаке, а наставници су били у ресторану 
поред, уз дежурство по сменама.
Четвртог дана, пре повратка, обишли смо Школу 
за глуве у Тузли. Обишли смо просторије у школи, 
учионице, предшколски део, сензомоторну собу, 
упознали се са колегама који тамо раде. Број ученика 
који похађа ову основну школу је 30, имају једног 
глувог наставника, и ради се по систему предметне 
наставе. Наши ђаци провели су највише времена 
дружећи се и причајући са наставником који је глув 
и са осмацима, са којима су и разменили контакте. 
Ова размена је била испуњена дружењем, добром 
енергијом, богатим садржајем, хуманошћу и 
солидарношћу.

Весна	Костић,	Јелена	Соврлић,	Есма	Хаџић	IV/1	С.Ш.,Војислав	Ђорђевић	
III/5	С.Ш.,	Теодора	Баљак	II/4С.Ш.,

Тибор	Илић	II/4	С.Ш.

Састанак у Београду
Од 4. до 6. маја у школи је реализована последња, 
трећа етапа пројекта “Од срца срцу”. У овој фази про-
јекта, школу су посетили ученици из ОШ “Центар” 
из Тузле (БиХ) и ОУ “Кузман Јосифоски –Питу” 
из Кичева (МКД). Током ова три дана, ученици и 
сарадници у пројекту су учествовали у великом 
броју активности, које су у вези са пројектом и 
имали су прилику да обиђу Београд и спознају неке 
од његових лепота.
4. маја по пријему и смештају гостију, директорка 
Лепа Петровић је поздравила госте и одржала кратко 
предавање о значају наше установе која постоји 
већ 119. година, које програме у школи имамо и по 
чему смо специфични.
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Током овог дана реализовано је неколико активности. 
Након кратког предаха и освежења, за ученике су 
организоване радионице знаковног језика.
Глуви ученици су својим друговима показивали основе 
знаковног језика а касније током дана организова-
не су и “Игре без граница”. Управа школе је имала 
састанак са сарадницима пројекта. Дан је завршен са 
“српском вечером” у којој су сви уживали у ђакони-
јама наше трпезе.
5 маја, тј. другог дана ученицима и сарадницима су 
презентоване све активности које су спреведене у ових 
неколико месеци. Велико број акција је обележио овај 
пројекат и можемо са задовољством да кажемо да смо 
теми солидарности пришли на најразличитије начине. 
У преподневним часовима је спроведена и радионица 
“Руке солидарности” и “Зид порука” на којем су ученици 
остављали поруке, којима су назначили битност овог 
пројекта за њих. Пројектни партнери су обишли 
просторије школе, радионице (керамичку, графичку, 
столарску, кројачку, пекарску и фризерску) као и 
учионице, и упознали наше најмлађе ђаке из вртићке 
групе. Могли су да виде све нивое образовање у школи. 
Ученици у посети су изразили интересовање за посету 
Музеју Историје Југославије и Кући цвећа у чему смо 
посебно уживали и научили нешто о нашој заједничкој 
историји. Приликом посете смо присуствовали и 
изложби “Дизајн за нови свет”. Следећи музеј који смо 
поесетили је Музеј Николе Тесле у којем смо имали 
предавање о најзначајнијим достигнућима великог 
научника и прилику да испробамо неке од изума. 
Посетили смо и Храм Светог Саве и у повратку у 
школу на “Кукама доброте” закачили наш допринос 
овој акцији и на тај начин помогли бескућницима. 
Након кратке паузе, почеле су припреме за најважнију 
активност током пројекта. Одржана је генерална 
проба хуманитарне приредбе а затим и премијера од 
19 часова. Гости су директорки уручили лепе покло-
не захвалности у виду слика које ће сигурно наћи 
место у просторијама школе. Хуманитарној приредби 
су присутвовали ученици,родитељи, колеге и неки од 
значајних сарадника школе и овом им се приликом 
захваљујемо. Вече се завршило обиласком центра 
града и Скадарлије.
6. маја, последњег дана посете сви смо уживали 
у панорамском разгледању Београда. Видели смо 
најзначајнија места града и научили доста о историји. 
Наше разгледање се завршило на Калемегдану који 
смо обишли до споменика “Победнику”.
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Концерт солидарности
“Од срца срцу”

 Главни догађај током посете пројектних партне-
ра био је хуманитарни концерт који је одржан 
5. маја у Парохијском дому цркве Светог Саве 
на Врачару. На концерту су наступили ученици 
основне и средње школе, а придружили су им се 
и другари из партнерских школа из Македоније и 
Босне и Херцеговине. Програм је био веома богат 
и разноврстан. Ученици су плесали, певали, 

реповали, рецитовали, свирали гитару, приказали нам 
своје пантомимичарско умеће, а све је било пропраћено 
преводом на знаковни језик. На крају концерта наши 
другари из Македоније извели су песму “Не ругај се” на 
знаковном језику.
                                             Ива	Урдаревић,	Теодора	Баљак	II/4С.Ш.					

Затим се упутили у Цркву Св. Петке.
Након тога смо сви заједно отишли у “Врт Добре 
Наде”. Неки од ученика су први пут у зоо врту, па је 
многима ова посета била посебно значајна.
Слободна шетња по Кнез Михајловој и обилазак 
центара града је свима био занимљив и уживали су у 
куповини сувенира.
Растали смо се уз жељу да се поново видимо и 
пожелели једни другима срећан пут. Александра	Радевић
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аces Академија
 На крају пројектног циклуса учествовали смо на аces 
Академији, у словачком градићу Сенецу, од 31. маја до 3. 
јуна. Овом догађају присуствују по један наставник и ученик 
из сваке школе, а нашу школу су представљале ученица 
Теодора Баљак и наставница Ива Урдаревић. Циљ овог скупа 
је размена искустава и презентација активности и резултата 
пројекта, као и прослава успешног завршетка још једног 
пројектног циклуса. Пројекте представљају ученици, а наш 
пројекат су веома успешно представили Данило Арсоски, 
Амина Мулабдић и Теодора Баљак, на енглеском и знако-
вном језику.  Сазнали смо и шта су друге школе урадиле у 
својим пројектима и разменили искуства и идеје са колегама и 
другим ученицима, учествовали у групном и у радионичарском 
раду и били гости на свечаној академији и забави  којом смо 
обележили завршетак овог пројектног циклуса. Добили смо 
златну аces плакету, јер нам је ово треће учешће у пројектном 
циклусу Академије средњеевропских школа. У паузама између 
активности бавили смо се спортом, играли одбојку на песку, 
кошарку и стони тенис, али и уживали у шетњи поред језера 
и обишли смо центар Сенеца. Последњег дана нашег боравка 
организовано је неколико излета, а ми смо изабрали шетњу 
Братиславом са водичем у трајању од два сата и обишли 
дворац у Братислави и центар града. 

Ива	Урдаревић,	Теодора	Баљак	II/4С.Ш.
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Такмичење у знању и вештинама
 Републичко спортско такмичење у знању и вештинама ученика 
оштећеног слуха, одржано је од 3. до 4. јуна 2016. године у Новом Саду.
 Укупни пласман наших такмичара је 1.место, и поносни смо на њихово 
постигнуће. Резултат показује, труд и напор. Ученици  који су представљали 
школу су:
 Делорија Минда, која је освојила 1. место у домаћинству.
 Радосављевић Анђела је у ликовним вештинама заузела 3. место.
 Радомировић Младен је из техничког образовања освојио 2. место, а 
из историје 1. место.
 Малешевић Андреј је у знању математике заузео 3. место, а Тијана     
Радисављевић је из српског освојила 3. место.

Александра		Радевић
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Спортске вести
 Меморијални турнир
 “Марко Лазић”
 У среду, 6. априла, ученици наше школе су 
на меморијалном  турниру у малом фудбалу, 
који је организовао Спортски савез особа 
са инвалидитетом Београда у знак сећања 
на Марка Лазића, члана Клуба слепих и 
слабовидих “Напредак”. На овом турниру 

екипе су бројале по 7 играча (шест играча и голман) 
и биле су састављене од ученика оба пола како би сви 
могли равноправно да се укључе.

 Београдски маратон – трка задовољства
 Ученици наше школе су и ове године узели 
учешће у Трци задовољства на Београдском 
маратону, који је одржан 16. априла.
Дужина стазе била је 5000 метара, а почетак 
трке био је испред Скупштине Србије. У циљу 
популаризације и презентације спорта и рекре-
ације особа са инвалидитетом, а уз подршку 
организатора Београдског маратона, Спортски 
савез особа са инвалидитетиом организовао 

је агенцију “Равноправно до циља” заједно са повереником за заштиту 
равноправности.              Дарко	Ћорић,	Славица	Убовић
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Републичке спортске игре
 Наша школа је у периоду од 19. до 22. 
маја била домаћин Републичких спортских 
игара ученика оштећеног слуха. На такмичењу 
је учествовало 7 школа, а такмичили су се у 
атлетици, фудбалу, кошарци и одбојци. Наша 
школа је према укупном броју постигнутих 
бодова освојила друго место. Прво место 
освојила је школа из Ниша, а треће место 
школа из Крагујевца. Из наше школе на играма 
је учестовало 15 ученика, из основне и средње 
школе. У атлетици, Огњен Јовановић је освојио 
2. место, а Теодора Баљак 3. место у дисципли-
ни трчање на 100м. У дисциплини трчање на 
300м Есма Хаџић је освојила 3. место, а на 400м 
Војислав Ђорђевић освојио је 3. место. У бацању 
кугле, Ана Влашић је освојила 1. место, а Есма 
Хаџић и Ненад Кнежевић друго. Ана Влашић је 
освојила 3. место у скоку у вис.
 У екипним спортовима, наши дечаци су 
освојили 1. место у фудбалу  и одбојци, а 2. 
место у кошарци. 
 Девојчице су освојиле 1. место у одбојци, 
а 2. место у кошарци.
 Поред одличних резултата, и деца и нас-
тавници ове спортске игре памтиће по јако ле-
пом дружењу, како на терену тако и ван њега, 
и радујемо се следећем сусрету.

Славица	Убовић,	Дарко	Ћорић
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Осмо републичко такмичење 
фризера оштећеног слуха

 Осмо Републичко такмичење образовног про-
фила женски фризер за ученике оштећеног слуха, 
одржано је 22.04.2016. године у Специјалној школи 
са домом ученика “Бубањ” у Нишу.
 На овогодишњем такмичењу ученика - фризера 
у Нишу, учествовали су ученици школа из пет градова 
Србије: Крагујевца, Јагодине, Суботице, Београда и 
Ниша.
 Тачи Нермина и Тамара Живановић као так-
мичарке из наше школе, учествовале су на овом 
догађају. Тамара Живановић је освојила треће место 
у дисциплини подигнута коса (свечана фризура). 
Модели са којима се радило су такође ученице наше 
школе, које похађају овај образовни профил.

Александра	Радевић	

Професионална оријентација
 Шта ћеш да упишеш, једно је од најважнијих питања које се поставља 
једном осмаку. Период избора занимања је јако важан у животу сваке особе 
и зато је неопходно да се располаже свим информацијама.
 Школа је 25.3.2016. године, отворила врата родитељима и будућим 
средњошколцима и на занимљив и интерактиван начин им показала који су 
то образовни профили којима будући ђаци могу да се баве.
 У оквиру осам подручја рада, у Школи постоји шеснаест образовних 
профила у трајању од три или четири године
 Директорка Лепосава Петровић, школски психолог и наставници школе 
са ученицима, су се трудили да одговоре на сва питања присутних гостију.

Александра	Радевић	
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Свети Сава мири браћу
 Када је Свети Сава српском земљом ходао сусретао је 
сироте, болесне, уплакане, гладне, неписмене, бескућне, 
неожењене, неудате, бездетне, непобожне, тужне. И идући 
тако земљом српском остављао је за собом задовољне 
оним што имају и са вољом да се даље труде, здраве духом 
и поучене да је вода света материја крштења и да је за 
купање, па су укућани здрави, а кућа и одећа чисти, да 
нема куге и лепре и смрти. Остављао је за собом утешене, 
мајке научене да од онога што има направе уз молитву 

храну и нахране своје, окупљене заједно, у исто време, а по реду, око једног 
заједничког стола. Да буду увек заједно, да се не забораве, да се не посваде. 
Јер кад ђаво једном позван дође међу људе ко ће га отерати? Остављао је 
Сава за собом бистре главице, широм отворених очију, задивљене лепотом 
тек научених слова. У рукама по писаљка да пишу прво молитве Богу, а 
после о свему што Бог уму открије, о тајнама живота и вечности. Оставио 
је за собом Светитељ скућене у кућу Србију и кућу Цркву српску. Оженио и 
поудао пред Богом оне који су некада, некрштени по ливадама и луговима 
полуодевени, многобожачке обреде изводили, па су деца била и свачија и 
ничија. Богу се молио за несрећне бездетне, па их је Бог обрадовао. Уселио 
се мир у свако срце, благодат Духа Светог излила се на Србију, упалила 
се славска свећа. А дође немир и ђаво по своје. Бацише Вукан и Стефан 
Саву на колена. Подиже Свети и руке своје и молитву своју Богу Јединоме: 
“Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас грешне”. Храбро, у тихој 
молитви, од подвига прерано остарео и оболео, мудри, свети старац Сава 
пређе камен, шуме, планине и воде. Дође из Светог Хиландара. Постидеше 
се Вукан и Стефан. Опрости Велики Бог. Опрости им Сава и Србија. И не 
би рат, него мир. Беле се цркве по Србији и сијају као драги каменчићи 
у космосу Божијем. Бели се и светли свака школа. Овај наш драги камен, 
непроцењиве вредности, наша школа “Стефан Дечански”, а то значи сви 
ми који у њој учимо и радимо, чувамо и негујемо. Уз благослов нашег 
Светог Стефана Дечанског, показали смо велику захвалност и љубав према 
Светом Сави. Приредба која је припремљена и изведена на Савиндан је 
велика жртва љубави. Сво стрпљење, напор, креативност, упорност, труд 
свих учесника, излили су се као река радости која носи аплаузе, осмехе и 
дивљење. Представа за памћење. Зато што не заборављамо Светог Саву. 
Зато што је човек биће Божије и увек може више.
Зато што наши ђаци могу много.          Дијана	Вуковић
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Изложба која ме је одушевила
 Изложба “Пупин - од физичке до духовне 
реалности” у историјском музеју Србије је 
најинтересантнија изложба коју сам икада видела. 
Имала сам утисак да се магија одвија пред нашим 
очима. Холограми, игра светла, 3D анимације и 
Михајло Пупин који нам се чинио као да је са нама 
жив, учинили су да останемо без даха.
 Наишли смо на огромну књигу, окрећу се 
странице, а испред нас се јавља Пупин који нешто 
говори. Водич објашњава, а наставница Верица 
нам преводи на знаковни језик да говори делове 
из свог дела “Од пашњака до научењака” за које је 
1924. године добио Пулицерову награду. Сазнајемо 
и много о његовом детињству, школовању, животу 
у Америци и његовим достигнућима. Стојимо на 
импровизованом броду “Вестфалија” којим је Пупин 
отишао у Њујорк. Све нам је интересантно.
 Водич узима телефон са музејског зида и јавља 
се и каже нам да погледамо са друге стране. На наше 
изненађење неке речи се готово магијом исписују 
на зиду. Читамо. “Здраво, овде Михајло Пупин, да 
ли ме чујете?”. Покушавамо и ми да нешто кажемо 
и све се исписује. Сјајно је!
 Сазнајемо и о пријатељству Пупина и Николе 
Тесле, њиховом заједничком раду на усавршавању 
рентгена. Помоћу интерактивних наочара уживамо 
у соби патената, а ова наша “истраживања” завр-
шавамо на небеској љуљашци. Апликација која 
представља звездано небо се покреће, а Пупин 
нам говори да “све оно што је пронађено већ 
представља прошлост”. 
 Много ми се допало што се на овој изложби 
користила савремена технологија која је и 
допринела да је све било изузетно интересантно.
 Стварно сам била одушевљена.
 На крају сам се уписала у књигу утисака.
 Написала сам: “Никада ми се нека изложба није 
оволико допала.”

Хелена	Грујоски	IV/1	С.Ш. 
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Акција у локалној заједници - 
Светски дан воде

 У оквиру пројекта “Од срца срцу”, посебна пажња је посвећена свести 
о животној средини.
 Ученици су направили флајере које ће дистрибуирати у наредном 
периоду и на тај начин утицати на свест људи о овом значајном ресусрсу.
 Оваквим активним деловањем, ученике учимо како да учествују 
у креирању локалне заједнице и како да укажу на значај проблема који 
препознају. Ова кратка кампања их је учила значају активизма и могућности 
да промене важне ствари.
 Фотографијама је приказан процес од активног настајања флајера у 
школској учионици до његовог дељења.           Александра	Радевић

22. март - Светски дан воде
и неколико значајих чињеница

 Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. 
Организација Уједињених нација је пре десетак година прогласила 22. март 
за светски дан вода с намером да истакне њену важност. Ближимо се времену 
када ће потреба за водом премашити залихе.
 До 2025. године две трећине човечанства осетиће озбиљан недостатак 
воде. Процене стручњака кажу да око 1,1 милијарди људи нема приступ 
пијаћој води, а 2,5 милијарди нема обезбеђене елементарне санитарне 
услове. Шест хиљада деце млађе од пет година сваког дана умире од болести 
проузрокованих загађеном водом.                   Александра	Радевић
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Вртић
 Вртићка група нас је изненадила још једном радионицом у 
којој су учествовали са својим породицама. На овој Ускршњој 
радионици, правили смо декупаж јаја и припремали се за 
предстојеће празнике. Смех, радост и стварање обележили су 
26.априла 2016. године просторије вртићке групе. 

Александра	Радевић

Ускршњи базар
 На платоу, испред Храма Светог Саве, 23. априла 2016.
године, одржана је традиционална Ускршња продајна 
изложба. Посетиоци су на изложби могли да виде и 
купе радове настале у нашој столарској, кројачкој и 
ликовној радионици.           Александра	Радевић

Традиционални базар - 8. март
 Традиционални осмомартовски базар, одржан је 8. марта испред 
општине Савски венац. На овој продајној изложби, представљени су радови 
ученика из радионица у нашој школи - кројачка, столарска, ликовна, 
вајарска.          Александра	Радевић

Примери добре учитељске праксе
 На конкурсу “Примери добре учитељске праксе”, 2.место освојила је 
наша школа са угледним  часом “Вук Стефановић Караџић”. Реализатори овог 
часа су Душанка Јовановић, Весна Костић, Валерија Ђачић, Мери Божовић и 
Јасминка Петровић, а у часу су учествовали ученици виших разреда основне 
школе. Колегиницама и ученицима од срца честитамо!
 А како је изгледао час можете да погледате на следећем линку:
 https://www.youtube.com/watch?v=OQO-ccJVDb

Александра	Радевић
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Васкршње ликовне радости деце 
Београда

 На Ускршњи дан, 1. маја, у фоајеу Православно 
богословског факултета, у организацији Пријатеља деце 
Београда отворена је изложба осликаних ускршњих јаја 
и дечјих цртежа.
 Међу радовима на тему Васкрса изложен је и високо 
оцењен ликовни рад наше ученице осмог разреда Јоване 
Ђорђевић.
 Жири Пријатеља деце Београда доделио јој је Диплому 
за најлепши Васкршњи цртеж приспео на конкурс дечје 
васкршње ликовне радости деце Београда.

Ксенија	Тодоровић

Две смотре дечјег ликовног 
стваралаштва

 Друштво дефектолога Београда је организовао традиционалну смотру 
ликовних радова деце и омладине ометене у развоју.
 На 39. изложби радова, одржаној 4. маја, у Педагошком музеју учество-
вали су и наши ученици који су излагали ликовне и примењене радове (црте-
жи, колажи, керамика).
 Такође, 27. маја учествовали су на 38. Јавном часу цртања, на Кале-
мегдану. Наши ученици представили су изванредан, прелеп рад, са темом 
“Ми, деца Београда”. Уложили су велики труд и љубав у реализацији задате 
теме. Признање организатора су две захвалнице које је школа добила за 
подршку и учешће у реализацији ове традиционалне смотре.

Ксенија	Тодоровић
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Осликавање дворишта школе 
“Стефан Дечански”

 Уз подршку Министарства културе осликано је цело двориште Школе 
за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански”.
 Аутори мурала су: Вила Краљевиц, Сале Лортек, Наталија Дабић, 
Небојша Петровић. Координаторка: Славица Радишић.
 Један део дворишта осликала су и деца, без помоћи нас великих.

Преузето	са	facebook	стране	групе	“ИДЕ”
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Час ликовног са студентима
Наша Школа инвестира у развој естетских 
вредности код ученика. Из тог разлога, 
често имамо наству “Анализе уметничих 
дела” у оквиру наставе Ликовне културе где 
бирамо дела из области визуелне уметности. 
На тај начин подстичемо стваралаштво, 
маштовитост, осећај за лепо, али и само-
мотивацију за стварањем.

Александра	Радевић

Студентске посете
Већ дуги низ година, наша школа је наставна 
база Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. Студенти држе часове српског 
језика, математике, природе и друштва, света 
око нас, ликовне културе, физичког васпитања 
и организују разне радионице.
У нашој школи могу да се опробају у практичном 
раду и да примене оно што су научили.
Сарадња са нашим будућим колегама, осав-
ремењује наставне процесе и чини их дина-
мичнијим.
Ученицима је посебно значајно увођење нових 
особа у њихову свакодневницу како би се 
подстакла социјализација.
У овом заједничком процесу, учимо једни од 
других и стварамо позитивну атмосферу за 
заједничко учење.
Слике показују продукт наставе ликовног у 
групном раду другог и трећег разреда.

Александра	Радевић
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Посета изложби
“Београд виђен очима особа са 

инвалидитетом”
 Ученици наше школе су, 30. маја, посетили изложбу под називом 
“Београд виђен очима особа са инвалидитетом” које је организовало 
удружење “Живимо заједно”. Изложба је била постављена у Студентском 
парку. Ученицима је представљено како се цео процес израда слика одвијао, 
видели су одређен број занимљивих слика који су настали у реализацији овог 
пројекта, а могли су и да поразговарају са другарима о њиховим радовима.

Јелена	Соврлић,	Бојана	Ђукановић

Посета УК “Вук Караџић”
 “Анелис, сновиђење по дневнику Ане Франк” је кореодрама 
коју су средњошколци посетили 4. марта, у УК “Вук Караџић”. 
Она је мултимедијалног карактера и поред звука обилује са 
доста визуелних ефеката који дочаравају период живота Ане 
Франк. Превод на знаковни језик омогућио је да представа 
буде доступна и нашим ученицима.    Александра	Радевић

Форум театар “Је ли јасно?”
 Центар за позитиван развој деце и омладине је у школи гостовао са 
делом представе “Је ли јасно?”. У свечаној сали су 15. априла приказани 
најважнији сегменти једног форум театра, са којим су се ученици средње 
школе срели први пут. У овој краткој представи приказан је аспект 
солидарности и вршњачке подршке, али и притиска. 
 Многи ђаци су желели да се опробају у улози главног јунака и осете 
како је бити Филип. По први пут се у представи појавило решење “извини”, 
а била је изведена 11 пута у редовним школама.   Александра	Радевић
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Равница благословена
и сунцем окупана

 Сви смо се рано пробудили. Спаковали смо храну и воду и 
пошли. Није нам сметала ни топлота, ни километри који су 
били испред нас. Хтели смо да будемо заједно, да поделимо 
дан, да се одморимо и Богу захвалимо што нас је зближио, 
па смо постали важни једни - другима.
 Када смо изишли из последњег превоза нашли смо се на 
крају лепог сремског села Јакова. Ту су нас чекале Анђела и 
њена мама Весна. Весна је поред сока и слаткиша и сира,  који 
сама прави,  направила и донела две пите, домаће и руком 
развучене. Пита је замирисала, а ми смо добили додатни 
мотив да стигнемо у манастир што пре. Са обе стране пута 
пратила нас је шушкава музика класалог жита, зелено море 
младих кукуруза и брундање трактора вредних сељака. 
Неколико пута смо одмарали у хладу ораха и дудова.   
Не знам ко је први стигао и поклонио се  Светој Петки на  
улазној капији. Два километра пешачења су остала за нама. 
Дивна велика ливада са цвећем и доста дрвећа, наткривене 
клупе за одмор. Прошли смо унутрашњу капију. Ушли смо у 
лепу и велику цркву. Целивали смо иконе, поклонили смо се 
честици моштију Свете Петке. У молитви смо се сетили свих 
оних које волимо и којима је помоћ Божија потребна, тешко 
болесних. Записали смо на оне мале, беле лепе папириће 
њихова имена, да нас монаси помињу на Литургији, да мука 
прође. Дуго смо се дружили. Јели смо, одмарали се, играли 
фудбал, тенис, Не љути се човече, делили слаткише, пили 
кафу, смејали се. 
Наша најмлађа другарица Анђела, наш будући ђак – првак, 
нам је још више улепшала дан. Малена и нежна, а тако 
одлучна, издржљива и стрпљива. Пример и поука за старије. 
Наши љубазни домаћини, братство манастира Свете Петке, 
на челу са игуманом Макаријем су се веома радовали нашем 
доласку. Рекли су нам да дођемо кад год можемо. Монах 
Николај нам је донео послужење и разговарао са нама 
колико је важно бити добар и васпитан. Питу смо појели, 
километре назад превалили и поново заронили у брзе воде 
нашег лепог, уморног града Београда. И ми смо уморни, али 

је важно да знамо да нас 
увек чекају и да смо увек 
добродошли у света места  
нашег душевног одмора, 
тамо где се земља ослања на 
небо и боље разуме и срећа 
и туга, у наше манастире.

Дијана	Вуковић
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Школа
– наставна база многим факултетима

 У периоду од 23. до 25. маја, наша школа је 
угостила студенте смера Специјална едукација 
и рехабилитација са Медицинског факултета у 
Фочи. Група од тринаест студената и професора 
је током три дана посете, могла да присуствује 
свим програмима које школа нуди.
 Присуствовали су раду у вртићу, основној шко-

ли, средњој школи, а могли су и да виде програме Ране интервенције и 
програм рада са децом са Кохлеарним имплантом. Посетили су све радио-
нице у школи и видели како васпитно образовни процес тече код нас у школи.
Поред факултета из Фоче, ми смо наставна база и ФАСПЕР-у, Сингидунум-у, 
ДИФ-у, Филозофском факултету и многим другим институцијама са којима 
сарађујемо.          Александра	Радевић

Са вероучитељицом у Сланцима
 Пут нас је, 27. маја, одвео у  Манастир у Сланцима. 
 Време проведено тамо нам је много значило.
 Видели смо њиве и људе који раде на њима, заобилазили 
тракторе, били у штали, мазили животиње, помолили се за 
здравље, играли фудбал, видели како се праве свеће...
 Монаси су нас угостили посним ђаконијама а на повратку 
смо добили икону која ће наћи место на зиду у нашој школи, 
да нас подсећа не време проведено у миру и радости.  

Александра	Радевић
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Извиђачи на Сајму колекционара
 Ове године, чланови нашег одреда: Кенан Кучевић, Михајло Кузма-
новић, Фатима Рашитовић, Силдиђана Рашитовић, Милош Јовић и мали гост са 
Чукарице Страхиња са својим предводницима: старешином Достаном Лазић 
и начелником Верицом Станојевић имали су веома успешно представљање 
на Сајму колекционара.
 Колекције су биле из области “Опште колекције”: обележја Божића и 
сличице и “Извиђачке колекције”: мараме, качкети, мајице, “Развитак” (о 
нама у часопису - овогодишња тема).
 Време је брзо протекло у дружењу, разгледању других колекција и 
игри “Меморије”. Све ово су улепшале дипломе за учешће, за друго место 
(Михајлу Кузмановићу - категорија млађи извиђачи) и за 3. место (Милошу 
Јовићу - категорија старији извиђачи).

Достана	Лазић,	Верица	Станојевић

 Тема сајма “Новине - журналистика о извиђачима” 
 или “Други о нама”

 Овогодишња тема има за циљ да се учесницима 
Сајма, прикаже шта су то Новине (штампани 
медији) писале о извиђачима у протеклим годинама 
и деценијама.
 Новине су најстарији штампани медији и 
најстарији начин ширења вести, а у данашњем 
облику су настале пре око три стотине година. 
Излазе редовно, најчешће дневно или недељно, и 
објављују разне вести из друштвеног, политичког, 
културног и спортског живота. Извештавају о 
важним догађајима, доносе приче, романе у 
наставцима и стрипове, објављују огласе, рек-
ламе, итд. Углавном садрже вести, информације 
и огласе и обично се штампају на релативно 
јефтином папиру. Делатност писања и издавања 
новина назива се новинарство или журналистика, 
а новинари су људи чији је посао писање за 
новине. Новине су писале и о извиђачима, о 
нашим активностима, и објављивале репортаже 
са наших акција. Нажалост, данас сматрамо да 
нисмо довољно заступљени у медијима, па ни у 
штампаним. Овај Сајам колекционара је добра 
прилика да се подсетимо текстова у штампаним 
медијима, почев од локалних новина, па до новина 
са великим тиражима. Сигурни смо да сваки 
Одред извиђача, сваки Савез, у својој архиви 
има сачуване барем неке текстове из новина о 
извиђачима и нашим активностима.

 Можда ћемо кроз тему Сајма, подстакнути размишљање, шта треба да 
урадимо, да бисмо имали већу медијску пажњу.
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Огледни час из хемије

 И ове године су приказани огледи из хемије, где је 
обухваћено градиво прве, друге и треће године сред-
ње школе. Огледи су приказани уз помоћ асистента 
са Хемијског факултета Томислава Тостија.

 Својства течности
 Течности заузимају одређену запремину, али немају одређен облик, 
већ заузимају облик суда у коме се налазе.
 Тачка кључања течности је она температура где је изједначен притисак 
течности са притиском над њом.
 Што је притисак нижи, нижа је температура кључања.
 Површински напон је разлог зашто су течности у капима, а настаје због 
тога што су привлачне силе између молекула јаке, а како су у течностима 
окружене другим молекулима у свим правцима су исти, при површини јавља 
се одређена сила.
 Утицај температуре растворљивости гаса
 Порастом температуре растворљивост гаса опада тј. мања је количина 
раствореног гаса.
 Природа гаса
 Гасови који хемијски не реагују са течностима слабо се растварају у 
њој (примери H2, N2, O2, CO...).
 Пажња: Да се кисеоник потпуно не раствара у води не би било живота 
у њој, даље исправно се каже слабо се растварају у води.
 Гасови који хемијски реагују са водом добро се растварају у њој 
(примери NH3, HCl, SO2).
 Растворљивост гасова у води (метиленско плаво)
 

 Растворљивост гасова у води фонтана
 Амонијак се изванредно раствара у води.

 Једна запремина воде при Н.У. раствара 634 запремине амонијака.
  Раствори
 Раствори чине значајан и важан део хемије. Најчешће представљају 
способност течности да раствори чврсту супстанцу, другу течност или гас 
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формирајући хомогене смеше чистих супстанци тј. садрже две или више 
супстанци помешаних у стању молекулске дисперзије. Међутим, растворе 
чине и чврсто у чврстом (олово у калају), течно у чврстом (гел), гас у чврстом, 
течност у течности, гас у гасу и обрнуто.
 Супстанца које има у вишку је растварач, а друга је растворена 
супстанца. На основу величине честица растворе делимо на:
 - праве величина честице мање од 1 nm
 - колоиди величина честице од 1 до 100 nm
 - суспензије и емулзије.
 Олово јодид
 У правим рaстворима честице никад не мирују, чак и кад су честице 
толико мале, оне су под дејством гравитације с једне стране и константно су 
под утицајем молекула воде са друге стране. Гравитација вуче честице на 
доле, а вода их подиже на више. Ако је честица довољно велика да превлада 
дејство воде пашће на дно, али онда то није прави раствор.
 Растворљивост
 Растворљивост је мера количине растворене супстанце и зависи од 
природе супстанце (растварача и растворене супстанце) и температуре.
 Раствори чврстих супстанци у води настају мешањем чврсте супстанце 
са течношћу која зависи од природе супстанце и растварача као и од 
температуре и додирне површине.
 На основу количине супстанце у њима раствори могу бити незасићени, 
засићени и пресићени. Засићени раствори су сви они који при датим условима 
садрже максималну количину растворене супстанце и код којих постоји 
динамичка равнотежа између растварања и кристализације. Пресићени 
раствори настају кад се охладе засићени раствори у којима је присутан 
центар кристализације. При прелазу из течне у чврсту фазу прво се стварају 
ситни центри кристализације који због своје велике површине имају већу 
растворљивост него велики кристали и они тешко стварају пресићене 
растворе, међутим, ако је присутно бар зрнце прашине долази до појаве 
кристала и настанка пресићеног раствора.
 Засићени раствор натријумацетата

 Пресићени раствор садржи више растворене супстанце него засићени 
раствор. тако да се убацивањем кристала равнотежа помера ка чврстој 
супстанци (знамо да се смањује концентрација, јер талог није у раствору).
 Гласом активирана реакција

 Натријум-хидроксид реагује са 
угљендиоксидом дајући натријум-
карбонат и воду пошто у раствору нес-
таје хидрксидних јона фенол фталеин 
губи боју и прелази из љубичасте у 
безбојну.
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 Колоиди
 Колоидни системи су хетерогени системи који се састоје од две 
фазе. Под фазом подразумевамо хомогени део система који је одвојен од 
осталог дела система физичком границом. Када је једна фаза раздељена 
у другој онда такав систем називамо дисперзним системом. Фаза која је 
фино раздељена је дисперзна фаза, а друга је дисперзно средство. Обе 
фазе могу бити у сва три агрегатна стања. Најчешћи колоидни систем је онај 
где је вода дисперзно средство и назива се колоидним раствором или солом. 
Колоиди могу бити хидрофилни (обавијени молекулима воде) и хидрофобни 
(не обавијају молекули воде).
 Тиндалов ефекат
 Тиндалов ефекат се користи као тест за разликовање првих раствора 
и колоида. Тиндалов ефекат је појава расипања светлости кад она пролази 
кроз раствор где су честице колоидне величине. Стога кад светлост пролази 
кроз прави раствор величина честица у раствору је мала тако да не може да 
распе зрак светлости који пролази кроз њу. Међутим, код колоидних раствора 
долази до расипања светлости и светлосни зрак се види као права линија 
(као сноп светлости у замраченој соби где се расипа од честице прашине 
Залазак сунца увече - плави део видљивог спектра расут прашина аеросол, 
а црвени емитован, разлог због кога су светла за маглу жуте боје - велика 
таласна дужина те је емитована).
 Хемијски залазак сунца

 
 
 

 Издвојени колоидни сумпор се не раствара 
у води и не пропушта светлост тако да раствор 
постаје млечно бео.
 Реакција црвеног фосфора и калијум хлората

 Кисеоник из калијум - хлората оксидује фосфор до оксида уз ослобађање 
велике количине енергије.
 Алуминијум се оксидује, јод се редукује од ослобођене енергије, 
испарава остали јод и то се види као љубичасти дим, вода служи да иницира 
почетак реакције.
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 Вода ватру пали

 Амонијум нитрат оксидује цинк уз ослобађање велике 
количине енергије.
 Разлагање пероксида под дејством MnO2

 Водоник-пероксид се под дејством катализатора разлаже 
на кисеоник и воду услед ослобођене енергије и вода и 
кисеоник испаравају и то се види као бели дим.
 Реакција пероксида и калијумјодида

 Кисеоник из водоник - пероксида оксидује јодид до јода 
пошто смо додали детерџент за судове. Средина је вискозна 
и ослобођени гасови, кисеоник и јод праве пену.

Томислав	Тости
Олгица	Славковић
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Радио телевизија Тузлански кантон
Хумана мисија школараца из Македоније,
Србије и Босне
19. март 2016.  Ерда Реџепагић
Образовање

 ОШ “Центар” Тузла домаћин је четверодневне посјете основцима из 
Македоније и Србије. Ријеч је о великом међународном пројекту Академије 
за школе из централне Европе, који има ове године задаћу нагласити важност  
хуманости и солидарности. Тим поводом вечерас је у Универзитетској 
дворани  Тузла одржана  и заједничка хуманитарна приредба “Од срца 
срцу”. Три школе, “Кузман Јосифовски Питу” из Кичева, школа за глуве и 
наглуве “Стефан Дечански” из Београда и ОШ “Центар” из Тузле, удруженим 
снагама учествују у пројекту “Академија за школе из Централне Европе”.
 Овај међународни пројекат има важну улогу  у развоју прекограничне 
сарадње  креирајући  заједничке активности.
 Ово је друга од три фазе пројекта, и представља узвратну посјету, 
ученика из Македоније и Србије.
 Завршне манифестације биће одржана у Србији и Словачкој.
 Током четверодневне посјете Тузли ученици и наставници партнер 
школа имаће прилику учити о хуманости и солидарности кроз радионице, 
спортска дешавања, посјете културно-хисторијским знаменитостима Тузле.

Текст	преузет	са	интернет	стране	РТВ	Тузлански	кантон



45Стручно усавршавање

Дани дефектолога 2016
 Дани дефектолога 2016, одржани су од 11. до 14. фебруара на 
Коларчевом народном  универзитету у Београду. Присуствовао је велики 
број дефектолога из Србије и региона.
 Цермонијални део отворио је Министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Александар Вулин, а догађај су уприличили штићеници 
из Домова “Кулина” и “Сремчица” својим наступом.
 Међу говорницима су се нашли и директор ЗУОВ-а проф. др Зоран 
Аврамовић, као и гости из Хрватске и Словеније. Додељене су дипломе и 
повеље “Проф. др Миодраг М. Матић”.
 Ове године смо имали прилике да чујемо о раној интервенцији, 
превладавању стреса и позицији срецијалне школе у образовању и многим 
другим темама. Присутне колеге су задовољне знањем које су добиле.
 Са нестрпљењем  очекујемо следеће Дане дефектолога.

Александра	Радевић

Нове технологије у образовању
У организацији British Council-а,  26. и 27. фебруара, 
у BelExpo центру организована је конференција и 
сајам о употреби информационо-комуникационих 
технологија (ИКТ) у образовању под називом “Нове 
технологије у образовању”. На овом догађају теме 
су биле примена ИКТ-а у предшколском, основном, 
средњем и високом образовању,  лидерство уз ИКТ, 
ка иклузивном образовању уз ИКТ и примена ИКТ-а у 
развоју људских ресурса. Велики број предавача из 
Србије и региона, као и из Велике Британије приказао 
је и предложио неке од фасцинантних начина употребе 
ИКТ-а  у образовању.
У оквиру дела конференције посвећене инклузивном 
образовању представљени су радови колега из наше 
школе. Рад “Комуницирамо уз ИКТ”, аутора Иве 
Урдаревић, Катарине Алексић и Верице Арула, настао 
је као резултат сарадње ученика и наставника из наше 
школе са ученицима и колегама из ОШ “Бранислав 
Нушић” у Београду.
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Тематско планирање
у настави страног језика

 Факултет педагошких наука Универзитета у 
Крагујевцу, у сарaдњи са Америчком амбасадом 
у Београду, организовао је семинар о тематском 
планирању у настави енглеског језика на млађем 
школском узрасту који је одржан у периоду од 
новембра 2015. до фебруара 2016. године. 
 Овом семинару су из наше школе присуствовали 
Ива Урдаревић и Александра Радевић. Семинар је 
трајао три дана. После прва два дана иницијалне 
обуке о тематском планирању у настави енглеског 
језика на млађем узрасту, одржане у новембру 
месецу, добили смо задатак да припремимо и 
реализујемо једну тематску целину у нашој школи, 
као и да представимо наша искуства и разменимо 
мишљења са осталим учесницима семинара, трећег 
дана семинара, у фебруару ове године. Ми смо 
се определили да обрадимо тему новогодишњих 
и божићних празника и повезали смо наставу 
енглеског језика са наставом математике, ликовне 
културе, физичког васпитања и српског језика. Ови 
часови су одржани у петом разреду. Ученицима 

се овакав начин рада допао, а наша презентација била је интересантна 
колегама из редовних школа који су учествовали на овом семинару.

Ива	Урдаревић

Ученици ове две школе заједно су обележили Европске 
недеље програмирања (EU CodeWeek) 2014. и 2015. године 
и реализовали пројекат на платформи за учење Edmodo на 
тему избора занимања. Наши ученици  пронашли су нови 
начин и канал комуникације. Употреба ИКТ-а омогућила 
им је да превазиђу комуникационе баријере, успоставе 
међусобну сарадњу и боље се упознају.
Рад “Пречица до инклузије: видео игре за учење у 

покрету”, чији су аутори Михајло Арсенијевић и Ненад Ралић, 
представио је могућности за коришћење Xbox kinect-a у редовној 
и инклузивној едукацији, а акценат је стављен на истицање 
личних и глобалних искустава широке употребе едукативних 
софтвера ове конзоле. Корисници губе предрасуде, дуже су 
сконцентрисани, активни и заинтересовани за наставу која 
се под надзором наставника одвија на овај начин, а напредак 
когнитивних и моторичких способности свих корисника је 
приметан.

Све презентације везане за ИКТ-е можете пронаћи на сајту British Council-а 
или на следећем линку: http://www.britishcouncil.rs/new-technologies.

Ива	Урдаревић
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ФОТО МАШТАРИЈЕ
26.5.2016. група деце из Дома је посетила изложбу деч-
јих фотографија “Фото маштарија”. Изложба је одржана 
у галеријском простору Кафе бара Конзул. Фотографије 
су направила деца са посебним потребама. Наша Јелена 
Златковић је аутор једне од тих дивних фотографија. Са 
својим друговима из Дома присуствовала је отварању 

изложбе. Сви су били веома поносни на своју другарицу. 
Пожелели су јој успех у остваривању својих жеља...
ТАКМИЧЕЊЕ “ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ”
23.5.2016. године одржано је такмичење “Шта знаш о 
саобраћају?” у Школи “Радивој Поповић” у Земуну. Наш тим је 
показао колико је спретан и вешт у вожњи бицикла. Такође су 
показали знање о познавању саобраћајних прописа и понашању 
на улици. Освојили су друго место. Поред такмичарског дела 

било је лепо дружење са друговим из других школа из 
Београда. Склопила су се и нова познанства. Сви се 
радују поновним сусретима.
ТЕЛЕНОР ДОНАЦИЈА
Компанија Теленор је донирала Дому бежични интернет, 
рачунаре и столове. Направљена је компјутерска 
радионица и играоница. Деци је омогућен приступ 
интернету током целог дана. Помоћу рачунара и 
мобилних телефона омогућен је бржи и чешћи контакт 
са родитељима и пријатељима. Олакшано је учење због 
лаког приступа информацијама, као и забава.
Уз послужење, новинаре и представнике Теленор 
Фондације отворен је кабинет. Све је пропраћено у 
средствима јавног информисања.
Деца су пресрећна, јер им се испунила још једна 
жеља.
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА “САМИ”
7.4.2016. деца су присуствовала позоришној пред-
стави “Сами”. Представу су припремила деца из школе 
из Јагодине. Била је то дивна пантомима и игра сенки. 
Уживали смо у причи о животу деце која полако постају 
велика и срећна.
Дружили смо се са другарима и сазнали смо како се 
постаје глумац пантомимичар и колико је много труда 
потребно да се направи позоришна представа.
Похвалили смо их, јер су били веома успешни.
РАДИОНИЦА  KIDESIGN
14.5.2016. године у Галерији “Колектив” одржана је 
радионица у организацији студената архитектуре из 

Лондона. Група деце компјутерски је пројектовала зграде по жељи које су 
касније штампане 3D штампачем.
План је био да се деца подстакну на креативност и упознају са новим 
технологијама.          Ана	Станојевић,	Соња	Благојевић
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За најмлађе

Драгана	Трипковић,	Љиљана	Каличанин,	Биљана	Каличани



49Забавне стране

Занимљивости

Александра	Радевић

Тај чудни свет
Да ли сте некад размишљали какви све спортови пос-
тоје? У наставку ове приче, биће приказани неки од 
најчуднијих спортских дисциплина. То одавно  више није  
шах,  боћање или крикет. И имајте на уму да ово није 
препорука да се опробате у њима.
Естремно пеглање
Не, није словна грешка. Није ни екстремно пењање, 
скакање падобраном, банџиџампинг, ни друге екстремне 
варијанте. Да ли сте некад чули за екстремно пеглање? 
Зачетник ове спортске дисциплине је алпиниста Фил Шо 
и практикује је већ десет година. Историја каже да је   
све почело када је при једном успону схватио да није 
опеглао мајицу, извадио је пеглу и то учинио на лицу 
места. Сада са даском за пеглање, на леђима, обилази 
најзанимљивије алпинистичке локације и пегла. Оно што 
може да нас зачуди је популарност овог спорта, која  је 
из године у годину све већа.
Зорбинг
Зорбинг је још један бесмислен спорт. Настао је пре 
двадесет година на Новом Зеланду и постао је популаран 
вид забаве широм света. Овим спортом се можете бавити 
и професионално, а концепт Зорбинга, усвојила је и 
НАСА за конструисање возила у истраживачким мисијама. 
Спорт се састоји из тога да се спортисти у специјалној 
дизајнираној сфери, спуштају низ литице.
Котрљање сирева
Питате се зашто би неко котрљао сиреве? Необичну 
навику да се обрачунају котрљањем сирева су развили 
становници Глочестера у Енглеској. У овом спорту сте 
дужни да трчите за сиром који се котрља низ невероватну 
падину. Зашто? Па да би на крају освојили сир.
Шах – бокс
Чули смо за кик-бокс, али шта је шах-бокс. Овим спортом 
се бави 150 професионалних играча. Шта то значи? 
Мушкарци се боксују у рингу налик шаховској табли, а 
правила су следећа: такмичари боксују у рундама од по 
три минута, а затим четири минута играју шах, и тако док 
се партија или меч не заврше.
Трка креветима 
Тим за ову дисциплину, која се појавила 1965. године 
чини четири  особе поред кревета и једна на њему. Сваки 
тим има сопствени кревет, који је украшен у складу са 

темом те године. Кревет има точкове, 
али и могућност да плута. Задатак је 
пређу раздаљину од 3 км, са различитим 
успонима и наравно да пређу реку.
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Занимљивости о води
 Чиста вода нема боју, укус ни мирис. Тачка мржњења 
воде, тј. температура на којој прелази у чврст лед је 0оС, а 

тачка кључања тј. када се претвара у водену пару је 100оС. Густина воде је 1 кг/л. 
То је велика густина за течност - односно вода је релативно тешка и та вредност 
се узима као стандард за одређивање густине других супстанци. Вода је један 
од основних елемената екосистема и природних богатстава регија и континената. 
Нераскидиво је везана са свим облицима живота на земљи, самим тим је значај 
управљања овим ресурсом. Живим организмима је за опстанак потребно не само 
присуство воде, већ и њене сталне залихе. Тело одраслог човека садржи чак 70% 
воде, док тела водених мекушаца попуте медузе садрже више од 98% ове течности. 
За човека вода представља извор живота и телесну супстанцу. Без воде човек 
може да преживи од 3-5 дана.
 Вода је безбојна, прозрачна течност без укуса и мириса, која се састоји 
од 11,11% водоника и 88,98% кисеоника. Капљица воде величине иглене главе 
садржи милијарду милијарди молекула.
 Вода је у историји била одлучујући елемент опстанка цивилизација, као што 
су Египат, Месопотамија, Инке.
 • Здрава особа може да попије максимално 48 чаша воде у току дана.
 • Брз унос велике количине воде може довести до “опијања” организма, што 
доводи до наглог повећања крвног притиска, због садржаја раствореног натријума у 
води, услед чега долази до дисбаланса садржаја воде у мозгу. “Опијање” организма 
водом најчешће настаје током периода интензивних спортских активности.
 • Препоручени дневни унос воде је 2 литара на дан. Један део воде у организам 
се унесе не само у течном облику, већ и храном или неким другим течностима.
 • У тренутку када човек има осећај жеђи, организам изгуби преко 1% укупне 
количине воде коју садржи.
 • Чиста вода (коју чине искључиво атоми кисеоника и водоника) има неутралну 
pH вредност (pH = 7).
 • Негде између 70 и 75 % Земљине површине је покривено водом.
 • Вода кружи је у оквиру “затвореног система”, тако да ретко долази до 
губитка ове материје. Тако да иста вода која је постојала на земљи пре милион 
година је и данас присутна.

 • Становници Србије, према званичним подацима, дневно 
у просеку троше 250 - 300 литара воде, што се оцењује као 
“расипничко понашање”.
 • Просечна потрошња воде у већини европских земаља креће се 
између 120 и 150 литара.
 • 1,1 милијарда људи нема приступ здравој пијаћој води; 2,5 
милијарди нема елементарне санитарне услове за нормалан 
живот; док више од 5 милиона људи годишње умире од болести 
које се преносе загађеном водом; а чак 6.000 људи умире од 
дијареје.
 Др Емото је замрзавао капљице воде, а затим их проучавао под 
микроскопом и фотографисао. Он је открио много фасцинантних 
разлика у кристалној структури воде, пореклом из различитих 
извора и под различитим условима широм планете. Вода из 
планинских токова и извора има прелепо, геометријски формиран 
кристал воде, док су кристали загађених вода из индустријских 
области тотално другачијег изгледа.

Горица	Живановић

Кристал природне 
изворске воде

Кристал загађене 
воде
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Ива	Урдаревић

Учимо енглески
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Учимо италијански
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Александра	Радевић



54 Радови ученика

 Моје омиљено путовање
 Свако од нас тежи ка томе да што више путује и види нешто ново, 
упозна нове људе и обичаје. Тетка ме је питала да ли бих са њом волела 
да живим у Норвешкој.  Пристала сам са одушељењем и бројала дане до 
поласка.  Напокон је дошао и дан путовања. Родитељи су ме испратили на 
аеродром “Никола Тесла” на коме ме је чекала тетка. Истовремено сам била 
и срећна и нервозна, јер први пут путујем авионом. Срећна, јер ћу видети 
другу културу, другу земљу, друге  људе, њихове обичаје.  Кад сам ушла у 
авион срце је почело да лупа “као лудо”, мислила сам да ће искочити колико 
сам била уплашена, али сам се јако брзо навикла. Коначно смо слетела 
на аеродром у Норвешкој. Одатле смо користили ауто, а вожња није била 
толико занимљива као у авиону, па сам пут  преспавала. Њен дом је диван, 
препун  уметничких дела а зидови су ведрих боја. Већ смо следећег дана 
изашле у град. Сви ти људи, нов језик, све је то чудно а истовремено и 
занимљиво, јер је другачије. Такође сам са течом отишла на пецање. Добили 
смо дозволу за пецање и кренули смо ка брзој реци. Ништа нисмо уловили, 
али смо одлучили да обиђемо и језеро које је дубоко 150 м. Уплашила сам 
се када су ми рекли и нерадо сам одлучила да га обиђемо дрвеним чамцем. 
Морала сам да носим прслук за спашавање. На језеру смо уловили доста 
риба и била сам поносна на себе јер сам први пут пецала.  Неколико дана 
касније сам поново обишла град, тада сам купила и сувенире за породицу 
и пријатеље. Са тетком сам код куће правила и пицу са ананасом коју сам 
први пут пробала. Чекала сам да вода  буде мало топлија како бих могла 
да ускочим у море и да се окупам,само да ме жеља мине. Вода је била 
ледена, иако је напољу било 19 степени, али сам била јако срећна. Уследио 
је одлазак кући. Била сам јако тужна, јер је било предивно. Није битно где, 
већ са ким проводимо време.

Адела	Сулејмани	I/1	С.Ш.

 Често маштам о..
 Свако од нас има разне жеље. Неке од њих се остваре, а неке не. Зато 
нам остаје машта, да се у њој будимо.
 Кад сам био мали, увек сам маштао да будем фудбалер.Та жеља ми 
се није испунила. Одувек сам видео себе на неком фудбалском терену са 
лоптом. Од малена сам јако талентован и вешто баратам лоптом. И даље 
размишљам о томе и увек причам на ту тему са мојим најбољим другом. Он и 
ја имамо исте снове. Сваког дана маштамо, како би било да смо фудбалери и 
да заједно играмо у неком добром клубу. Волео бих да отпутујем у Енглеску 
и тамо покажем колико сам талентован. Замишљам како бих упознао тренера 
фудбалског клуба Арсенал. Често замишљам какав је осећај стати на прави 
фудбалски терен, посебно на терен клуба Арсенал. Одувек сам волео да ме 
неко посматра како играм фудбал и  често замишљам како ми неко прилази 
и пита ме да ли желим да тренирам фудбал. Мислим да играм фудбал боље 
од неких који годинама тренирају. Играћу фудбал и даље на терену близу 
моје куће. Уживаћу у похвалама да га добро играм. Али сам сваки пут тужан 
кад ме питају зашто не тренирам. Одговарам им како нико није имао пара да 
ме финансира.

Оливер	Недељковић	II/2	С.Ш.
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 Најлепши град на свету
 Најлепши град на свету је Београд. Прво сам живела у Дому  Звечанској, 
а затим у Дому Сремчица. Тамо ми је било јако ружно и тешко и нисам 
волела Београд. Када сам отишла у хранитељску породицу у Вршцу, тада 
сам заволела Београд, јер је он јако леп град, има пуно возила и јако је 
велик. Видела сам, споменике: Калемегдан, зоолошки врт, фонтану и сајмове 
цвећа. Када сам била у Дому Звечарској упознала сам Милана Филиповића. 
Ја и он смо се лепо слагали, дружили од детињства. У школи смо се дружили, 
ишли смо заједно на праксу, шили, пили кафу у Радионици. Наставница 
Милица нам је говорила, да треба да се слажемо и увек смо волели да једно 

друго заштитимо. Он је мени најбољи друг и зато 
је мени најомиљенији град на целом свету Београд. 
Из Вршца сам се преселила у Београд и испунила 
ми се  велика жеља да живим у најлепшем граду, 
Београду.         Дејана	Миљешић		I/4	С.Ш.

 Како сам провела пролећни распуст
 Као и сваке године кућа ми је била пуна гостију. Уживала сам са својом 
породицом. Задиркивала сам баку и деку. Сви смо се смејали. Овај пролећни 
распуст ми је најбољи до сада зато што је и Ускрс био тада. Куцали смо се 
са јајима, неком сам ја разбила, а неко је разбио моје јаје. Пошто је за Ускрс 
било лепо време искористила сам прилику да будем напољу и вежбам мој 
ход. Киша нам је покварила план да одемо на излет у природу, као и остатак 
распуста. Волим распуст, штета што није трајао дуже.        Зорана	Илић	I/4	С.Ш.

 Пролеће је стигло
 Напокон је дошао тај дан који смо дуго чекали. 
Стигло је пролеће и у мој град. Брзо је дошло пролеће 
и ледена зима је отишла. Долази Сунце, деца су пуна 
радости. У топле пролећне дане се шетам по парку, 
у граду, а и идем расположенија у школу. Пролеће 
са собом води и своје вредне помоћнике. То су: 
топло Сунце, топлији ветар, свеже зеленило, весели 
лептирићи, разигране птичице. Мирис природе, 
мирис цвећа и дрвећа. Зелена трава је почела да 
расте, љубичице, лале, висибабе, маслачци... Дрво 
има своју шарену хаљину. Шарени лептирићи и 
веселе, распеване птице лете около, животиње се 
буде из зимског сна. И људи су скинули бунде, јакне, 
чизме, јер је топлије и веселије. Напољу је весело, 
јер се деца играју, зато што је дошло пролеће, лепо 
време. Највише волим, када идем кући и видим своје 
двориште како блиста, пуно цвећа, дрвећа... Волим 
пролеће зато што је то доба када се природа буди из 
зиме, јер се све веселије, топлије и нежније. Природа 
се пробудила, као и животиње које улепшавају ово 
доба.

Теодора	Баљак	II/4	С.Ш.
Анђела Радосављевић VII/1
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 Најлепши град на свету
 Родила сам се у Шапцу. Живела сам у њему све 
да поласка у школу.
 Уписала сам се у школу за оштећене слухом-
наглуве “Стефан Дечански” у Београду. Тад сам 
почела да упознајем Београд.
 Београд се налази на ушћу две реке, Саве 
и Дунава. Има пуно булевара, тргова, улица 
и паркова. Највише ми се свиђа Калемегдан и 
тврђава. Ту се налази зоолошки врт у коме има 
пуно разних животиња. У Београду има пуно 
споменика, музеја и цркави, поред које шетам са 
другарицама.
 У центару Београда се налази Кнез Михајлова 
улица, која је увек пуна шетача. У њој има пуно 
продавница и кафића. Београд је познат и по 
великим тржним центрима.
 Ја највише волим да идем у тржни центар Ушће. 
За мене је Београд најлепши град на свету, јер 
се у њему најлепше осећам. Ту сам стекла пуно 
другова и пријатеља, са којима волим да шетам. 

Јована	Врањешевић	I/1	С.Ш.

 Стигло нам је пролеће
 Стигло је пролеће и у моје село. Зима је била 
блага. Ласте и висибабе су дошле раније. Дани 
су сад мало постали топлији, али их много чешће 
него раније, пресече неки кратак и лаган пљусак.  
Са пролећем, ближи се и крај школске године, па 
је то још један разлог више да се овом годишњем 
добу радујем више него осталим. Све је зелено. 
Имам вољу да све радим боље и са више пажње. 
Моја улица и село је  посебно  лепо у периоду 
пролећа, јер све куће имају воћњаке који добију 
посебну драж са овим годишњим добом.

Ненад	Филиповић	II/4	С.Ш.

 Недостаје ми Злата
 Злата је од моје баке сестра од ујака. Она је 
живела код нас и чувала моју маму. Када сам ја 
имала месец дана отишла је кући у Косјерић. Она 
живи на селу и  чувала је овце. Једном је преко ње 
прешло неколико оваца, па сад лежи непокретна 
и болесна је. Волела бих да је вратимо, али не 
знам како. Волела бих да буде код нас у Београду. 
Разговараћу са мамом и татом о томе.

Милена	Првуловић	II/4	С.Ш.

Сабина Бордициуц V/2
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 Помогла сам пријатељу у невoљи
 Као и сва друга људска људска бића која помажу својим пријатељима 
и ја сам помогла пријатељици. Она је добра у души, нема родитеље, то је 
тешко за њу. Не може да разуме добро овај свет, да нису сви добри. Имала је 
своје проблеме, а ја иако нисам њена мајка, ни тетка, сам се умешала да бих 
јој помогла да их реши као права пријатељица. Заједно смо имале проблеме, 
бориле се и на крају смо све решиле и успеле да их пребродимо. После тога 
сам размишљала да се нисам умешала, моја пријатељица не би сама решила 
проблем. Била је у невољи, а ја сам јој помогла и заједно смо изашле из 
невоље. Искрено ми се  захвалила што сам јој помогла, видела сам у њеним 
очима да ће ми узвратити, да ће ми помоћи ако ја упаднем у невољу.
 Тако раде прави и верни пријатељи.
 Помози једној особи сваки дан, то је дар.

Хелена	Грујоски		IV/1	С.Ш.	

 Моја бака
     Сва деца воле своје баке и деке. Баке и деке воле своје унуке. То је 
сасвим разумљиво. Ја ћу сада испричати о својој баки. Моја бака се звала 
Винка Трифуновић. Преминула је пре месец и по дана... Имала је тежак 
и напоран живот... Дошла је у Београд, као дете са села, да се школује 
и становала је код свог стрица. Чувала му је децу и увече ишла у школу. 
Завршила је школу и запослила се. Упознала је мог деду и убрзо се удала...
Имала је тада непуних 20 година. Ускоро је родила моју маму. Мој деда је 
тад још студирао, а бака је радила и издржавала породицу... Довела је са 
села мајку, три сестре и брата. Бринула се о њима, помагала им и школовала 
их. Увек је и свуда радила, али је писала и песме. Једну песму је написала 
мени. Била је ниског раста, топлих смеђих очију и проседе косе. Моја бака 
је имала осамдесет једну годину кад је умрла.  

Милена	Првуловић	II/4	С.Ш.

 Моја нова пријатељица
 Моја пријатељица више није са мном у школи. 
Оставила ми је дивну успомену. Када сам дошла у 
Београд, да бих уписала средњу школу, упознала 
сам нову, најслађу девојчицу коју сам видела.
 У почетку смо биле заинтерсоване, за обичаје 
и културе.  Увек пуно причамо, нама никад није 
доста. Када је упала у невољу, ја сам јој помог-
ла као и она мени када сам имала проблеме. 
Имамо исто мишљење, увек истовремено кажемо 
исте коментаре када видимо нешто. Заједно смо 
путовале у Данску, Чешку, Мађарску, Сенту... Има 
браон очи и косу, и наравно да  има коврџаву косу, 
насмејана је, најлуђа од свих које ја познајем. 
Кажу да смо нас две нераздвојне и да смо две 
“лудаче”. Увек је била уз мене шта год да се 
дешава. Понекад  се не слажемо, али углавном се 
слажемо. Судбина нам даје родитеље, пријатеље 
бирамо сами.

Есма	Хаџић	IV/1	С.Ш.
Марина Станојевић V/1
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 Најлепши град на свету
 За мене је најлепши jедан град у Грчкој - Лептокарија. 
 То је мало летовалиште испод планине Олимп. Оно има прелепе плаже 
које су песковите, море је бистро и није дубоко, тако да се могу купати и 
мала деца.
 Град је јако миран и много леп, у њему се налази много забавних 
играоница и паркова. У близини се налази антички град Муза и доста пећина. 
Он се дели на стари и нови део града.
 Тамо сам била на летовању и много ми се свидео. Дању сам ишла на 
плажу, а ноћу у стари град у шетњу. За мене је то најлепши град зато што је 
много миран и леп. Увек бих поново отишла у Лептокарију.

Марија	Пајчин	I/1	С.Ш.

 Желим да помогнем
 Мама и тата су ме васпитали да увек треба да помогнем друговима у 
невољи. 
 Приметио сам да треба помоћ Миливоју, новом ученику у нашој школи. 
Миливоје није редовно ишао у школу због саобраћајне несреће која му се 
десила док је био мали. Не зна знаковни језик и нема оштећење слуха. 
Тешко се споразумева са другом децом и често је сам.
 Договорили смо се да га научим сваког дана неке нове речи. 
 У почетку је био смешан када је показивао неки гест. Плашио се да 
не погреши неке знакове и да не увреди остале ђаке. Мешао је неке сличне 
гестове: сањати, топло... 
 Сада је Миливоје постао сигурнији и научио неке гестове. Заљубио се 
у знаковни језик и воли да учи. 
 Кад помажем другим људима ја постајем још бољи човек, а највише 
волим да помогнем у учењу знаковног језика.

Тибор	Илић	II/4	С.Ш.

 Најлепши град на свету
 Најлепши град за мене је Београд. Београд волим у пролеће, лети, 
волим га увек. Леп је град. Пуно људи, пуно школа, позоришта, продавница. 
Има много знаменитости: Храм Светог Саве, Калемегдан, Авала.
 У Београду волим Кнез Михајлову улицу. Интересантно је, забавно, 
лепо. Са Авалског торња се види цео Београд.
 Београд је главни град наше лепе Србије.

Теодора	Вујовић	I/1	С.Ш.

Предшколска група
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Креативни рам
 Изабрали сте омиљену фотографију и желите да је урамите. Нисте 
нашли одговарајући рам у књижари, будите без бриге, јер имам решење 
како да креирате Ваш омиљени рам према нашем упутству у слици и речи.
 Материјали за израду креативног рама могу да се нађу при Вашој руци 
у зависности од Ваше креације и жеље. Али, мора прво да се измери тачна 
димензија Ваше омиљене фотографије због одређивања димензије рама.
 На основу приложених слика, одредила сам димензију фотографије 
210 мм са 180 мм, а рам је мало шири за 15 мм као што се види на сл. 5.

Славенка	Јанковић
Фото:	Владимир	Магделинић 

Сл. 2 Ушивање канапа

Сл. 4 Премазивање лепка

Сл. 6 Премазивање лепка

Сл. 1 Материјали за рад

Сл. 3 Завезивање чвора

Сл. 5 Слепљивање танког оквира
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Сл. 8 Почетно увијање листа помоћу оловке

Сл. 10 Увијање до краја

Сл. 12 Истањивање “штапића” до краја

Сл. 14 Увијање помоћу чачкалице

Сл. 7 Слепљивање дебелог оквира

Сл. 9 Извлачење оловке

Сл. 11 Слепљивање увијеног листа

Сл. 13 Наношење лепка
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Сл. 16 Слепљивање три округла “штапића”

Сл. 18 Слепљивање “цвета” и “штапића”

Сл. 20 Одсецање “штапића”

Сл. 22 Креативни рам на зиду

Сл. 15 Слепљивање увијеног “штапића”

Сл. 17 Наношење лепка

Сл. 19 Слепљивање “штапића” и оквира

Сл. 21 Уметање фотографије
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